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Ievads 

 

Klaviermūzika kopš saviem pirmsākumiem nogājusi vērienīgu attīstības ceļu, jo visā 

tās eksistēšanas laikā mūzikas materiāla izklāsts nepārtraukti ir mainījies un veidojies 

saskaņā ar instrumenta specifiku un tās uzlabojumiem, attiecīgā laikmeta estētiskajiem 

principiem, kompozīcijas metodēm un atskaņošanas tehnikas attīstību.  

Dažādu stilu un žanru skaņdarbos mūzikas valoda tiek pētīta no atšķirīgiem 

rakursiem. Izvirzot promocijas darba centrā klavierfaktūru, ir nepieciešams apzināt vairākus 

tās pētījuma virzienus: teorētisko – sistematizējot faktūras veidus, uzbūvi, nozīmi formveidē, 

saikni ar žanru un stilu; vēsturisko – radot zinātniski pamatotu periodizāciju, iezīmējot 

raksturīgās īpatnības attiecīgos laikos un izceļot latviešu klaviermūziku šajā kontekstā kā 

kopējas mūzikas kultūras neatņemamu sastavdaļu; atskaņotājmākslas – veidojot faktūras 

vēsturiskās attīstības sasaisti ar pianisma vēsturi, instrumentāriju un tā iedvesmoto spēles 

tehnikas izaugsmi, pilnveidojoties figurācijām kā specifiskām klaviermūzikas auduma 

īpatnībām, kas ietekmē skaņdarbu izklāsta foniskās, koloristiskās, telpiskuma kvalitātes.  

Jāatzīst, ka muzikoloģijā nav vienota priekšstata par šo problemātiku. Jēdzieniem 

faktūra un figurācija dažādu valstu muzikologu darbos nav vienota traktējuma, kā arī 

skaidras, katram vēsturiskajam laikmetam raksturīgas faktūras koncepcijas un periodizācijas. 

Lai gan faktūras fenomens ir pētīts no dažādiem aspektiem un mijiedarbē ar citiem mūzikas 

elementiem, tomēr vēl ir daudz neskaidrību saistībā ar skaņdarbu izklāsta organizācijas 

īpatnībām konkrētu vēsturisko un individuālo stilu rakursā. Dziļas un būtiskas izmaiņas 

mūsdienu mūzikā zināmā mērā saistās ar izteiksmes līdzekļu individualizāciju, tādēļ daudzas 

parādības 20. un 21. gadsimta klavierdarbos liek uz vēsturisko klavierfaktūras evolūcijas 

procesu raudzīties no cita skatpunkta. 

Sākot ar 20. gadsimtu, klaviermūzikā tika ieviesti daudzi jauni un pat pretrunīgi 

izklāsta paņēmieni, kas kopumā atspoguļo komponistu individuālās mākslinieciskās pasaules 

uztveres un stilistikas daudzveidību. Tas apstiprina, ka mūsdienu klaviermūzikā 

nepieciešama atjaunota vēsturisku procesu teorētiskā sistematizācija. Viena no būtiskākajām 

sistēmām, kas to ataino un kam piemīt īpaša nozīme stila veidošanā, ir faktūra. Tās 

pētniecība ir vērtīga un aktuāla arī tādēļ, ka, izmantojot starpdisciplināru pieeju, paveras 

jaunas iespējas atklāt organisku saiti starp dažādiem mākslas veidiem, jo faktūras telpiskuma, 

kā arī tās reljefa un fona attiecību pētniecība ir zināmā mērā saistīta ar vizuālās un plastiskās 

mākslas priekšstatiem un koncepcijām. 
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Šī pētījuma objekts ir dažādu laikmetu un māksliniecisko stilu, tai skaitā latviešu 

komponistu, klavierfaktūras veidi un paņēmieni un to nozīme formveidē, stila un žanra 

reprezentācijā, mūzikas izklāsta reljefa un fona attiecībās. Skaņdarbi analīzei izvēlēti, 

balstoties uz to izklāsta īpatnībām, kas visspilgtāk atbilst atsevišķām pētījuma pozīcijām, kā 

arī izceļas gan ar tehnisko paņēmienu novitāti konkrētajā vēsturiskajā laikposmā, gan ar 

skaņdarbu māksliniecisko nozīmību un atpazīstamību koncertdzīvē.  

Būtiski, ka promocijas darbā dažādu nacionālo skolu un stilu kontekstā apskatīta arī 

latviešu klaviermūzikas faktūras vēsturiskā attīstība un īpatnības. Kaut gan latviešu 

klaviermūzikas sākotne meklējama lielākoties 19. gadsimta otrajā pusē, tā veidojās uz jau 

esošās pieredzes pamata, izmantojot mūzikas izteiksmes līdzekļus, kas aprobēti un 

nostabilizēti Eiropas mūzikā daudzu gadsimtu garumā. Pirmsākumi sasaucas ar valdošo 

romantisma tendenci, kas parādās arī faktūrā, tās veidos un sastāvā, bet pusotra gadsimta 

laikā tā piedzīvojusi vērienīgu attīstību, un daudzi latviešu mūsdienu komponisti, savos 

skaņdarbos izmantojot visdažādāko kompozīcijas tehniku elementus, bagātina un paplašina 

klaviermūzikas faktūras iespējas. Promocijas darba koncepcijā laikmetīgā latviešu mūzika 

tiek skatīta kā visa klavierfaktūras attīstības sastāvdaļa, kas vienojas ar 20. un 21. gadsimta 

klaviermūzikā kopumā raksturīgajiem procesiem. Diemžēl l īdz šim Latvijas klaviermūzika 

pētīta tikai atsevišķu laikposmu ietvaros, trūkst apjomīgu pētījumu par tās vēsturisko attīstību 

kopumā, nav arī analizētas mūzikas valodas, tai skaitā faktūras iezīmes.  

Promocijas darba mērķis – sniedzot priekšstatu par faktūras teorijas attīstību un 

galvenajiem aspektiem mūsdienās, izskatīt specifiskas klaviermūzikas faktūras izpausmes un 

raksturot to galvenās funkcionēšanas likumsakarības un pamatprincipus vēsturiskajā 

kontekstā, izceļot figurācijas – šī tik būtiskā klaviermūzikas faktūras komponenta lomu 

iepriekšminētajā procesā. Sevišķi svarīgi ir parādīt, kā vēsturiskie faktūras funkcionēšanas 

modeļi attīstās un darbojas latviešu klaviermūzikā.  

Faktūras specifika atklājas saistībā gan ar mūzikas stilu, kompozīcijas tehniku 

attīstību, gan arī ar atskaņotājmākslas paņēmienu atjaunošanos, sākot ar salīdzinoši vienkāršo 

16. gadsimta klavierdarbu izklāstu un beidzot ar tik stilistiski daudzšķautņaino 20. un         

21. gadsimta skaņdarbu faktūru. Tādēļ katrā nodaļā īpaši akcenti uz tā laika instrumenta 

īpatnībām, tehniskajiem paņēmieniem, kā arī klaviermūzikas žanra un stila pazīmēm.  

Atbilstoši izvēlētajam mērķim pētījuma uzdevumi ir sekojoši: 

1) izskatīt un sistematizēt pieejamo literatūru un jau eksistējošos priekšstatus par 

faktūru vispār un tās specifiku klaviermūzikā, kā arī par instrumenta un spēles tehnikas 
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attīstību, veidojot klavierfaktūras īpatnību kompleksu kā instrumentu tālākam pētījuma 

procesam; 

2) atklāt galvenās faktūras funkcionēšanas likumsakarības gan klaviermūzikā 

kopumā, gan dažādos laikmetos, žanros un stilos. Pamatot faktūras funkciju prioritāšu maiņu 

katrā attiecīgajā stilā; 

3) analizēt faktūras daudzveidību klavierdarbos, kas izvēlēti pēc dažādiem kritērijiem 

(to izklāsta novitātes konkrētajā laikmetā, atbilstība komponista individuālajam stilam, kā arī 

popularitāte mūsdienu koncertpraksē); 

4) izcelt faktūras specifiskā paņēmiena – figurācijas – lomu un nozīmi katra konkrētā 

laikmeta, kompozīcijas tehniku un atsevišķu komponistu individuālajā stilā; 

5) pamatot 20. un 21. gadsimta klavierdarbu faktūras specifikas īpatnības, ņemot vērā 

inovatīvās mūsdienu kompozīcijas tehnikas; 

6) salīdzināt iepriekš norādītos stilistiskos un vēsturiskos procesus klaviermūzikas 

faktūrā un izpētīt to norises savdabību latviešu komponistu klaviermūzikā. 

Gan promocijas darba problēmas plašums, gan uzdevumu daudzveidība pieprasa 

dažādas pētīšanas metodes. Tādēļ to vidū ir individuālas, daļēji strukturētas intervijas 

metode, kā arī tās analīze. Tās lietotas, intervējot mūsdienu latviešu komponistus un 

izvērtējot iegūtos materiālus par jaunāko klavierdarbu faktūras koncepcijām.1 Šīs metodes 

izmantotas darba sestajā nodaļā par latviešu klavierfaktūras īpatnībām.  

Vēsturiskā salīdzinošās analīzes metode pielietota, lai iezīmētu pētījuma objektu 

evolūcijas likumsakarības, izmantojot attiecīgu literatūru un nošu materiālu. Ar šo metodi 

iespējams atklāt pētāmo parādību būtību, ņemot vērā kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Tādā 

veidā sistematizēta gan pianisma tehnikas, gan klaviermūzikas faktūras paņēmienu attīstība 

dažādos vēsturiskajos periodos.  

Viena no specifiskākajām un svarīgākajām faktūras pētniecībā ir funkcionālās 

analīzes metode, kas muzikoloģijā kopumā ir guvusi plašu attīstību. Šajā darbā tā palīdz, no 

vienas puses, apskatīt faktūras problēmu kopumā, no otras – veikt tās specifisko paņēmienu, 

tai skaitā figurācijas, funkcionēšanas sistēmas vispārējo darbības principu izpēti un detalizētu 

izvērtēšanu atbilstoši mūsdienu zinātnes nostādnēm, kā arī meklēt to sintēzes iespējas. 

                                                 
1 Intervijas veiktas ar komponistiem Daci Aperāni (1953), Selgu Menci (1953), Andri Dzenīti (1978), 

Anitru Tumševicu (1971), Andri Vecumnieku (1964) un Jāni Zandbergu (1973), kuru jaundarbi pirmatskaņoti 
un iekļauti albumā Sapņi par Spāniju (2011), kā arī ar Pēteri Vasku (1946), Pēteri Plakidi (1947), Romualdu 
Kalsonu (1936), Indru Riši (1961), Gundegu Šmiti (1977), Santu Bušs (1981), Santu Ratnieci (1977) un Edgaru 
Raginski (1984). 
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Promocijas darbā uzmanība pievērsta dažām, šajā kontekstā būtiskākajām faktūras 

funkcijām: stilistiskajai un žanriskajai, kā arī kompozicionālajai. 

Lai atklātu faktūras stilistiskās funkcijas īpatnības, pielietota stila analīzes metode, 

kas pirmajā nodaļā pamatota, salīdzinot teorētiskus pētījumus par stilu, bet pārējā darbā 

izmantota, analizējot dažādu periodu klaviermūzikas faktūru un tās stila izpausmes. Mūzikas 

izklāsts, kļūstot par vienu no galvenajiem stila reprezentantiem mūsdienu komponistu 

daiļradē, saglabā sevī saikni ar pretrunīgo un daudzšķautņaino iepriekšējo laikmetu skaņu 

pasauli un ir pakļauts dziļam un būtiskam pārmaiņu procesam. Skaņuraksta paņēmienu 

stilistiskā analīze apstiprina pretrunu pilno faktūrveides procesu būtību. Darba gaitā šī 

metode tiek attiecināta ne tikai uz faktūras sastāvdaļām (tai skaitā figurāciju), bet arī uz 

izklāstu kopumā, bet piektajā un sestajā nodaļā – uz jaunu mūzikas auduma veidu 

apzināšanu.  

Faktūras kā dinamiskas parādības un aktīva formveides procesualitātes elementa 

izpēte sevišķi aktualizējās 20. gadsimta otrajā pusē. Šis faktūras izpētes virziens dažos 

pētījumos ir ieguvis faktūras dinamiskās izpētes metodes nosaukumu.2 

Pētījuma teorētiskās bāzes izstrādē izmantoti dažādi zinātniskie avoti, kuros izpēte 

veikta vairākās ievirzēs. 

 1. Plašas tematikas monogrāfijas vai cita žanra darbi, kuros pētīti ar fakt ūru 

saistīti aspekti.  

 Darbos par faktūras sastāvu un vēsturisko tipu klasifikāciju bieži sastopams 

vienkāršākais un koncentrētākais izklāsta veidu dalījums monofonajā, homofonajā, 

polifonajā un faktūrā ar šo abu veidu elementiem (homofoni polifonajā vai brīvajā). Šādas 

klasifikācijas ar nelielām niansēm sastopamas Sergeja Skrebkova (Сергей Скребков), Ļeva 

Māzeļa (Лев Мазель) un Viktora Cukermaņa (Виктор Цуккерман), Jurija Tjuļina (Юрий 

Тюлин), Volesa Berija (Wallace Berry), Dženetas Levijas (Janet M. Levy), Zinovija Vīzeļa 

(Зиновий Визель), Marinas Skrebkova-Filatovas (Марина Скребкова-Филатова), 

Džonatana Dansbija (Jonathan Dunsby), Stefana Kostkas (Stefan Kostka), Džūditas 

Lokhedas (Judith Lochhed)3 u.c. darbos.  

                                                 
2 Par to raksta Tatjana Magņicka (Krasņikova) (Татьяна Магницкая (Красникова)) (Магницкая 1992: 

6) (Красникова 2010: 10), Marina Černaja (Марина Черная) (Черная 2005c: 12) u.c. 
3 Hronoloģiski autoru rinda izskatās šādi: (Скребков 1958, 1973), (Мазель, Цуккерман 1967), (Тюлин 

1976), (Berry 1976), (Levy 1982) (Визель 1982), (Скребкова-Филатова 1985), (Dunsby 1989), (Kostka 
1999), (Lochhed 2005).  
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 Taču nereti šī tradicionālā klasifikācija tiek paplašināta un tai pievienoti vēl kādi 

faktūras veidi, piemēram, Valentīna Holopova (Валентина Холопова) saistībā ar               

20. gadsimta mūzikas novitātēm raksta par slāņu polifoniju, puantilisko, superdaudzbalsības, 

mikropolifono un sonoro faktūru (Холопова 1979), līdzīgi faktūru klasificē arī Margarita un 

Aranca de Reizabalas (Margarita y Aranza Lorenzo de Reizábal) (Lorenzo de Reizábal 

2004), bet Dmitrijs Šuļgins (Дмитрий Шульгин) izceļ tikai sonoro un diskrēti puantilisko 

izklāstu (Шульгин 2003). Savukārt Panajotis Kokoras (Panayiotis Kokoras) kā vienu no 

svarīgākajām 20. gadsimta mūzikas inovācijām min holofono faktūru (Kokoras 2007).4 

 Paralēli tiek pētīti dinamiskie procesi faktūrā: par faktūras krešendo un diminuendo 

raksta Georgijs Ignatčenko (Георгий Игнатченко) (Игнатченко 1984), par jauno              

20. gadsimta kompozīcijas tehniku faktūras veidu īpatnībām – Deivids Koups (David Cope), 

Irina Sņitkova, (Ирина Сниткова), Džeims Pīters Burkholders (James Peter Burkholder), 

Jeļena Dubiņeca (Елена Дубинец), Aleksandrs Makligins (Александр Маклыгин), Tatjana 

Krasņikova, Pols Grifitss (Paul Griffiths) u.c.5 

Taču aktualizējas arī citi faktūras vertikāles strukturēšanas veidi, tai skaitā pēc 

mūzikas uztveres, izklāstu sadalot aktīvajā un pasīvajā uztveres zonā, t.i., faktūras reljefā un 

fonā. Tas apliecina, ka izsmeļošam šīs jomas pētījumam nepieciešama starpdisciplināra 

pieeja un mūzikas izklāsta telpiskuma pētniecība ir zināmā mērā saistīta ar vizuālās un 

plastiskās mākslas nostādnēm. Šādi faktūras teoriju traktē Vjačeslavs Meduševskis 

(Вячеслав Медушевский) pētījumā Par mūzikas mākslinieciskās iedarbības likumsakarībām 

un līdzekļiem (Медушевский 1976) un Marina Starčeusa (Марина Старчеус) disertācijā 

Figūras un fona attiecību sistēmas mūzikā/ Par problēmu, kas saistās ar skaņdarba ievirzi uz 

klausītāju (Старчеус 1982).6  

Būtiski, ka Jeļenas Aleksandrovas (Елена Александрова) faktūras vertikāles 

strukturēšanas veidi (kontinuālas, koordinētas un subordinētas sistēmas) disertācijā Faktūra 

kā reljefa un fona attiecību izpausme (Александрова 1988), kā arī poļu muzikoloģes 

Violetas Prešas (Violetta Przech) faktūru klasifikācija (puantiliskas, lineāras un polimorfas 

faktūras) pētījumā par mūzikas vertikāles strukturēšanu poļu 20. gadsimta otrās puses 

klaviermūzikā (Przech 2004) sasaucas ar faktūras līnijas vai slāņa iespējamajām sastāvdaļām 

(lineārs, punktu un komplekss slānis), kuras pamatotas grāmatas Laikmetīgās kompozīcijas 

                                                 
4 Panajotis Kokoras ir šī termina autors. 
5 Hronoloģiskā secībā: (Cope 1976), (Сниткова 1983; 1985), (Burkholder 1991), (Дубинец 1999; 

2006), (Маклыгин, 2005), (Красникова 2008; 2010), (Griffiths 2010).  
6 Darbu nosaukumi oriģinālvalodā ir pieejami literatūras sarakstā. 
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teorija nodaļā par polifoniju un muzikālo rakstību (nodaļas autore Tatjana Kjuregjana 

(Татьянa Кюрегян) (Кюрегян 2005a: 175)). Tas liecina par faktūras teorētiskās koncepcijas 

atjaunošanās tendenci, respektīvi, 20. un 21. gadsimta mūzikas izklāsta veidus ne vienmēr 

iespējams sistematizēt, ņemot vērā tradicionālos tipus (monofoniju, homofoniju un 

polifoniju), bet aktuāla kļūst klasifikācija pēc reljefa un fona attiecību intensitātes – lineāras, 

diskrētas un polimorfas struktūras. 

 2. Pētījumi par ornamentāciju un figur āciju teoriju.  

 Nozīmīgāko pētījumu skaitā, kas saistīti ar konkrēta stila vai autora klavīrdarbu 

ornamentācijas un figurācijas īpatnībām, minami šādu autoru darbi: sākot no fundamentālā 

Ādolfa Beišlāga (Adolf Beyschlag) pētījuma Ornamentika mūzikā (Beyschlag 1908), Tatjanas 

Oganovas (Татьяна Оганова) Diminūcijas un figurācijas angļu vērdžinela mūzikā 

(Оганова 1998), Marinas un Romāna Nasonovu (Роман, Марина Насоновы) Preludējošie 

žanri un klavīrmūzikas kompozīciju rašanās (16. gadsimta otrajā pusē un 17. gadsimtā) 

(Насоновы 2003) un Džona Petri Dana (John Petrie Dunn) Ornamentācija Šopēna 

skaņdarbos (Dunn 2004) līdz apjomīgajai Marinas Černajas disertācijai Figuratīvais izklāsts 

Rietumeiropas un krievu klaviermūzikā (no pirmsākumiem līdz 20. gadsimta pusei) (Черная 

2005d), kurā plaši apskatīti dažādi figurāciju teorijas un funkcionalitātes aspekti.  

3. Darbi par instrumentārija att īstību. 

Raksturojot klavierfaktūras un pianisma tehnikas attīstību vēsturiskā perspektīvā, 

svarīgi ir bijuši darbi, kas veltīti instrumentam, tā pārveidojumiem un transformācijām: 

Berilas Kenjonas de Paskvālas (Beril Kenyon de Pascual), Veras Brjancevas (Вера 

Брянцева), Denzila Vraita (Denzil Wraight), Džona Berna (John Barnes), Karla Hampfrija 

(Carl Humphries), Margaretas un Roberta Palmjeri (Margaret, Robert Palmieri), Igora 

Rozanova (Игорь Розанов) u.c. pētījumi.7 

4. Monogrāfijas un pētījumi par dažādu laikmetu kompozīcijas tehnikām un 

atsevišķu komponistu klaviermūzikas izklāsta stilistiskajiem aspektiem. 

 Lai apzinātu klavierfaktūras stila iezīmes un likumsakarības, nozīmīgi ir ne tikai darbi 

par stila teorētiskajām nostādnēm (Jans Larū (Jan LaRue) (LaRue 1970), Jevgeņijs 

Nazaikinskis (Евгений Назайкинский) (Назайкинский 2003)), bet arī par konkrētu laikmetu 

un autoru stilistiku (Čārlza Rouzena (Charles Rosen) un Leonarda Ratnera (Leonard Ratner) 

                                                 
7 Hronoloģiski: (Kenyon de Pascual 1987), (Брянцева 2000), (Wraight 2000), (Barnes 2001), 

(Humphries 2002), (Palmieri 2003), (Розанов 2010). 
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grāmatas par klasisko un romantisko mūziku (Rosen 1976; 1997) (Ratner 1980; 1992), 

Leonīda Hakeļa (Леонид Гаккель) 20. gadsimta klaviermūzika (Гаккель 1991), Konstantīna 

Zenkina (Константин Зенкин) darbs par romantisma miniatūrām (Зенкин 1997), Lukas 

Kjantores (Luca Chiantore) Klavierspēles tehnikas vēsture (Chiantore 2002), Larisas 

Kiri ļinas (Лариса Кириллина) pētījums par klasicismu (Кириллина 2007), kā arī par 

konkrēta komponista daiļradi, piemēram, Ralfa Kirkpatrika (Ralph Kirkpatrick) monogrāfija 

par Domeniko Skarlati (Domenico Scarlatti, 1685–1757) (Kirkpatrick 1983), Jakova 

Milšteina (Яков Мильштейн) un Alana Volkera (Alan Walker) monogrāfijas par Ferencu 

Listu (Franz Liszt, 1811-1886) (Мильштейн 1956), (Walker 1987; 1992; 1997; 2011), 

Džonatana Goldmana (Jonathan Goldman) pētījums par Bulēzu (Pierre Boulez, 1925) 

(Goldman 2011) u.c.) 

Promocijas darba sestajā nodaļā izmantoti pētījumi arī par latviešu klaviermūziku – to 

vidū izceļas Arnolda Klotiņa monogrāfija par Alfrēdu Kalniņu (1879-1951) (Klotiņš 1979), 

Igora Ivanova raksts par Jāņa Ivanova (1906-1983) klaviermūziku (Ivanovs 1980), Jāņa 

Torgāna raksts par Romualdu Kalsonu (Torgāns 1987), Maijas Sīpolas (Сипола 1990a; 

1990b; 1990c) un Vitas Vēriņas (Вериня 1991a; 1991b) disertācijas attiecīgi par latviešu 

klaviermūzikas pirmsākumiem un 20. gadsimta 20.-80. gadiem, Ingrīdas Zemzares 

monogrāfija par Tālivaldi Ķeniņu (1919-2008) (Zemzare 1994), Marutas Sīles pētījums par 

Latvijas klavierspēles skolas attīstību (Sīle 2003) u.c. 

 5. Kā īpaša iezīme jāizceļ komponistu raksti par savu mūziku, kas bija aktuāli jau 

no pašiem klavīrmūzikas pirmsākumiem, piemēram, Fransuā Kuperēna (François Couperin, 

1668-1733) traktāts Klavesīna spēles māksla vai Ferenca Lista tehnisko vingrinājumu 

krājums ar autora teorētiskajiem skaidrojumiem, bet īpašu nozīmi ieguva saistībā ar 20. un 

21. gadsimta atšķirīgajām kompozīcijas tehnikām: Olivjē Mesiāna (Olivier, Messiaen, 1908-

1992), Jana Ksenaka (Jannis Xenakis, 1922–2001), Pjēra Bulēza, Karlheinca Štokhauzena 

(Karlheinz Stockhausen, 1928-2007), Džordža Krama (George Crumb, 1929), Tālivalža 

Ķeniņa, Gundara Pones (1932-1994) u.c. teorētiskās nostādnes, kas radušas atspoguļojumu 

rakstos un citos publicētajos materiālos. 

Darba struktūra aptver ievadu, sešas nodaļas, no kurām pirmā ir veltīta faktūras 

teorijai, bet pārējās apskatīta tās funkcionēšana dažādos vēsturiskos laikmetos un stilos, un 

noslēgumu. Pētījumam pievienots bibliogrāfijas saraksts8 un pielikumi ar dažu pētījumā 

                                                 
8 Darba bibliogrāfisko atsauču noformēšanai pēc starptautiski atzīta standarta, izmantota AAA atsauču 

sistēma (American Anthropological Association Style Guide, AAA 2009). 
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minēto skaņdarbu faktūras analītiskajiem aprakstiem, darbā iekļautajiem citātiem 

oriģinālvalodā9, personu rādītāju, izmantotajiem ārzemju un latviešu komponistu skaņdarbu 

sarakstiem un nošu piemēriem. 

Pirmaj ā nodaļā atbilstoši darba mērķiem tiek apskatīta faktūras teorija un, no vienas 

puses, ir sistematizēti svarīgākie viedokļi par faktūras un tās specifiskā paņēmiena – 

figurācijas definīcijas traktējuma niansēm dažādu valstu muzikologu darbos, no otras, 

iezīmēti galvenie izklāsta vēsturiskie tipi un citi vertikāles strukturēšanas veidi, kā arī pētīts 

faktūras sastāvs, akcentēta stilistiski žanriskā un kompozicionālā funkcija un telpiskās 

koordinātas.  

Lai gan faktūras teorijas izstrādei plašāka uzmanība pievērsta Krievijas muzikoloģijā, 

tomēr, sākot ar 20. gadsimta otro pusi, mūzikas izklāsts tiek aktīvi pētīts arī ASV un 

Rietumeiropā. Darbi par faktūru muzikālā stila kontekstā ir bijuši aktuāli vienmēr, taču 

jāatzīmē, ka pētījumu diskursivitāte atklājas faktūras pētniecības rakursu atšķirībā – 

Amerikas un Rietumeiropas muzikologu darbos raksturīga orientēšanās uz mūzikas 

skanējumu un uztveri, turpretim Krievijā faktūra tiek traktēta daudz plašākā kontekstā. 10 

Nākamajās apakšnodaļās uzmanība pievērsta arī faktūras un tajā ietilpstošā elementa 

– figurācijas teorijas aspektiem un funkcionalitātei. Ņemot vērā būtisko dempferu pedāļa 

lomu klavierfaktūras attīstībā, kā svarīgas pētījuma vadlīnijas akcentētas Leonīda Hakeļa 

domas par divām klavieru traktējuma tendencēm: motorisko, bezpedāļa jeb reālo un tembrāli 

sonoro jeb iluzoro pianismu, un, balstoties uz tām, izcelti divi klaviermūzikas figuratīvā 

izklāsta galvenie varianti: motoriskās, ritma un piesitiena ziņā precīzās figurācijas un 

tembrāli sonorās figurācijas (Гаккель 1976: 8), kas gūst plašu attīstību, tai skaitā latviešu 

komponistu, klavierfaktūrā. 

Pirmās nodaļas noslēgumā pamatota triju faktūras parametru izvēle, kas kalpo kā sava 

veida vadlīnijas tālākajā pētījuma gaitā: funkcionalitāte (saistībā ar stilu, žanru, formu), 

dziļums (reljefa un fona attiecības), kā arī figurācija. 

Apskatot faktūras definīcijas un teoriju kopumā, bija svarīgi izcelt tās īpatnības vai 

mūsdienu pētnieku jauno pieeju šajā jomā un saistībā ar to izveidot savu klavierfaktūras 

definīciju, kā arī, balstoties uz ļoti plašu un daudzveidīgu teorētisko materiālu, atrast īpatnēju 

rakursu, kas ir atbilstošs mūsdienīgiem priekšstatiem par klavierfaktūru, un pamatot 

                                                 
9 Visi tulkojumi no svešvalodām ir autores veikti. 
10 Par to liecina arī terminoloģijas atšķirības un vārdu faktūra vai tekstūra etimoloģija (no latīņu valodas 

factura – izdarītais, padarītais, bet textura – audums). 
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specifisku parametru kompleksu klavierdarbu analīzei. Būtiski, ka, formējot pētījuma 

teorētisko bāzi pirmajā nodaļā, tā veidota uz latviešu klaviermūzikas pamata. 

Otr ā nodaļa veltīta pirmsklasicisma klaviermūzikas faktūrai. Vispirms apskatīts tā 

laika instrumentārijs, skaņdarbu žanri, spēles tehnika, kā arī faktūras specifika. Liela 

uzmanība vērsta uz ornamentiku, kas bija tā laika nozīmīgākais faktūras līdzeklis. Akcentēta 

diminūcijas tehnikas ietekme uz figuratīvā izklāsta veidošanos un būtiskas diminūcijas un 

figurācijas atšķirības.  

Pašos klavīrmūzikas pirmsākumos, 15.–16. gadsimtā, notika galveno klavīrmūzikas 

faktūras likumsakarību veidošanās, tai skaitā dažādu formveides principu un attīstības 

paņēmienu kristalizēšanās, iezīmējās izklāsta stilistiskā un žanriskā funkcija un, ņemot vērā, 

ka diferencējas homofonais un polifonais izklāsts, sāk izcelties reljefa un fona attiecības. 

Tieši figuratīvā tehnika bija vēsturiski viens no pirmajiem un viens no svarīgākajiem 

klavīrmūzikas faktūras attīstības līdzekļiem. Turklāt izklāsta bagātināšanās nereti notiek 

galvenokārt ar ornamentiem, kas ir īpaši raksturīgi franču komponistiem un dažādiem 

figuratīvajiem veidojumiem, kas plaši izmantoti angļu vērdžinelistu skaņdarbos. Šajā aspektā 

analizēti vairāki Viljama Bērda (William Byrd, 1540–1623), Džona Bulla (John Bull, 1562-

1628), franču klavesīnista Žaka Šampiona de Šambonjera (Jacques Champion de 

Chambonnières, 1601–1672) skaņdarbi un tiek uzsvērts, ka šī laikmeta skaņdarbu izklāstā 

sastopami novatoriski atradumi, kas savu attīstību gūst daudz vēlāku stilu ietvaros.  

Saistībā ar klavesīna mehānikas pārveidojumiem un konstrukcijas uzlabojumiem 

izcelti franču rokoko galantā stila klavesīnistu skaņdarbi, kuros dominē programmatiskas 

miniatūras žanrs, no instrumenta atkarīgā terasveida dinamika, bet to faktūru raksturo 

tipiskas homofonas iezīmes – bagātīgi ornamentēta (diminuēta) melodija valda pār pārējām 

balsīm, turklāt biežāk izmantots trīsbalsīgs izklāsts ar divām individualizētām pavadījuma 

balsīm, kurš gan ne vienmēr tiek konsekventi izturēts visa skaņdarba garumā. Šajā kontekstā 

pretnostatīta divu franču komponistu – Fransuā Kuperēna un Žana Filipa Ramo (Jean-

Philippe Rameau, 1683–1764) – klavīrfaktūra. 

Otrās nodaļas otrajā apakšnodaļā akcentēta telpiskuma loma Domeniko Skarlati 

sonātēs, kā arī analizēti barokālās polifonijas meistaru Georga Frīdriha Hendeļa (Georg 

Friedrich Händel, 1685–1759) un Johana Sebastiana Baha (Johann Sebastian Bach, 1685–

1750) klavīrfaktūras būtiskākās iezīmes.  

Trešajā nodaļā pētītas klasicisma un agrīnā romantisma izklāsta īpatnības 

klaviermūzikā, jo arvien diferencējoties faktūras reljefa un fona attiecībām, sāk dominēt 

homofonais stils. Līdzās instrumenta attīstībai tiek akcentēta faktūras nozīme centrālajos 
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klasicisma žanros: sonātes formā, visa sonātes cikla ietvaros un arī vienmēr aktuālajās 

variācijās. Trešā apakšnodaļa veltīta klasicisma klaviermūzikai raksturīgo figurāciju formu 

klasifikācijai. Ceturtajā, piektajā un sestajā apakšnodaļā analizētas un salīdzinātas triju Vīnes 

klasiķu klavierfaktūras savdabīgās iezīmes un akcentēta izklāsta telpiskuma attīstība Jozefa 

Haidna (Franz Joseph Haydn, 1732–1809), Volfganga Amadeja Mocarta (Wolfgang 

Amadeus Mozart, 1756–1791), kā arī izklāsta dinamizācija un tradicionālo faktūras formulu 

atjaunošanās Ludviga van Bēthovena (Ludwig van Beethoven, 1770–1827) klavierdarbos. 

Ceturtaj ā nodaļā pētītas romantisma klaviermūzikas faktūras novitātes. Lai gan     

19. gadsimts klaviermūzikas attīstībā ir patstāvīgs, daudzveidīgs un pašpietiekams laikposms, 

turklāt ar to vien varētu raksturot klaviermūziku un tās galvenos tehniskos principus, tomēr 

uzmanība tiek pievērsta diviem aspektiem – romantisma klavierspēles tehnikas attīstībai un 

figurācijai tajā, jo, no pianistiskā viedokļa, tieši figurācija, īpaši sākot ar šo gadsimtu, kļūst 

par vienu no centrālajiem paņēmieniem klaviermūzikas faktūrā. 

Romantisma laikmeta klavierdarbos saistībā ar to funkcijām faktūrā figurācijas tiek 

pētītas, tās apvienojot vairākās grupās: figurācijas, kuru pamatā ir konkrēta harmonija; 

vairāku figurēto balsu vai faktūras slāņu apvienojumi; paņēmieni, kas akcentē faktūras 

krāsainību un ar faktūras žanriskumu saistītas figurācijas. 

Ceturtās nodaļas pirmajā un otrajā apakšnodaļā par klavierspēles tehniku un 

figurāciju apskatītas viena laikmeta novitātes, bet trešajā un ceturtajā apakšnodaļā 

klavierfaktūra tiek analizēta, akcentējot 19. gadsimta otrās puses nacionālo skolu un 

impresionisma figuratīvā skaņuraksta īpatnības. 

Pētījuma piektā nodaļa veltīta 20. gadsimta klavierfaktūras teorijas un klavierdarbu 

izklāsta novitātēm, kas radušās līdz ar jauniem faktūras veidiem skaņdarbos ar dodekafonijas, 

seriālisma, aleatorikas un sonorikas elementiem, kā arī telpiskuma aspektiem minimālisma 

un jaunās sarežģītības kompozīcijas tehnikā. Uzmanība pievērsta klavierfaktūras skanējuma 

savdabībai, kas saistīts ar novatoriskiem instrumenta traktējuma paņēmieniem gan 

klaviatūras ietvaros, gan ārpus tās (preparētās klavieres, spēle uz stīgām), izmaiņām 

skaņdarbu figuratīvajā izklāstā u.c.  

Sestajā nodaļā pēc iepriekš izstrādātajām teorētiskajām nostādnēm pētīta latviešu 

klaviermūzikas faktūra no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Lai gan Latvijas klaviermūzika 

jau kopš 19. gadsimta otrās puses iekļaujas Eiropas nacionālo klavierspēles skolu lokā un 

attīstās tā laika tradīciju ietvaros, kopumā jāizceļ romantiskās tradīcijas nozīme latviešu 

mūzikā, ko uzsvēris Tālivaldis Ķeniņš: „Latviešu mūzika, kas tradīciju plāksnē ir jauna 

mūzika (es nerunāju par mūsu folkloriskā pūra milzīgo bagātību), visvairāk tanī barojusies, 
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un vispār nav iespējams runāt par latviešu mūziku, nerunājot par romantismu” (Zemzare 

1994: 221). Darba kontekstā būtisks ir arī Lolitas Fūrmanes apgalvojums, kura, pētot 

kamermūziku 20. gadsimta pirmās puses instrumentālā žanra kontekstā, secina: „Labākais 

latviešu instrumentālās klasikas devums koncentrējas tieši klavieru mūzikā” (Fūrmane 1982: 

42). 

Nav iespējams runāt par latviešu mūziku, nepieminot folkloru un attīstīto koru 

kultūru, kuras ietekme zināmā mērā izpaudās latviešu komponistu klavierdarbos salīdzinoši 

biežajā dziedošas linearitātes un korāļa faktūras izmantojumā. Tādēļ sestās nodaļas pirmajā 

apakšnodaļā pētītas romantiskās klavierfaktūras iezīmes, izceļot figuratīvā skaņuraksta 

īpatnības. Arī otrajā un trešajā apakšnodaļā pētījuma centrā ir figuratīvais izklāsts attiecīgi ar 

impresionisma un reāli motoriskā pianisma izpausmēm. Savukārt sestās nodaļas ceturtā 

apakšnodaļa veltīta 20. gadsimta sākuma kompozīcijas tehniku atbalsīm latviešu 

klaviermūzikas faktūrā. No tām izcelti faktūras veidi ar dodekafonijai un puantilismam 

raksturīgām īpatnībām, izklāsts ar sonorikas (klasteru tehnika u.c. sonori efekti), aleatorikas, 

minimālisma un repetitīvās tehnikas, kā arī ar polistilistikas izpausmēm. Jānis Torgāns 

saistībā ar to paudis: „Tikai 60.-70. gados (Latvijā dzīvojošu) komponistu mūzikā kā noteikts 

strāvojums, virzība ienāk mūzikas valodas inovācijas, kas saistītas ar Eiropā jau aprobētajām 

jaunajām kompozīcijas tehnikām, domāšanas principiem un valodas līdzekļiem – 

politonalitāti, atonalitāti, dodekafoniju, sonoriku, aleatoriku” (Torgāns 2010: 263).  

 Tā kā daudzi latviešu mūsdienu komponisti savā mūzikas valodā izmanto dažādu 

aktuālo kompozīcijas tehniku elementus, promocijas darbā ir pētīti faktūras veidi, kas 

sastopami 21. gadsimta klavierdarbos, izcelta atsevišķu skaņdarbu izklāsta radošo risinājumu 

savdabība un stilistiskā daudzšķautņainība, kā arī iezīmētas dažas kopīgas tendences 

klavierfaktūrā. 

Noslēgumā izteikti secinājumi un dots galveno ideju kopsavilkums, pamatota to 

funkcionēšana latviešu komponistu klavierdarbos, kā arī iezīmētas klaviermūzikas faktūras 

turpmākās attīstības perspektīvas.  

Pētījuma aktualit āti nosaka apskatītā materiāla vēsturiski plašais diapazons – pirmo 

reizi Latvijas muzikoloģijā klavierfaktūra tiek skatīta no tās pirmsākumiem 16. gadsimtā līdz 

mūsdienām, jo klaviermūzika joprojām ir viens no žanriem ar augstu attīstības intensitāti. 

Īpaši izceltas 20. gadsimta klaviermūzikas izklāsta novitātes, šajā kontekstā analizēti arī 

latviešu komponistu klavierdarbi. 
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Pētījuma zinātniskā novitāte atklājas tādējādi, ka, lai gan faktūras teorijas 

pirmsākumi meklējami jau Senās Grieķijas laikos, bet pirmie darbi par klavīrfaktūru 

parādījās 16. gadsimtā, faktūras pētniecība īpaši aktualizējās tikai 20. gadsimtā un radīja 

jaunu pakāpi muzikoloģijas attīstībā, ļaujot dziļāk izprast skaņdarba būtību no dažādām 

pusēm. Lai gan šajā jomā eksistē atšķirīgi pētījumi, inovatīvs ir mēģinājums apvienot visus 

pieejamos materiālus par šo problēmu, apskatīt klaviermūzikas faktūru vēsturiskajā 

panorāmā un izcelt tās specifisku elementu – figurāciju, kā arī parādīt izklāsta īpatnības 

latviešu klaviermūzikā. Turklāt figurācija tiešā veidā sasaucas ar virtuozitāti, kas ir daudzu 

klavierspēles stilu pamatā, kā arī ir savdabīgs komponista un atskaņotāja domāšanas 

pamatprincipu apvienojums. Tās bagātības, neskaitāmo variantu loku klaviermūzikā 

ietekmējuši visdažādākie žanri, un šis process vēl arvien turpinās. 

Darbā pirmo reizi latviešu valodā mēģināts sistematizēt dažādus viedokļus par 

faktūras teoriju, pētījuma praktiskais izmantojums saistīts ar iespēju pielietot tā materiālus 

kā papildu mācību līdzekļus dažādos mūzikas teorijas un vēstures kursos, dažas darba 

analītiskās apakšnodaļas var palīdzēt atskaņotājmāksliniekiem izprast konkrētā stila 

skaņdarbu izklāsta pamatprincipus un veidot to māksliniecisko interpretāciju. Šis promocijas 

darbs var noderēt arī par pamatu tālākiem pētījumiem klaviermūzikas faktūras jomā. 
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Pirmā nodaļa 

Faktūras teorijas aspekti 

 

1.1.Faktūra 

 

Faktūra (latīņu val. factura – izdarītais, padarītais) ir viens no spilgtākajiem mūzikas 

valodas un izteiksmes līdzekļiem, kas atklāj skaņdarba emocionālo noskaņu, saturu, 

žanriskumu, kā arī liecina par vēsturisko laikmetu, nacionālo skolu, komponista individuālo 

stilu. Faktūra un ar to saistītās problēmas ir aktuālas gan komponistu daiļradē, gan 

izpildītājmākslinieku praksē. Taču salīdzinājumā ar citiem mūzikas valodas līdzekļiem 

(piemēram, harmoniju, ritmu, melodiju) jākonstatē, ka gan faktūras izpratnē un teorijā, gan 

jēdziena definēšanā un terminoloģiskajā precizēšanā joprojām nav vienotības un stabilitātes, 

jo eksistē dažādi viedokļi un traktējumi. Mūsdienu kompozīcijās sastopami ārkārtīgi 

daudzveidīgi faktūras veidojumi, kas atspoguļo to autoru stilu un domāšanas veidu. Dažādība 

raksturīga arī faktūras teorijas elementiem atšķirīgu valstu un skolu muzikologu darbos. Tas 

skaidrojams ar daudziem iemesliem. Viens no tiem – faktūras teorija ir sākusi attīstīties vēlāk 

nekā iepriekšminēto citu mūzikas valodas līdzekļu teorētiskā izprašana. Tādēļ svarīgi apzināt 

un sistematizēt faktūras aspektus dažādu valstu un skolu muzikoloģijā.  

Faktūras problemātika samērā nesen nokļuva pētnieku uzmanības lokā. Teorijas 

attīstība galvenokārt attiecas uz 20. gadsimtu, lai gan daudzi pētījumi par muzikālā materiāla 

izklāstu, no atskaņotājmākslinieku un pedagogu viedokļa, sastopami pat mūzikas teorijas 

traktātos, sākot ar 16. gadsimtu. Parasti tas ietverts jau darba nosaukumā, minot konkrētus 

instrumentus vai izklāsta balsu sastāvu. To savā pētījumā par klavierspēles tehniku min Luka 

Kjantore (Chiantore 2002: 40-51). 11 

 

1.1.1. Faktūras jēdziens 

Terminam faktūra ir dažādi sinonīmi, kas darbojas citās valodās. Piemēram: angļu 

valodā – texture, dažos gadījumos – setting, constitution; krievu valodā – фактура, склад, 

saistībā ar 20. gadsimta otrās puses jaunajām kompozīcijas tehnikām dažos gadījumos – 

                                                 
11 Piemēram, Tomasa de Santa Marijas traktātā Grāmata, saukta par Fantāzijas Mākslu, gan 

taustiņinstrumentiem, gan viluelai, gan arī visiem instrumentiem, kas vienlaicīgi var skanēt trijās, četrās un 
vairākās balsīs (Tomás de Santa María Libro llamado Arte de tañer Fantasia, assi para tecla como para 
vihluela, y todo instrumento yue se pudiere tañer a tres, y a quatro vozes, y a mas,1565) vai Džirolamo Dirutas 
darbā Transilvānis. Dialogi par pareizu ērģeļu un citu taustiņinstrumentu spēli (Girolamo Diruta Il 
Transilvano. Dialogo sopra il vero modo di sonar organi et istromentida penna, 1593). 
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текстура; vācu valodā – Satzweise, dažreiz – Schreibweise, pēdējās desmitgadēs biežāk 

sastopams arī vārds Faktur; franču valodā – texture, arī – facture, connexion, conformation; 

spāņu valodā – textura; itāļu valodā – testura. Latviešu valodā pieņemts lietot vārdu faktūra. 

Šī terminoloģiskā daudzveidība arī rada termina izpratnes neviennozīmību, atšķirību 

definīcijās. 

Faktūra kā patstāvīgs izpētes objekts tiek izcelta tikai 19.-20. gadsimtu mijā, jo līdz 

tam (18.-19. gadsimtā) uzmanība tika vērsta galvenokārt uz balssvirzi un figurāciju attīstību 

dažādās harmonijas balsīs. Viens no pirmajiem muzikologiem, kurš, runājot par mūzikas 

izklāstu kopumā, lietoja vārdu faktūra (Faktur), bija vācu zinātnieks Hugo Rīmanis (Hugo 

Riemann). Grāmatā Mazā mūzikas teorijas rokasgrāmata ar periodizāciju pēc stilu 

principiem viņš raksta par Salamona Rosi (Solomone Rossi) triosonāšu faktūras vienkāršību 

(Riemann 1908: 142). Tomēr šis termins vācu muzikoloģijā neguva plašu pielietojumu, 

vairāk to sāka izmantot krievu mūzikas zinātnieki. 

Savukārt angļu valodā kā sinonīms faktūrai tiek lietots vārds texture. Viens no 

agrākajiem vārda izmantojumu paraugiem muzikālā kontekstā ir amerikāņu komponista un 

muzikologa Konstanta Lamberta (Constant Lambert) grāmata O, mūzika! Pētījums par 

mūzikas pagrimumu (1934). Šo faktu rakstā Apsvērumi par faktūru piemin Džonatans 

Dansbijs (Dunsby 1989: 46). 

Plašu faktūras izpētes ainu demonstrē krievu muzikologu darbi. Tie ir dažādi arī no 

žanra viedokļa: zinātniskie pētījumi un raksti, mācību grāmatas. Apskatot tos, ir redzams, ka, 

no vienas puses, vispārējais faktūras traktējums kopumā vērtējams kā stabila parādība, bet, 

no otras – notiek gan jēdziena faktūra precizēšana, gan arī plašāka un dziļāka šās parādības 

pētīšana. 

Vispusīgais un daudzfunkcionālais faktūras izpētes rakurss ir raksturīgs daudziem 

Krievijas zinātnieku darbiem. To vidū ir Sergeja Skrebkova Skaņdarbu analīze (Скребков 

1958) un Muzikālo stilu mākslinieciskie principi (Скребков 1973), Ļeva Māzeļa un Viktora 

Cukermaņa Skaņdarbu analīze. Mūzikas elementi un mazformu analīzes metodika (Мазель, 

Цуккерман 1967), Jevgeņija Nazaikinska Par muzikālās uztveres psiholoģiju 

(Назайкинский 1972), Valentīnas Holopovas Faktūra (Холопова 1979), Tatjanas 

Beršadskas (Татьяна Бершадская) Lekcijas par harmoniju (Бершадская 1978), Sergeja 

Pankratova (Сергей Панкратов) Melodiskās līnijas dublēšana (Панкратов 1982), Zinovija 

Vīzeļa Par faktūras tipu klasifikāciju (faktūras pamatjēdzienu klasifikācijas un 

terminoloģijas precizēšana) (Визель 1982), Marinas Skrebkovas-Filatovas Faktūra mūzikā. 
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Mākslinieciskās iespējas. Struktūra. Funkcijas (Скребкова-Филатова 1985), Tatjanas 

Magņickajas Mūzikas faktūra: teorija, vēsture, prakse (Магницкая 1993) u.c. pētījumiem. 

Dažādība autoru uzskatos (to varētu skaidrot gan ar konkrētā laika periodu, gan ar 

darba žanru) meklējama jau no jēdziena faktūra atšifrējuma. Tā Sergejs Skrebkovs grāmatā 

Skaņdarbu analīze (1958) faktūru traktē samērā šauri – kā mūzikas izklāsta veidu: „Faktūra 

ir konkrēta skaņu auduma izklāsta forma skaņdarbā” (Скребков 1958: 13). Turpretim Ļevs 

Māzelis un Viktors Cukermanis savā kopīgajā skaņdarbu analīzes mācību grāmatā faktūras 

definīcijā līdz ar dažādām paralēli eksistējošām skaņdarba komponentu funkcijām un to 

mijiedarbi izceļ arī to daudznozīmību: „Faktūra ir skaņdarba vai tā fragmenta vienlaicīgi 

attīstošo komponentu raksturs, attiecības un funkcijas” (Мазель, Цуккерман 1967: 331). 

Kā vienu no pilnīgākajiem faktūras plašās, vairāku koordināšu būtības 

raksturojumiem jāizceļ Jevgeņija Nazaikinska definīcija, kas piedāvāta darbā Par muzikālās 

uztveres psiholoģiju (1972): „Faktūra ir skaņu auduma mākslinieciski mērķtiecīga, 

trīsdimensionāla, muzikāli telpiska konfigurācija, kas pa vertikāli, horizontāli un dziļumu 

diferencē un apvieno visu komponentu kopumu” (Назайкинский 1972: 73). Autors faktūru 

raksturo ne tikai kā kompleksu parādību ar noteiktu uzdevumu – māksliniecisku mērķtiecību, 

bet arī iezīmē tās galveno īpatnību – spēju atklāt mūzikas, skaņdarba telpisko aspektu, kas 

realizējas saistībā ar vertikāles, horizontāles un dziļuma koordinātām.  

Acīmredzams, ka faktūras izpratnē, darbības raksturojumā katrs autors meklē un 

atklāj kaut ko jauno. Lai gan Jurija Tjuļina mācību grāmatā Mācība par mūzikas faktūru un 

melodisko figurāciju. Mūzikas faktūra faktūras traktējumā akcentēta faktūru veidojošo 

mūzikas izteiksmes līdzekļu individuālā specifika un nozīme mijiedarbes procesā, tātad 

aktualizējas faktūras izpēte saistībā ar formveidi: „Faktūra ir sfēra, kurā tiek izskatīts nevis 

muzikālā materiāla attīstības process (attiecīgajās struktūrās), bet izteiksmes līdzekļi to 

savstarpējā mijiedarbē, kopumā un vienotībā” (Тюлин 1976: 6). 

Savukārt Marina Skrebkova-Filatova faktūrai veltītajā monogrāfij ā vērš uzmanību uz 

faktūras sistēmas telpiskumu, tās hierarhisko uzbūvi, analizē dažādus polimorfos faktūras 

veidus. Īpašu interesi izraisa nodaļa par slēptās daudzbalsības mākslinieciskajām iespējām, 

struktūru un funkcijām, kā arī par faktūras izpēti no atskaņotājmākslinieka interpretācijas 

viedokļa. Autore precīzi raksturo faktūras daudznozīmīgumu: „Mūzikas faktūra ir sistēma, 

kas organizē mūzikas māksliniecisko telpu, līdz ar to daļas no muzikālā veseluma; faktūra 

izpaužas divos aspektos: foniskajā (skaniski jutekliskajā) un funkcionālajā (izklāsta tipu, 

zīmējumu un konfigurāciju hierarhijā); tā parāda muzikālā auduma daudzbalsīgo dabu divās 

formās – reālajā un slēptajā”  (Скребкова-Филатова 1985: 102). Lai gan autore pētījuma 
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gaitā ir diezgan izsmeļoši raksturojusi faktūras un formas attiecību specifiku, tomēr šajā 

definīcijā pietrūkst konkrētas norādes uz mūzikas izklāsta īpatnībām un dinamiku saistībā ar 

tā izkārtojumu laikā. 

 Marina Skrebkova-Filatova izceļ faktūras telpiskās koordinātas nozīmi un funkciju 

daudzveidību arī saistībā ar atskaņotājmākslu un mūzikas uztveri, atšķirot vispārīgus un 

konkrētam vēsturiskajam laikmetam raksturīgus izklāsta veidus: „Faktūras sistēma pēc 

struktūras ir hierarhiska. Augstākajā, vispārinātākajā līmenī atrodas faktūras veidi – 

kategorija, kurā muzikālās faktūras telpiskās koordinātas būtības funkcionālā puse iegūst 

visabstraktāko, vispārinātāko jēgu. Hierarhijas zemākā un vienlaicīgi konkrētākā līmenī 

atrodas izklāsta tipi – kategorija, kurā faktūras telpiskās koordinātas funkcionālā puse 

konkretizējas noteiktos, vēsturiski nostabilizētos muzikālā auduma veidos ar dažām faktūras 

fonisko īpašību pazīmēm” (Скребкова-Филатова 1985: 57). Tādējādi autore norāda uz 

faktūras ciešo saistību ar stilu un skaņdarba žanru vai žanriskumu. 

Neviennozīmību faktūras traktējumā atzīmē arī Viktors Frajonovs (Виктор 

Фраенов) Mūzikas enciklopēdijā (1981), parādot divus tās izpratnes līmeņus: šauro, kas 

faktūru definē galvenokārt kā mūzikas izklāstu, un plašo, universālo, saistībā ar mūzikas 

izteiksmes līdzekļu kompleksu: „Plašā izpratnē – viens no mūzikas formas aspektiem, kas 

ietilpst mūzikas formas estētiski filozofiskajā izpratnē vienotībā ar visiem izteiksmes 

līdzekļiem; šaurākā un biežāk lietotā nozīmē – konkrēts muzikālā auduma noformējums, 

muzikāls izklāsts” (Фраенов 1981: 754). 

Arī Tatjana Kjuregjana Muzikāli enciklopēdiskajā vārdnīcā (1990) faktūru skaidro 

līdzīgi, taču plašinot tās nozīmi saistībā ar mūzikas skanējumu un uztveri. Autore uzskata 

faktūru par noslēdzošo posmu triju savstarpēji pakārtotu jēdzienu ķēdē: „Muzikāls izklāsts 

(izklāsta princips) – muzikālais audums (primārais, dažreiz shematiskais priekšstats) – 

faktūra (gala rezultāts)” (Кюрегян 1990: 569). 

Iepriekšminētajos faktūras termina skaidrojumos var manīt faktūras teorijas 

vēsturiskās attīstības procesu un zināmu definīciju sarežģīšanas un paplašināšanas tendenci. 

Sākotnēji 50. un 60. gados faktūra tika traktēta vienkārši un diezgan viennozīmīgi, bet bija 

uzsvērta tās funkciju dažādība. Nazaikinska pētījums (1972) priekšstatu par faktūru krietni 

paplašināja, jo tika izcelta arī telpiskuma koordināta. Taču sākot ar Valentīnas Holopovas 

darbu Faktūra (1979) īpaša uzmanība tiek pievērsta faktūras vēsturiskajiem tipiem, 80. gados 

tiek runāts arī par faktūras kā formveides komponenta nozīmi, faktūras formu veidošanos 

(Скребкова-Филатова 1985) un dinamiskajiem procesiem faktūrā, t.i., faktūras krešendo un 

diminuendo – Georgijs Ignatčenko (Георгий Игнатченко 1984), top pētījumi par pagājušā 



 22 

gadsimta kompozīcijas tehniku (superdaudzbalsības un puantilisma) faktūras veidu īpatnībām 

– Irina Sņitkova (Ирина Сниткова 1986), mūzikas faktūru citu mākslu sintēzes aspektā – 

Tatjana Krasņikova (Татьяна Красникова 2008; 2010).  

Rietumeiropas un Amerikas muzikoloģijā faktūras jēdziens tiek lietots samērā bieži, 

tomēr šai problēmai veltīti pētījumi sastopami salīdzinoši retāk nekā krievu muzikologu 

darbos. No tiem var minēt Entonija Hopkinsa Mūzikas skaņas: pētījums par orķestra faktūru 

(Hopkins 1982); Dženetas Levijas Faktūra kā zīme klasiskajā un agrīni romantiskajā mūzikā 

(Levy 1982), Džonatana Dansbija Apsvērumi par faktūru (Dunsby 1989), Džūditas Lokhedas 

Faktūra un tembrs Bārbaras Kolbas Millefoglie kamerorķestrim un elektronikai (Lochhed: 

2005), Panajota Kokora Par holofono mūzikas faktūru (Kokoras 2007) u.c. Šeit redzama gan 

līdzība, gan atšķirība salīdzinājumā ar krievu muzikoloģiju: l īdzība izpaužas saistībā ar 

faktūras pētīšanu muzikālā stila kontekstā, atšķirība – orientēšanās uz konkrētu žanru, 

mūzikas skanējumu un uztveri. Piemēram, Hermaņa Āberta (Hermann Abert) sastādītajā un 

1927. gadā izdotajā mūzikas leksikonā faktūra raksturota kā daudzu sastāvdaļu vai balsu 

summa, starp kurām valda dažādas attiecības. Tādēļ tiek diferencēti atšķirīgie izklāsta veidi: 

– homofonija, polifonija un tās stingrais stils: „Par skaņdarba faktūru sauc kvalitatīvas 

attiecības starp dažādām atsevišķām balsīm. Izšķir homofonu, polifonu faktūru, stingro stilu 

utt.” Autors droši vien ir gribējis akcentēt imitāciju un stigrā stila polifonijas balssvirzes 

atšķirības, jo veidojas absurda situācija – stingrais stils definēts nevis kā viens no polifonijas 

vēsturiskajiem veidiem, bet iegūst patstāvīgu nozīmi (Abert 1927: 406).  

Savukārt vairāki amerikāņu muzikologi, definējot faktūru, balstās ne tikai uz tās 

uzbūvi, bet arī uz skanējumu. Piemēram, Volesa Berija grāmatā Mūzikas strukturālās 

funkcijas ir šāda mūzikas izklāsta definīcija: „Faktūra ir veidota kā muzikālās struktūras 

elements, kura formu nosaka tā balsu vai citu komponentu skaits, kas projicē mūzikas 

materiālus skanošajā vidē (ja ir divi vai vairāki komponenti) ar to savstarpējām attiecībām un 

mijiedarbi” (Berry 1976: 191), taču Stefans Kostka pētījumā par 20. gadsimta mūzikas 

tehnikām to definējis plašāk: „Faktūrā vienojas attiecības starp ritmiem un struktūrām, kā arī 

tā ir saistīta ar tādiem aspektiem kā telpiskums un dinamika” (Kostka 1999: 220).  

Arī Denlijs Mitčels (Danlee Mitchel) un Džeks Logans (Jack Logan) mūzikas teorijas 

vārdnīcā (2001) it kā uzsver faktūras traktējuma divdabību: „Faktūra mūzikā apzīmē divas 

muzikālā fenomena sfēras: (1) melodijas un harmonijas attiecības un (2) dažādu muzikālo 

komponentu vienlaicīgas uzslāņošanās blīvumu” (Mitchel, Logan 2001). Lai gan definīcijas 

pirmajā daļā tiek izceltas mūzikas izklāsta sastāvdaļu attiecības, bet otrā daļa saistās ar 
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muzikālā materiāla uztveri, tomēr faktūras daudzveidība un tās komponentu attiecību 

daudznozīmība īsti netiek atklāta.  

Ļoti vienkāršoti mūzikas faktūru definē britu muzikologs Braiens Ņūbolds (Brian 

Newbould) interneta Oksfordas mūzikas vārdnīcā: „Faktūra parāda mūzikas vertikāles uzbūvi 

– attiecības starp vienlaicīgi skanošām daļām īsā laika periodā”  (Newbould 2008). Jāuzsver, 

ka šāds šaurs skaidrojums ir raksturīgs daudzās vārdnīcās un mūzikas enciklopēdijās.  

Sarežģītāka definīcija tiek piedāvāta Grova vārdnīcā (2001, autors nav minēts) ─ 

faktūra skaidrota, balstoties uz mūzikas skanējuma īpatnībām: „Termins, kas izmantots 

saistībā ar muzikālas struktūras skanējuma aspektiem. Tas var attiekties gan uz skaņdarba 

vertikāli, piemēram, veidu, kādā apvienotas vairākas balsis vai slāņi, gan uz tembru vai 

ritmu, gan uz izpildījuma artikulācijas vai dinamiskā līmeņa raksturojumu” (Texture 2001: 

323). Šajā traktējumā kā faktūras komponenti izcelti gan vertikāle (tātad arī harmonija), ritms 

un reģistrs, gan ar interpretāciju saistītie faktori: dinamika, tembrs un artikulācija. Tādējādi 

faktūras parādība tiek apskatīta plašāk, jo tiek akcentēta arī tās skaniskā sfēra. Pat pašā 

definīcijā uzmanības rakurss ir koncentrēts ne tikai uz kompozīcijas partitūru, bet arī uz tās 

skanējumu, izpildījumu un uztveri. 

Tomēr bieži muzikoloģiskos pētījumos sastopamas īsas faktūras definīcijas. 

Piemēram, amerikāņu mūzikas zinātnieks Jans Larū grāmatā Mūzikas stilu pamatnostādnes 

diezgan vienpusīgi skaidro faktūru un vairāk pievēršas tās saistībai ar mūzikas uztveri: 

„Tembru dispozīcija, īpaši līdzīgas izklāsta uzbūves posmos” (LaRue 1970: 17). 

Arī spāņu muzikoloģes Margarita un Aranca Lorenco de Reizabalas grāmatā Muzikas 

analīze faktūras jēdzienu traktē kodolīgi (savā ziņā šī definīcija sasaucas ar iepriekšminēto 

Sergeja Skrebkova (1958) traktējumu): „Forma, kādā skaņdarba ietvaros vienojas dažādi 

muzikālie parametri” (Lorenzo de Reizábal 2004: 175). 

No plašā un daudzveidīgā faktūras definīciju klāsta gribētos izcelt krievu muzikologa 

Dmitrija Šuļgina traktējumu, jo tas mūsdienīgi atklāj faktūras jēdziena dažādos aspektus. 

Grāmatas Viktora Jekimovska kompozīciju laikmetīgās iezīmes teorētiskajā nodaļā, kurā 

autors pamato savu mūzikas izklāsta koncepciju, piedāvāta šāda faktūras definīcija: 

„Daudznozīmīgs jēdziens, kas mūsdienās saistās ar dažādu vienlaicīgi vai pakāpeniski 

sekojošu muzikālā auduma elementu noteiktu vienotību, saturu un attiecībām, tai skaitā ir 

skaņas, harmoniskie intervāli, saskaņas, sonori, visdažādākās ritmiskās, dinamiskās, štriha un 

artikulācijas konstruktīvās vienības, kas piedalās vairāk vai mazāk patstāvīgu melodiju un 

vienkāršu lineāru balsu, sonoru slāņu vai diskrētas muzikālās telpas veidošanā. Visplašākajā 

izpratnē jēdziens faktūra sevī ietver arī tembru, visas trīs muzikālās telpas dimensijas – 
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dziļumu, vertikāli un horizontāli, un ir jutekliski uztverams un dzirdams mūzikas slānis, kas 

var būt galvenais domas – faktūrtēmas – nesējs, t.i., kā attiecīgi ekvivalents tēmai melodijai 

un tēmai harmonijai”  (Шульгин 2003: 63-64). 

Būtiski, ka šajā izvērstajā definīcijā ietverti mūsdienu mūzikas izklāsta svarīgākie 

parametri un iezīmes, tomēr trūkst norādes uz faktūras attīstību vēsturiskā kontekstā. 

Apskatot faktūras koncepcijas vairāku atšķirīgu 21. gadsimta muzikologu pētījumos, 

var pamanīt kopēju tendenci – mūzikas izklāsts tiek traktēts ne tikai saistībā ar skaņas 

uztveri, bet arī ar vizuālu un taustes percepciju, respektīvi, vienotībā ar citiem mākslas 

veidiem. 

Amerikāņu muzikoloģe Džūdita Lokheda par faktūru raksta: „Kopējais efekts, ko 

rada dažādu skaņu apvienojums konkrētā fragmentā”. Turklāt autore vērš uzmanību uz to, ka 

šis termins „ aizgūts no vizuālām un taustes asociācijām (tekstilizstrādājumu jomas), jo tas 

attiecas uz efektu, ko veikusi šķiedru uzbūve un to mijiedarbe aušanas procesā” (Lochhead 

2005: 254).  

Arī grieķu muzikologs Panajotis Kokoras pētījumā par holofono faktūru (viņš ir šī 

termina autors) to skata galvenokārt no uztveres viedokļa: „Analoģiski kā vizuālajā un 

tēlotājmākslā faktūras jēdziens mūzikā attiecīgi tiek lietots saistībā ar skaņdarba kopējo 

skanējumu – skaņu daudzumu” (Kokoras 2007). Lai gan šāds vienpusīgs traktējums atklāj 

tikai šauru skaņdarba izklāsta aspektu, tomēr ir būtiski, ka autors uzsver šī jēdziena izcelsmi 

saistībā ar citām mākslas sfērām.  

Tatjana Krasņikova disertācijā, kas veltīta 20. gadsimta orķestra mūzikas izklāstam, 

faktūras definīcijā izceļ skaņu auduma īpatnības, kas kļūst par pamatu tās pētniecībai mākslu 

sintēzes aspektā – faktūras telpisko un dinamisko (laika) aspektu: „Faktūra ir fenomens, kas 

rodas skaņdarba formas ietvaros un kuram piemīt muzikālā materiāla sadalīšanas funkcija 

kustīgā un mainīgā skaņu telpā” (Красникова 2010: 9). 

Lai gan šis faktūras definīciju apskats nav pilnīgs, tomēr redzama faktūras jēdziena 

nianšu bagātība un tās daudzu komponentu būtība, jo mūzikas materiāla izklāsts veidojas kā 

vairāku sastāvdaļu apvienojums. Dažādu muzikologu viedokļi nav pretrunā cits ar citu, bet 

iezīmē divus faktūras uztveres līmeņus: no vienas puses, vispārinošo un konkrēto – izklāsta 

veidu (kas pārsvarā tiek orientēts uz skaņdarba partitūru), no otras, plašāko un daudzpusīgāko 

– visa skanošā sintēzi, domas materializāciju (kas apvieno kompozīcijas stilu un tehniku, 

atskaņojumu un uztveri vienā veselumā). 

Apkopojot vairākas klasifikācijas un izceļot būtiskākos faktūras aspektus, faktūru var 

definēt šādi: „Skaņdarba faktūra ir mākslinieciska, hierarhiska sistēma, kas organizē visus 
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mūzikas izteiksmes līdzekļus un elementus (skaņas, saskaņas, sonorus, lineāras struktūras, 

ritmiskās, dinamiskās un artikulācijas konstruktīvās vienības utt.) laikā un telpā – vertikāli, 

horizontāli un dziļumā; tā konkretizējas dažādos noteiktos, vēsturiski nostabilizētos muzikālā 

auduma veidos ar atbilstošām izklāsta un figurāciju fonisko un tembrālo īpatnību pazīmēm, 

ietverot sevī informāciju par skaņdarba žanru, žanriskumu un stilu, kā arī aktīvi darbojas 

formveides procesā”. Šī definīcija pilnā mērā attiecināma arī uz klavierfaktūru. 

 

Apskatot faktūras jēdziena problēmu mūzikā, tālāk jāpievērš uzmanība tās 

atsevišķiem aspektiem, pamatojoties uz jau esošiem pētījumiem. Tie ir faktūras vēsturiskie 

tipi, stilistiskā un žanriskā nozīme, faktūras un kompozīcijas formas attiecības (tematiskā 

funkcija, faktūras emancipācija), dziļuma un telpiskuma koordināta, faktūras sastāvdaļas, to 

funkcijas. 

 

1.1.2. Faktūras vēsturiskie tipi 

Kā jau iepriekš minēts, 17.–18. gadsimtā notiek melodijas, kā arī polifono procesu 

pētīšana, bet 19. gadsimtā īpaša nozīme tiek pievērsta harmonijai, taču faktūras teorija 

intensīvāk attīstījās 20. gadsimtā. Tas saistīts ar mūzikas attīstības tendencēm kopumā, jo 

vairākos 20. gadsimta mūzikas stilos primārā nozīme ir tieši faktūrai, tā vēl ciešāk apvienojas 

ar citiem valodas līdzekļiem. Tādēļ likumsakarīgi, ka arī mūzikas teorijā aktivizējas interese 

par faktūru. Viens no plaši raksturotiem tās aspektiem ir mūzikas izklāsta vēsturiskie tipi, 

respektīvi, aspekts, kurš atkarīgs gan no laikmeta, gan stila, gan kompozīcijas tehnikām. 

Faktūras vēsturisko tipu klasifikāciju piedāvā daudzi autori, tostarp arī nosauktie 

iepriekšējā nodaļā (1.1.1). Hronoloģiski autoru rinda izskatās šādi: Sergejs Skrebkovs 

(Скребков 1958), Ļevs Māzelis un Viktors Cukermanis (Мазель, Цуккерман 1967), Jans 

Larū (LaRue 1970; 2004), Jurijs Tjuļins (Тюлин 1976), Stepans Grigorjevs (Степан 

Григорьев) un Teodors Millers (Теодор Мюллеp) (Григорьев, Мюллер 1977), Tatjana 

Beršadska (Бершадская 1978), Zinovijs Vīzelis (Визель 1982), Dmitrijs Šuļgins (Шульгин 

2003), Margarita un Aranca Lorenco de Reizabalas (Lorenzo de Reizábal 2004), Violeta 

Pšeha (Przech 2004), Panajotis Kokoras (Kokoras 2007) u.c. Visbiežāk, īpaši Rietumeiropas 

muzikologu darbos, sastopams vienkāršākais un koncentrētākais izklāsta veidu dalījums 

h o m o f o n a jā ,  p o l i f o n a jā  un faktūrā ar šo abu veidu elementiem – b rī v a jā  vai 

homofoni polifonajā (angļu val. – free part stile, vācu val. – Freistimmigkeit, itāļu val. – stile 

libero). 
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Tradicionāls skatījums uz faktūras grupēšanas sistēmu sastopams Tatjanas Beršadskas 

darbā Lekcijas par harmoniju (Бершадская 1978: 17). Tās pamatā ir skaņa, kā arī muzikālā 

izklāsta dziļuma un telpiskuma organizācijas principi, izceļot trīs galvenos šīs sistēmas 

elementus12: 

1) skaņa kā galvenais elements – monodija. Latviešu klaviermūzikā kā 

raksturīgu piemēru var minēt sākumposmu no Riharda Dubras (1964) klavierdarbu cikla 

Atspulgu lausku otrās daļas (1. nošu piemērs); 

2) skaņu kopums kā diferencētu vienību koordinācija – polifonija. Piemēram, 

Imanta Kalniņa (1941) Invencija Do (2. nošu piemērs); 

3) skaņu kopums kā vienots elements – homofonija, kurā apvienojas funkcionāli 

dažādas balsis. Piemēram, Jura Karlsona (1948) Miglainā rītā no cikla Trīs prelūdijas 

klavierēm (3. nošu piemērs). 

Lai gan šī klasifikācija izskatās loģiska un aptver visus galvenos faktūras veidus, 

tomēr jāatzīst, ka kopumā tā nedod pilnvērtīgu ieskatu faktūras variantu dažādībā, jo 

neattiecas uz 20. gadsimta jauno kompozīcijas tehniku mūzikas izklāstu.  

Gribētos pievērst uzmanību arī Valentīnas Holopovas teorijai (Холопова 1979), kura 

precīzi un izsmeļoši, sekojot mūzikas vēsturiskajai attīstībai, parāda dažādus faktūras veidus. 

Tie ir: monodija (vai monofonija); organums (uz klaviermūziku attiecas tikai nosacīti); 

polifonija – heterofonija (Jāņa Mediņa (1890-1966) Daina Nr. 9 As dur labās rokas partijā;  

4. nošu piemērs) un piebalsu (Jāņa Mediņa Daina Nr. 11 Es dur labās rokas partijā; 5. nošu 

piemērs), imitāciju, dažādtēmu vai kontrastu polifonija (attiecīgi Georga Pelēča (1947) 

Prelūdija Nr. 11 D dur (6. nošu piemērs) un Prelūdija Nr. 4 dis moll no cikla Descendente per 

tertias – Lyra omnitonalis; 7. nošu piemērs); homofonija – gan ar uzsvērtu melodiju (3. nošu 

piemērs), gan akordu izklāsts (Jāzepa Vītola (1863-1948) Variācijas par latviešu 

tautasdziesmas Ej, saulīte, drīz pie Dieva tēmu 6. variācija; 8. nošu piemērs); homofoni 

polifonā faktūra (4. nošu piemērs); 20. gadsimta novitātes – slāņu polifonija (biežāk orķestra 

mūzikā): – klaviermūzikā kā nosacītu piemēru var minēt Pētera Vaska Fantāziju Izdegušās 

zemes ainavas (II posma 15.-16. partitūrnumurs – 10. nošu piemērs); puantiliskā: Jura 

Karlsona Pēc lietus no cikla Trīs prelūdijas klavierēm (11. nošu piemērs); 

superdaudzbalsības; mikropolifonā (arī šie faktūras veidi vairāk saistīti ar orķestra mūziku); 

sonorā faktūra: plašie klasteri Riharda Dubras klavierdarbu cikla Atspulgu lauskas trešās 

daļas noslēgumā (12. nošu piemērs) utt. Protams, šī teorija darbojas arī saistībā ar pagājušā 

                                                 
12 Apskatot dažādas teorētiskās koncepcijas, ir izmantoti latviešu komponistu klaviermūzikas piemēri. 
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gadsimta mūziku, taču, ņemot vērā tās tapšanas periodu (1979. gads) un neapstrīdamu faktu, 

ka mūsdienu komponistu skaņdarbos notiek arvien jaunu izklāsta veidu un variantu 

meklējumi, tā prasa nemitīgu atjaunošanos.  

 Diezgan paredzami un tāpat kā Tatjana Beršadska, balstoties uz tradicionāliem 

principiem, rakstā par faktūras klasifikāciju mūzikas izklāsta veidus raksturo Zinovijs Vīzelis 

(Визель 1982: 14-15). Viņš priekšplānā izvirza trīs izklāsta tipus (склады), kas atšķiras ar to 

komponentu dažāda veida funkcionālajām attiecībām: 

1) melodisko, kas balstīts uz patstāvīgu un līdzvērtīgu balsu mijiedarbi: viena 

plāna vienbalsīga faktūra – monofonija; viena plāna daudzbalsīga faktūra – heterofonija; 

daudzu plānu daudzbalsīga faktūra – polifonija (piebalsu, imitāciju, kontrastu); 

2) homofono, kas balstās uz nevienlīdzīgu balsu mijiedarbi, kas apvieno dažādas 

funkcijas – vadošo un pavadošo, tādējādi veidojot homofono, kā arī akordu faktūru; 

3) homofoni polifono (jaukto) – apvieno melodisko un polifono veidu (4. nošu 

piemērs). 

Šeit uzmanības centrā izvirzās linearitāte, kuras loma ir neapšaubāmi nozīmīga arī 

mūsdienās, bet 20. gadsimta mūzikā tā ne vienmēr ir izklāsta sastāvdaļa (piemēram, sonorikā, 

kurā priekšplānā izvirzās foniskais un tembrālais aspekts).  

Nevērtējot katru piedāvāto klasifikāciju atsevišķi, var secināt, ka vienas un tās pašas 

lietas tajās dažreiz tiek skatītas no dažādiem skatpunktiem. Tomēr katrā no tām iespējams 

atrast kādu racionālu ideju. Šie faktūras diferenciācijas veidi neizslēdz cits citu, bet atklāj 

dažu aspektu daudznozīmību. 

Arī citu krievu autoru koncepcijās sastopamas dažādas klasifikācijas un ar to saistītas 

terminoloģijas nianses. Piemēram, Stepana Grigorjeva un Teodora Millera polifonijas 

mācību grāmatā (Григорьев, Мюллер 1977: 10-11) heterofonija tiek uzsvērta kā patstāvīgs 

faktūras veids, bet Sergejs Skrebkovs (Скребков 1956: 4) un Jurijs Tjuļins (Тюлин 1976: 

23) to definē kā polifonās faktūras paveidu. Līdzīgas domstarpības rodas ar akordu faktūras 

traktējumu – par patstāvīgu izklāsta paņēmienu to uzskata Ļevs Māzelis un Viktors 

Cukermanis (Мазель, Цуккерман 1967: 340), taču Sergejs Skrebkovs (Скребков 1973: 23) 

to uztver kā homofonas faktūras paraugu.  

Pastāv arī citi faktūras vertikāles strukturēšanas veidi, tostarp pēc mūzikas uztveres, 

izklāstu sadalot aktīvajā un pasīvajā uztveres zonā, t.i., faktūras reljefā un fonā. Par to raksta 

Jeļena Aleksandrova disertācijā Faktūra kā reljefa un fona attiecību izpausme 

(Александрова 1988), izceļot trīs faktūras reljefa un fona attiecību veidus: 
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1) kontinuālas sistēmas – valda līnija, skaņa, klasteris. Nav izteiktu reljefa un 

fona attiecību. Sastopamas gan monofonijā, gan, piemēram, 20 gadsimta mūzikas stilos, 

kuros ir iespējams, no vienas puses, izklāsts, kas sastāv tikai no līnijas, skaņas vai to kopuma 

(minimālisms), no otras puses – nedalāma, monolīta plaša faktūras vertikāle. To var saskatīt 

arī vairāku latviešu komponistu skaņdarbos. Piemēram, Paula Dambja (1936) klavierdarbā 

Punkti no cikla Mazs ceļvedis ģeometrijā ir gan vienbalsīga līnija posmā Marcato ma non 

troppo (13. nošu piemērs), gan klasteru epizode Vivo (14. nošu piemērs). Tas atklājas arī 

Ģērģa Ligeti (György Sándor Ligeti, 1923-2006) tīkla tehnikā, kā arī sonorikā, aleatorikā 

u.c.; 

2) koordinētas sistēmas – sastopami atšķirīgi faktūras elementi, kas atdalīti cits 

no cita (iespējams arī solo un tutti princips) – valda horizontālas laika attiecības, kā, 

piemēram, polifonijā. Faktūras vienlaicīgi skanošas līnijas vai slāņi vāji diferencēti, bet 

atkarīgi no konteksta, tādējādi reljefa un fona attiecības izteiktas minimāli (puantilisms). Kā 

šīs faktūras paraugs ir daļa Pēc lietus Jura Karlsona ciklā Trīs prelūdijas klavierēm (11. nošu 

piemērs); 

3) subordinētas sistēmas – valda centralizēta hierarhija – aktīvais centrs 

(reljefs) un perifērija (fons). Tās visbiežāk sastopamas homofonijā un nereti arī apvienojas ar 

citiem faktūras veidiem. To var redzēt, piemēram, Jura Karlsona skaņdarbā Pie jūras no Trim 

prelūdijām klavierēm homofoni polifonajā izklāstā (15. nošu piemērs). 

Šī klasifikācija īpaši nozīmīga, saskaroties ar 20. gadsimta kompozīcijas tehnikām, jo 

tiek aktualizēta telpas un laika attiecību problēma un tās iespējamie netradicionālie 

risinājuma veidi (kas atšķiras no tradicionālajiem 18. un 19. gadsimtā Rietumeiropas 

mūzikā). Tā ir daudzu jauno kompozīcijas tehniku pamatā. 

Divas smalkas faktūras klasifikācijas piedāvā krievu muzikologs Dmitrijs Šuļgins 

(Шульгин 2003: 230): gan samērā tradicionālu – monofonija, polifonija, homofonija, sonorā 

un diskrētā (puantiliskā) faktūra; gan netipisku – pēc muzikālo elementu kustības 

(figurācijas) likumsakarībām. Otrais klasifikācijas veids sīkāk analizēts nodaļā par figurāciju.  

Arī Rietumeiropas un Amerikas autoru darbos bieži sastopami tradicionāli faktūras 

klasifikācijas veidi, taču gribētos izcelt dažas interesantākās un savdabīgākās teorijas. 

Piemēram, amerikāņu mūzikas zinātnieks Jans Larū grāmatā Mūzikas stilu pamatnostādnes 

(LaRue 2004: 46-47) piedāvā netipisku skatījumu saistībā ar stilistisko aspektu. Autors izceļ: 

1) viendabīgu (vienbalsīgu, t.i., monofonu), homoritmisku (monoritmisku) izklāstu 

(piemēram, latviešu klaviermūzikā – pirmā daļa no Imanta Zemzara cikla (1951) Faktūras – 
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16. nošu piemērs), akordu faktūru (8. nošu piemērs), kurā elementi (notikumi) izvietoti 

vairāk vai mazāk vienlaicīgi; 

2) polifonu, kontrapunktisku, fūgveida faktūru, kurā balsīm piemīt augsta aktivitāte 

un ritmiska, kā arī melodiska neatkarība; 

3) polāru faktūru (tajā apvienoti divi pretpoli: melodija un bass), kas raksturīga 

Baroka laikmetam (tipiska triosonātes žanram). Klaviermūzikā šāda faktūra sastopama tikai 

nosacīti, teiksim, melodijas un basa pretnostatījums Jāņa Ivanova Skicējumā cis moll        

(34.- 35. t.; 17. nošu piemērs); 

4) melodiju ar pavadījumu (t.i., homofonu faktūru, kas balstās uz klasisko harmoniju 

un ir orientēta uz lielu klasiskās un romantiskās mūzikas daļu); 

5) īpašu tembrālu saskaņu faktūru, kurā ir daudzveidīgi reģistru vai orķestrāli efekti 

un kontrasti, piemēram, spilgts un krāsains māksliniecisks efekts panākts Pētera Vaska 

Mazās naktsmūzikas kulminācijā, kurā uz plaša klastera zemā reģistrā uzslāņojas Dies irae 

motīvi sekstu dublējumos augšējā diapazonā (18. nošu piemērs). 

Interesanti, ka autors uzsver polārās faktūras lomu kā savdabīgu pārejas elementu 

starp polifono un homofono faktūru un pievērš īpašu uzmanību triosonātes žanram, kurš 

daudzu citu autoru darbos tiek pieskaitīts polifonajai mūzikai. 

Šī klasifikācija darbojas, analizējot mūziku līdz 20. gadsimtam, bet līdz ar jaunu 

kompozīcijas tehniku parādīšanos pagājušajā gadsimtā, reljefa un fona attiecības, uz kurām 

autors balstās savas klasifikācijas pirmajos četros punktos, turpina attīstīties, tādēļ šī teorija 

ne vienmēr precīzi atspoguļo procesus muzikālajā izklāstā. Dažos gadījumos rodas 

paradoksāla situācija: piemēram, seriālajā faktūrā nav fona tādēļ, ka darbība notiek visos 

izklāsta līmeņos. Līdzīga tendence iezīmējas arī puantiliskajā izklāstā, kur faktūra sairst 

punktos. Protams, seriālu un puantilisku faktūru kopā ar sonoru faktūru, kas viscaur balstās 

uz tembrālu krāsainību un kontrastiem, var attiecināt uz piekto klasifikācijas punktu (t.i., uz 

tembrālu saskaņu faktūru), bet šajā gadījumā ir acīmredzama pretruna – viens klasifikācijas 

punkts sevī ietvers stilistiski dažādu mūziku. 

Neierasti faktūru klasificē arī Margarita un Aranca Lorenco de Reizabalas (Lorenzo 

de Reizábal 2004: 50). Autores uzmanību pievērš vairākiem noteiktiem parametriem, 

priekšplānā izvirzot: 

1) melodisko līniju , kas raksturīga monodiskai jeb monofonai, homofonai, polifonai 

vai kontrapunktiskai, heterofonai faktūrai (izcelto veidu paraugi – 1., 3., 2., 4. nošu piemērs);  
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2) ritmu un metru  – attiecīgi monoritmiska jeb homoritmiska, poliritmiska, 

polimetriska, izoritmiska (uz klaviermūziku neattiecas, jo autores šajā gadījumā runā par 

izoritmiskajām motetēm) faktūra; 

3) harmoniju : 

a) tonāla (balstoties uz tonālo organizāciju – mažora, minora skaņkārtām; 3. nošu 

piemērs), modāla (izmantojot dažādas netradicionālas skaņkārtas (piemēram, pamazinātā 

skaņkārta ir raksturīga daudzām Pētera Vaska skaņdarbu epizodēm – 10. nošu piemērs), 

hromatiska (izmantojot hromatisko sistēmu – 19. nošu piemērs), atonāla (politonāla – Jāņa 

Ivanova Skicējumā E dur (22.–25. t.) labās rokas partijā Do mažors, bet kreisajā Rebemol 

mažors (20. nošu piemērs), dodekafona – Artūra Grīnupa (1931-1989) pirmais skaņdarbs no 

cikla Pieci skaņdarbi klavierēm (1.-4. t.; 21. nošu piemērs), puantiliska (11. nošu piemērs) 

vai aleatoriska – Imanta Zemzara otrais skaņdarbs no cikla Faktūras (19. t.; 22. nošu 

piemērs) faktūra; 

b) balstoties uz akordu izklāsta veidu – tradicionāla homofona faktūra ar melodiju, 

ko pavada figurēts akordu izklāsts, kompakta viendabīga akordu faktūra, kas savukārt var būt 

atvērta (figurēta) vai slēgta (visas harmonijas skaņas parādās vienlaicīgi – 3., 16., 8. nošu 

piemērs); 

c) balstoties uz harmoniju maiņu intensitāti – sarežģīta faktūra ar ātru harmonijas 

maiņu ritmu un vienkārša (viegla) faktūra, kad viena harmonija izturēta diezgan ilgi         

(16., 3. nošu piemērs); 

d) balstoties uz tembru vai sastāvu – vokāla, instrumentāla (solo, kamermūzikas, 

koncertējoša, solo ar orķestri, simfoniska, vokāli simfoniska) u.tml.  

Acīmredzami, ka šai klasifikācijai piemīt plašs faktūras traktējums. Akcentēta 

harmonijas loma izklāsta veidošanās procesā, līdz ar to faktūras jēdziens paplašinās, kļūst 

sarežģītāks un daudzslāņaināks, turklāt ietver sevī izklāsta ritmiskos aspektus, kā arī balstās 

uz mūzikas attīstības vēsturiskajiem procesiem. Taču, lai gan autores faktūrā izceļ atsevišķu 

izteiksmes līdzekļu nozīmi, diemžēl pārliecinoši neatklājas to mijiedarbe. Piemēram, uz 

melodiju balstītā klasifikācija dažās 20. gadsimta kompozīcijas tehnikās nedarbojas tikai 

tādēļ, ka melodija puantiliskajā vai sonorajā mūzikā zaudē savu aktualitāti. Bez šaubām, tas 

ir saistīts ar to, ka izklāsta veids dažreiz kļūst par galveno formveides principu, bet citiem 

izteiksmes līdzekļiem (tostarp melodijai) šajā ziņā ne vienmēr ir primāra nozīme.  

Par spīti nepilnībām, dažas iepriekšminētās klasifikācijas pozīcijas var tikt izmantotas 

20. gadsimta mūzikas analīzē tādēļ, ka skaidri iezīmējas konkrēta elementa loma attiecīgajā 

mūzikas stilā. 
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Savukārt poļu muzikoloģe Violeta Pšeha pētījumā par poļu 20. gadsimta otrās puses 

klaviermūziku (Przech 2004) piedāvā faktūru klasifikāciju, koncentrējoties tieši uz mūsdienu 

mūziku. Skaņdarbu izklāsta veidus autore klasificē trijās grupās: 

1) puantiliskas faktūras (tās saistās galvenokārt ar dodekafono un seriālo 

kompozīcijas tehniku; 

2) lineāras faktūras, ko autore sadala sīkāk: vienbalsīgi lineāras, dublēti 

lineāras – konsekventi izturētos intervālos, akordos vai klasteros, vertikāli lineāras – 

dublēto intervālu vai akordu struktūra ir mainīga, polilineāras – saistītas ar 

polifoniju, tai skaitā imitāciju; 

3) polimorfas un aleatoriskas faktūras, kas sastāv no dažādas struktūras 

elementiem: gan lineārām struktūrām, gan punktētiem veidojumiem, gan arī 

aleatorām figūrām. Piemēram, Gundegas Šmites klavierdarba Merkurium izskaņa, 

kuras augšējā slānī nepārtraukti tiek atkārtots aleatorais kvadrāts, vidējā – 

neregulāri punktēti veidojumi, bet zemākajā – laiku pa laikam ieskandināts bass 

(31. nošu piemērs).  

Lai gan autore pievērsusi uzmanību tieši 20. gadsimta otrās puses mūzikai, tomēr šī 

klasifikācija darbojas, arī analizējot citu laikmetu skaņdarbu izklāstu. Par lineārām faktūrām 

var nosaukt dažādu vēsturisko periodu polifonos izklāsta veidus, tomēr visbiežāk 

klaviermūzikā sastopamajai homofonajai faktūrai parasti ir polimorfs veidojums. 

Interesi izraisa arī grieķu muzikologa Panajota Kokora samērā nesenā (2007) faktūras 

vēsturiskās attīstības klasifikācija, jo autors ievieš jaunu terminu holofonija (no grieķu 

vārdiem holos – pilnīgs, vesels) un phone – skaņa. Formulējums ir šāds: „Holofona faktūra 

tiek uztverta kā vienlaicīgu skaņu straumju sintēze kopīgā masā, kas sastāv no atsevišķiem 

komponentiem un fokusa punktiem” (Kokoras 2007: 3). Šis faktūras veids galvenokārt 

attiecas uz mūziku, sākot no 20. gadsimta otrās puses. Autors izveidojis savdabīgu faktūras 

evolūcijas shēmu no viduslaikiem līdz mūsdienām, kurā grafiski attēloti galvenie mūzikas 

izklāsta vēsturiskie tipi: 
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Protams, ka Panajotis Kokoras shēmā tikai virspusēji ieskicē ieskatu mūzikas izklāsta 

attīstībā (monofona faktūra dominē no 400. līdz 1450. gadam, polifonija – no 1450. līdz 

1750. gadam, homofonija – no 1750. līdz 1950. gadam, bet holofonija – no 1950. gada). 

Autors paskaidro, ka kopš 18. gadsimta visi trīs galvenie faktūras veidi darbojas paralēli, bet 

holofons mūzikas izklāsts rodas saistībā ar elektroakustiko mūziku, sākotnēji balstoties uz 

Pjēra Šēfera (Pierre Schaeffer) un Edmunda Huserla (Edmund Husserl) teorijām. Kokoras 

attiecina šo faktūras veidu uz instrumentālo mūziku, tostarp uz Jana Ksenaka klavierdarbiem, 

kas uzrakstīti stohastiskajā kompozīcijas tehnikā (piemēram, klavierdarbs Herma – 23. nošu 

piemērs).  

Lai gan vairāku elektroakustiskās (konkrētās) mūzikas un citu kompozīcijas tehniku, 

tai skaitā stohastiskās mūzikas, skaņdarbu faktūru tiešām var nosaukt par holofonu, ir grūti 

piekrist Panajotim Kokoram, kurš izceļ šo izklāsta veidu kā vienu no vadošajiem mūzikā, 

sākot no 20. gadsimta otrās puses. Tas izskaidrojams ar faktu, ka 20. gadsimtā, īpaši tā otrajā 

pusē, pateicoties jaunu individuālu kompozīcijas tehniku izmantojumam, paralēli eksistē 

daudzveidīgi novatori faktūras veidi, kas nelīdzinās holofonajam izklāstam. Piemēram, 

jaunās vienkāršības skaņdarbi ar tiem raksturīgo minimālistisko izklāstu vai aleatoriska 

faktūra ar sonorās faktūras iezīmēm. Tādēļ šis jaunais faktūras veids ir tikai viena no 

daudzām 20. gadsimta mūzikas izklāsta novitātēm.  

Gandrīz katrā no iepriekšminētajiem faktūras klasifikāciju veidiem ir nosaukti vai 

aprakstīti trīs vēsturiski stabilākie izklāsta paņēmieni: monofonija, polifonija un homofonija. 

Atšķirības un nianses saistās ar: 

 1) faktūras paraugu detalizētāku analīzi. Piemēram, Valentīna Holopova, rakstot par 

faktūras vēsturiskajiem tipiem, min desmit izklāsta veidus līdz 20. gadsimtam, kā arī vēl 

piecus saistībā ar 20. gadsimta kompozīcijas tehnikām; 
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 2) parametru izvēli, pēc kuriem faktūras veidi tiek sistematizēti. Piemēram, Jans Larū 

kā galveno izvirza stilistisko aspektu, bet Tatjanas Beršadskas klasifikācijas pamatā ir skaņa, 

kā arī muzikālā izklāsta dziļuma un telpiskuma organizācijas principi, Zinovija Vīzela 

klasifikācija izriet no balsu funkcionālajām attiecībām, Jeļenai Aleksandrovai – no faktūras 

reljefa un fona attiecību veidiem. Savukārt Margarita un Aranca Lorenco de Reizabalas 

piedāvā četrus mūzikas izklāsta klasifikāciju veidus: pēc melodiskās līnijas, ritma, 

harmonijas un tembra vai sastāva; 

 3) 20.-21. gadsimta novatoriskajiem mūzikas izklāsta paņēmieniem, piemēram, 

mūsdienu mūzikas analīzē, darbojas Valentīnas Holopovas, Jeļenas Aleksandrovas, 

Margaritas un Arancas Lorenco de Reizabalu, Violetas Pšehas un Dmitrija Šuļgina 

klasifikācijas. Diemžēl pārējo iepriekšminēto autoru klasifikācijas šajā kontekstā izskatās 

nepilnīgas.  

Promocijas darba nākamajās nodaļās, analizējot klaviermūzikas faktūras un 

figurācijas vēsturisko attīstību līdz 20. gadsimta pirmajai pusei, ir izmantots Valentīnas 

Holopovas faktūras klasifikācijas modelis – uzsverot hronoloģisko principu. Pētījuma 

piektajā nodaļā par 20. gadsimta otrās puses klaviermūzikas izklāstu tas ir papildināts ar 

jauniem faktūras veidiem un niansēm. 

 

1.1.3. Faktūras sastāvs 

Faktūra ir visaptverošs mūzikas valodas līdzeklis, tomēr tai tradicionāli (neņemot 

vērā 20. gadsimta jaunās kompozīcijas tehnikas, piemēram, sonoriku) nav daudz specifisku 

sastāvdaļu. Tās ir: balss, līnija, partija, sl ānis un dažos gadījumos plāns (Холопова 1979: 

5-8). Svarīgākie un biežāk minētie elementi klaviermūzikas kontekstā ir balss un slānis (par 

tiem kā par faktūras komponentiem raksta arī gandrīz visi iepriekšminētie autori). Šīs 

sastāvdaļas mijiedarbojas katrā lineāras faktūras tipā, veidojot skaņdarba faktūras īpatnību, 

kā arī diferencējas pēc savas nozīmes un funkcionalitātes. 

Monofonijā un polifonijā faktūras komponenti ir līnijas. Homofonajam izklāstam var 

būt komplicētākas sastāvdaļas ar dažādu funkciju spektru, tāpēc vispirms jāpievērš uzmanība 

tieši homofonās faktūras balsu funkcionālajai sistēmai ar trim atšķirīgām funkcijām 

(melodija, bass un vidusbalss). Homofonija ir viena no būtiskākajiem mūzikas izklāsta 

veidiem jau kopš 17. gadsimta beigām.  

Konkrēta stila ietvaros strukturālie faktūras elementi var būt stabili. Piemēram, 

Friderika Šopēna (Fryderyk Franciszek Chopin, 1810–1849) valši vai mazurkas ir samērā 

konsekventi izturēti homofonajā izklāstā, tomēr bieži, īpaši 19. un 20. gadsimta komponistu 
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rakstības stilā, vērojama cita tendence – (homofonijas ietvaros) mainās izklāsta veids, līdz ar 

to vērojama balsu funkciju maiņa jeb polifunkcionalitāte: viena vai vairākas balsis (slāņi) 

veic vismaz divas dažādas funkcijas. 

Homofoni polifonās faktūras balsu sastāvā visbagātīgākie un daudzveidīgākie varianti 

sastopami vienā no trim pamatfunkcijām – vidusbalsī. Tas uzskatāmi redzams arī šīs faktūras 

balsu sastāva tabulā:  

Galvenā balss Vidusbalss Basa balss 

1) melodija;  
2) divas vai vairākas balsis; 
3) slānis;  
4) plāns. 

 1) akordu balss vai slānis; 
 2) figurējoša balss vai slānis; 
 3) dublējums; 
 4) ērģeļpunkts; 
 5) raksturīgā balss vai slānis; 

    6) piebalss, imitējošā balss; 
    7) kontrapunkta balss, utt. 

1) basa līnija; 
2) basa slānis. 

 

Tātad basa un galvenās balss funkcionalitāte ir visstabilākā, taču vidusbalss ir 

visaktīvākais komponents. To atzinis jau Viktors Cukermanis, piedāvājot Nikolaja Rimska-

Korsakova (Николай Римский-Корсаков, 1844-1908) simfonisko darbu faktūras elementu 

klasifikāciju, viņš uzskaitījis divdesmit dažādas balsu funkcijas un tikai divas no tām attiecas 

uz melodiju, viena uz basu, bet pārējās 17 – uz vidusbalsi (Цуккерман 1975: 358-359). 

Protams, attiecībā uz klaviermūziku šis skaits būtu mazāks, bet skaidrs ir tas, ka nereti tieši 

vidusbalss noteic skaņdarba stilistisko un žanrisko individualizāciju un muzikālā auduma 

bagātināšanu, kurā lielu lomu ieņem faktūras specifiskie paņēmieni – figur ācija un 

dublējums, kuri bieži arī veido faktūras balsu zīmējumu, kas dažreiz ir tik individuāls un 

savdabīgs. 

Lai gan figurācijas un dublējumi intensīvi izmantoti jau baroka un klasicisma 

instrumentālajā mūzikā, tomēr to plašāka attīstība notika 19. gadsimtā. Tolaik figurācijas 

veidi sasniedza tādu individualizācijas līmeni, ka tieši faktūras zīmējums noteica skaņdarba 

neatkārtojamību un unikalitāti, realizēja programmatisku ieceri utt. To grāmatā par 

romantisma laikmetu Romantisma paaudze ir analizējis amerikāņu muzikologs un pianists 

Čārlzs Rouzens (Rosen 1997), bet pianistiskās tehnikas rakursā šo faktūras īpatnību ir pētījis 

itāļu muzikologs un pianists Luka Kjantore savā fundamentālajā darbā Pianistiskās tehnikas 

vēsture (Chiantore 2002). 

Mainoties, mijiedarbojoties un bagātinoties faktūras balsu funkcijām, figurācija un 

dublējums kļuva sastopams jebkurā balsī vai arī apvienoja visu faktūru, kas skaidri izpaužas 

klaviermūzikā. Piemēram, lai gan Šopēna Etīde op. 25 Nr. 12 c moll rakstīta dublēti figurētā 
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faktūrā (figurācijas parādās abu roku partijās vienlaicīgi), tomēr tajā var pamanīt homofonās 

faktūras balsu funkciju iezīmes. Tiek izcelta melodija, bass, kā arī periodiski sastopamas 

piebalsis vidējā reģistrā. Līdzīga situācija rodas arī, piemēram, visā Ģērģa Ligeti etīžu 

Trešajā burtnīcā vai skaņdarbā no Imanta Zemzara klavierdarbu cikla Faktūras (16. nošu 

piemērs), kurā mainīgajās harmoniskajās figurācijās izceļas dažādas piebalsis. 

Homofoni polifonais izklāsts saglabā savu nozīmi joprojām, taču aktualizējas arī citi 

faktūras veidi ar atšķirīgu strukturēšanu. 20. gadsimtā sastopamais mūzikas materiāls, kas 

apdzīvoja ne tikai modernizēto, bet arī gandrīz no jauna radīto laika un telpas kontinumu, bez 

šaubām, vairs nevarēja eksistēt jau pierastā izklāstā, kurš sevī ietvēra tradicionālos faktūras 

veidus. To var izskaidrot tādējādi, ka homofonija ar savu nesaraujamo saistību ar akordu, 

polifonija ar balsu linearitāti un pat monodija ar līniju kā tādu šajos apstākļos zaudē 

viennozīmību. Tas notiek tādēļ, ka sakarā ar atšķirīgu filozofiju, estētiku, kompozīcijas 

tehnikām, satura un tēlu loku un konceptualitāti priekšplānā izvirzās citi ar faktūru saistīti 

mūzikas valodas līdzekļi: ritms, artikulācija, reģistri, jauni spēles tehniskie paņēmieni. 

Dažreiz vertikāle kļūst tik sarežģīta, ka tradicionālie termini zaudē savu jēgu un aktualitāti. 

Tādējādi atjaunošanās notiek ne tikai mūzikas valodā, bet arī terminoloģijā. 

Saistībā ar brīvo disonanšu ieviešanu, kuru estētiskā vērtība atklājas, koncentrējot 

uzmanību uz to individuālo skanējuma efektu, nevis, kā tas bija iepriekš – uz tai sekojošas 

konsonanses sagatavošanu, Jurijs Holopovs un Valērija Cenova (nodaļas par harmoniju 

autori kompozīcijas teorijas grāmatā Laikmetīgās mūzikas teorija (Холопов, Ценова 2005: 

127) piedāvā interesantu saskaņu klasifikāciju. To ir iespējams pielietot, attiecinot uz 

jebkuru skaņu vertikālu apvienojumu. Visu mūsdienu harmonisko vertikāli  autori iedala 

četrās klasēs: 

1) (mono)akordi kā patstāvīgas saskaņas; 

2) poliakordi kā monoakordu vienlaicīgs apvienojums; 

3) sonori, kuros skanējuma krāsa dominē pār to veidojošo akordu un intervālu 

nošu augstuma precizitāti (sonorā faktūra); 

4) polifonās saskaņas, kad pār kopējo skanējumu valda atsevišķas vertikāles 

sastāvdaļas: skaņas, līnijas, slāņi (dodekafonā un seriālā faktūra).  

Šī klasifikācija sevī ietver ne tikai baroka, klasiskajai un romantiskajai harmonijai 

tradicionālo akorda traktējumu (akordi, poliakordi un polifonas saskaņas), bet arī piedāvā 

jaunu atsevišķu 20. gadsimta mūzikas izklāsta veidu sastāvdaļu raksturojošu parādību – 

sonorus. Piemēram, Pētera Vaska klavierdarbos ir sastopami paraugi vairākiem klasifikācijas 

elementiem: monoakordi – Izdegušās zemes ainavas trešās daļas sākums (24. nošu piemērs), 
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poliakordi – Mazās naktsmūzikas sākumposms (19. nošu piemērs), sonori – klasteru 

virknējums Mazās naktsmūzikas kulminācijas posmā (18. nošu piemērs), bet polifonās 

saskaņas – Tālivalža Ķeniņa dodekafonajā 10. etīdē no cikla Dažādības (32. nošu piemērs). 

Līdzīgi kā saskaņas jēdziens, arī līnijas identitāte tiek paplašināta. Par tās pamatu jau 

vēsturiski tiek uzskatīta balss ar savu vokālo pirmsākumu. Šīs tradīcijas ignorēšana 

instrumentālajā mūzikā pat noved līdz balss vai līnijas jēdziena apšaubīšanai. Absolūta 

melodikas instrumentalizācija ar krasām reģistru, intervālu un tesitūras maiņām bieži vien 

zaudē jebkādu lineāru saiti starp blakus skaņām. Tādējādi balss sašķeļas dažādu reģistru, 

tembru un dinamiskajos segmentos, kas viena instrumenta partijas ietvaros šķiet pilnībā 

nesaistīti. Piemēram, Olivjē Mesiāna Etīdē Nr. 2 Ilgumi un intensitātes no Četrām ritma 

etīdēm13 līnija sadalās ritmiski neviendabīgos motīvos dažādos reģistros. 14 

Latviešu klaviermūzikā par šādu līniju nosacīti varētu saukt fragmentu no Andra 

Dzenīša klavierdarba Mūzika mirušam putnam (25. nošu piemērs). Reāli šāda līnija 

funkcionē kā slēptā daudzbalsība, bet formālā vienbalsība patiesībā ir šķietama.  

Pretēja tendence ir vairāku līniju un slāņu sakušana vienā nedalāmā masīvā, kas 

būtībā nozīmē šķietamu daudzbalsību, piemēram, Ģērģa Ligeti Etīde Nr. 14 Nepabeigtā 

kolonna vai fragments no Imanta Zemzara klavierdarbu cikla Faktūras pirmās daļas          

(16. nošu piemērs). 

Tātad 20. gadsimtā gan mūzikas praksē (kompozīcijā), gan mūzikas teorijā ne 

vienmēr darbojas faktūras vispārējās klasifikācijas saistītie svarīgākie parametri – pēc balsu 

skaita (vienbalsība, daudzbalsība) un pēc balsu savstarpējām attiecībām jeb funkcijām 

(homofonija, polifonija utt.). Šeit kļūst aktuāli jau iepriekš izceltie un apskatītie Jeļenas 

Aleksandrovas (Александрова 1988) faktūras vertikāles strukturēšanas veidi: kontinuālas, 

koordinētas un subordinētas sistēmas. Taču muzikālā auduma viendabīgums vai 

daudzslāņainība ir būtiski vienmēr, proti, priekšplānā izvirzās slāņa vai līnijas (balss) 

kvalitatīvais piepildījums. 

Mūzikas izklāstu iespējams aplūkot arī savādāk – ņemot vērā atskaņošanas 

uzdevumus pēc partijām (klaviermūzikas gadījumā abu roku partijām) vai spēles paņēmienu 

(uz stīgām, taustiņiem) u.tml. No faktūras viedokļa loģiskāk būtu skatīt katru izklāsta slāni, 

kuram skaņdarba formveidē piemīt konkrēta funkcija. Tieši pēc šādu funkciju skaita var 

novērtēt faktūras viendabību vai daudzslāņainību. 

                                                 
13 Skaņdarbu nosaukumi oriģinālvalodā un to uzrakstīšanas gads pieejami pielikumā promocijas darbā 

minēto skaņdarbu sarakstā. 
14 Komponists šāda veida ritmus un faktūru detalizēti aprakstījis grāmatā par kompozīcijas tehniku 

(Messiaen 1990: 14-30). 
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Interesanti, ka Jeļenas Aleksandrovas faktūras vertikāles strukturēšanas veidi 

(kontinuālas, koordinētas un subordinētas sistēmas), kā arī poļu muzikoloģes Violetas Prešas 

faktūru klasifikācija (puantiliskas, lineāras un polimorfas faktūras) sasaucas ar faktūras 

līnijas vai slāņa iespējamajām sastāvdaļām, kas minētas grāmatas Laikmetīgās kompozīcijas 

teorija nodaļā par polifoniju un muzikālo rakstību (nodaļas autore Tatjana Kjuregjana – 

Кюрегян 2005: 175). Tie ir:  

• lineārs slānis, kas veidojas, apvienojot vairākas melodiskās līnijas vienlaicīgi 

vai galveno melodiju ar piebalsīm utt. Kā specifiskus veidus var minēt ritma līniju, kurā 

melodiskais un skaņu augstuma faktors nav galvenais, bet priekšplānā ir ritms (piemēram, 

fragments no Andra Dzenīša klavierdarba Mūzika mirušam putnam (25. nošu piemērs), un 

tembra līnija – galvenais muzikālais parametrs ir tembrs (piemēram, Pētera Vaska Izdegušo 

zemes ainavu īpašais skanējums pirmajā posmā, kad sonorais efekts tiek panākts ar 

repetīcijām un trilleri, kuru skaņas tiek fiksētas pirkstu uz stīgas (26. nošu piemērs); 

• punktu slānis, kas parasti saistās ar puantilismu un spēj parādīt melodijas 

sairšanu dažāda augstuma, tembra un dinamikas segmentos. Šis faktūras paņēmiens 

sastopams tādos plaši pazīstamos piemēros kā Pjēra Bulēza Trešajā klaviersonātē, Karlheinca 

Štokhauzena Klavierskaņdarbos, kā arī latviešu mūzikas 20. gadsimta trešā ceturkšņa 

sacerējumos – piemēram, Jura Karlsona Pēc lietus no cikla Trīs prelūdijas klavierēm        

(11. nošu piemērs); 

• komplekss slānis, kas, atšķirībā no abiem iepriekšminētajiem, var sastāvēt no 

ļoti daudziem komponentiem un dažos gadījumos saistīts ar sonoro tehniku. To var veidot 

klasteru slānis vai josla (piemēram, klasteru virkne Paula Dambja ciklā Mazs ceļvedis 

ģeometrijā skaņdarbā Punkti – 14. nošu piemērs), slānis ar īpašiem sonoriem efektiem 

(piemēram, Džordža Krama Tora! Tora! Tora! no cikla Makrokosmoss II ievieš hromatiskus 

klasterus uz stīgām), bloks – vēl plašāks skaņu veidojums, kas, apjomīgā diapazona dēļ var 

tikt uztverts tikai kā monolīts faktūras elements (piemēram, Riharda Dubras klavierdarbu 

cikla Atspulgu lauskas trešās daļas pēdējās piecās taktīs uz dempferu pedāļa izturētie 

hromatiskie klasteri abu roku partijās pretkustībā veido milzīgu skaņu masu – 12. nošu 

piemērs). 

Dažas kompozīcijas tehnikas skaņdarbu faktūrā ienes kardinālas novitātes. Balstoties 

uz Aleksandra Makligina koncepciju, var izcelt vairākus jaunus faktūras izklāsta veidus, kas 

galvenokārt ir sastopami skaņdarbos ar sonoru tehniku. Pēc viņa domām, sonorikā izmantoti 

seši faktūras pamatmodeļi: trīs no tiem ir viendabīgi (punkts, birums, līnija) un trīs 
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neviendabīgi (plankums, plūdums, josla). No laika viedokļa tos var grupēt šādi: īsie (punkts 

un plankums), ilgstošie kontinuālie (līnija un josla), ilgstošie pulsējošie (birums un plūdums) 

(Маклыгин 2005: 393-398).  

Visi minētie jaunie faktūras elementi samērā viegli uztverami orķestra vai ansambļa 

kompozīcijās, uz ko arī balstās iepriekšminētā pētījuma autors. Klaviermūzikas faktūrā tiem 

ir sava specifika saistībā ar instrumenta iespējām. Piemēram, punkta un līnijas atšķirības ir 

acīmredzamas, bet citi faktūras veidi, īpaši – plūdums un josla, dažreiz ir grūti diferencējami, 

tādēļ ka josla sastāv no ritmiski viendabīgām, bet plūdums – no ritmiski atšķirīgām līnijām. 

Protams, orķestra mūzikā šīs iespējas ir daudz plašākas, pateicoties tembru un instrumentu 

tehnisko iespēju daudzveidībai.  

Tādējādi redzams, ka sonorikā, kā arī citās jaunajās 20. gadsimta kompozīcijas 

tehnikās (dodekafonijā, seriālismā, minimālismā u.c.) darbojas atšķirīgi likumi: no vienas 

puses, faktūras balsu, slāņu vai plānu funkcionalitātes smalkāka diferenciācija vai līdztiesība, 

no otras – faktūra var būt monolīta un to nevar sadalīt sastāvdaļās. Līdz ar to arī 

iespējamajām faktūras sastāvdaļām un figurācijai (kustībai tajā) var piemist atšķirīgas 

funkcijas, kas tomēr vairāk vai mazāk ir pakļautas reljefa un fona attiecībām. Tas ir viens no 

interesantākajiem aspektiem, kas vēl nav pilnībā izpētīts, tādēļ tam pievērsīšos savā pētījumā, 

apskatot 20. un 21. gadsimta mūziku. 

Ņemot vērā 20. gadsimta novatoriskās kompozīcijas tehnikas, var konstatēt, ka 

faktūras sastāvdaļas ir ne tikai ar jau tradicionālajiem izklāsta veidiem (monofonija, 

polifonija, homofonija) saistītie lineārie komponenti balss, līnija, partija, sl ānis un plāns, 

bet arī sīkāki elementi: skaņa, saskaņa, sonors, ritmiskas, dinamiskas vai artikulācijas 

konstrukt īvās vienības, kas, apvienojoties un mijiedarbojoties savā starpā, arī rada dažādus 

mūzikas izklāsta paraugus. 

 

1.1.4. Faktūras funkcijas 

Mūsdienu muzikoloģija arvien biežāk pievēršas izpētes metodēm, kas izmantotas 

precīzajās un eksaktajās zinātnēs, jo tām ir lielāka pieredze metodoloģijas izstrādāšanā. 

Piemēram, par kvantitatīvās izpētes metožu ieviešanas nozīmi muzikoloģijā saistībā ar 

aprakstošās statistikas piemērošanu faktūru veidojošo melodijas, ritma un harmonisko 

struktūru izpētē raksta Reinhards Kolers (Reinhard Köhler) un Zuzana Martinakova (Zuzana 

Martináková-Rendeková), atzīmējot, ka mūzikas zinātnē tās diemžēl ienāk pamazām (Köhler, 

Martináková-Rendeková 1998: 526).  
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Viena no kvalitatīvajām izpētes metodēm ir funkcionālās izpētes metode, kas 

muzikoloģijā ir guvusi plašu attīstību. Tās pielietošana ļauj bagātīgi interpretēt dažādus 

muzikālos procesus un sistēmas, tai skaitā mūzikas faktūru. Funkcionālās izpētes metodes 

pirmsākumi rodami līdz ar harmonijas funkciju apzināšanos. Akordu funkcionālā sistēma 

bija pazīstama jau 18. gadsimtā, bet 19. gadsimta beigās Hugo Rīmanis izstrādāja un 

pamatoja harmonijas un akordu funkcionalitātes pilnu sistēmu.15 

Viens no pirmajiem, kas raksta par faktūras elementu funkcionālo diferencēšanu, ir 

krievu muzikologs Andrejs Mutli (Андрей Мутли) darbā Daudzbalsīgās mūzikas melodiskās 

funkcijas (Mутли 1944). Viņš pievēršas faktūras lineārajai organizācijai. Faktūras balsu 

melodiskās funkcijas, pēc viņa domām, ir balsu mijiedarbes formas, kas attiecas uz vienu no 

trim melodiskās kustības veidiem: taisnvirziena, pretēju vai netiešu kustību. Tie savukārt 

veido balsu melodiskās funkcijas: basu, dublējumu, pretkustību, dublētu pretkustību un 

izturētas skaņas. Jāatzīmē, ka autors melodiju neiekļauj balsu melodisko funkciju sastāvā 

tādēļ, ka katras balss kustība ir pakārtota galvenajai – melodijas kustībai, kas nosaka citu 

faktūras sastāvdaļu attīstību.  

Par muzikālā izklāsta balsu funkcijām šajā kontekstā raksta arī Stepans Grigorjevs 

pētījumā Par Rimska-Korsakova melodiku (Григорьев 1961), Mihails Tarakanovs (Михаил 

Тараканов) – Melodiskās parādības Prokofjeva harmonijā (Тараканов 1963)16, Jurijs 

Tjuļins Mācībā par mūzikas faktūru un melodisko figurāciju. Mūzikas faktūra (Тюлин 1976), 

Voless Berijs Mūzikas strukturālās funkcijas (Berry 1976) un Viktors Cukermanis 

(Цуккерман 1980) u.c. Paralēli muzikoloģijā ar funkcionālo izpētes metožu palīdzību tiek 

pētīta mūzikas formveide – tas tiek summēts, piemēram, Viktora Bobrovska (Виктор 

Бобровский) grāmatā Muzikālās formas funkcionālie pamati (Бобровский 1977). Pamazām 

apzinātas arvien jaunas šīs metodes iespējas mūzikas zinātnē – piemēram, Anatolija Milkas 

(Анатолий Милка) pētījums Funkcionalitātes teorētiskie pamati mūzikā (Милка 1982). 

Daudz plašākā rakursā faktūras funkcionalitātes teoriju ir attīstījis Jevgeņijs 

Nazaikinskis grāmatā Muzikālās kompozīcijas loģika (Назайкинский 1972: 73-92). Viņš 

raksta ne tikai par balsu un citu sastāvdaļu funkcijām mūzikas izklāstā, bet arī par faktūras 

funkcijām saistībā ar citiem mūzikas izteiksmes līdzekļiem un parametriem. Autors akcentē 

četras galvenās funkcijas: konstruktīvi koordinējošo (gan pa vertikāli, gan pa horizontāli), 

kompozicionāli procesuālo un dramaturģisko (realizējas saistībā ar kopējām 

                                                 
15 Grāmatā Jaunās harmonijas metodes skice (Skizze einer neuen Methode der Harmonielehre, 1880) 

otrajā izdevumā Harmonijas rokasgrāmata (Handbuch der Harmonielehre, 1882). 
16 Sergejs Prokofjevs (Сергей Сергеевич Прокофьев, 1891-1953).  
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kompozicionālajām likumsakarībām), stilistisko un žanrisko, tematisko (bieži ar skaņdarba 

tematisko materiālu jāsaprot nevis melodisko intonāciju apvienojums, bet visu tēmas 

fakturālais izklāsts kopumā). 

 Līdzīgā virzienā faktūru pēta Marina Skrebkova-Filatova darbā Faktūra mūzikā. 

Mākslinieciskās iespējas. Struktūra. Funkcijas (Скребкова-Филатова 1985), kurā tiek 

atklātas jaunas nianses faktūras kompozicionālajā funkcijā par faktūras otrā plāna formu 

veidošanos. Savukārt Marinas Černajas monogrāfij ā Pianists un figuratīvais izklāsts 

pamatota faktūras sastāvdaļas – figurāciju funkcionalitāte (Черная 2005c). 

Savā ar klaviermūziku saistītajā darbā pievērsīšu uzmanību dažām šajā kontekstā 

būtiskām faktūras funkcijām: stilistiskajai, žanriskajai un kompozicionālajai. 

 

1.1.4.1. Faktūras stilistiskā un žanriskā funkcija  

Faktūras un stila attiecības akcentē un raksturo daudzi – tostarp minētie autori: 

amerikāņu muzikologs Jans Larū ar mūzikas stilam veltītu pētījumu Mūzikas stilu 

pamatnostādnes (LaRue 1970), Sergejs Skrebkovs ar grāmatu Mūzikas stilu mākslinieciskie 

principi (Скребков 1973), Marina Skrebkova-Filatova ar faktūrai veltītu monogrāfiju 

Faktūra mūzikā. Mākslinieciskās iespējas. Struktūra. Funkcijas (Скребкова-Филатова 

1985), amerikāņu muzikologs Čārlzs Rouzens ar diviem apjomīgiem pētījumiem – Klasiskais 

stils un Romantisma paaudze (Rosen 1976; 1997), itāļu muzikologs Luka Kjantore ar 

fundamentālu pētījumu par dažādu stilu klavierspēles tehniku Klavierspēles tehnikas vēsture 

(Chiantore 2002) un Marina Čеrnaja ar darbiem par figurācijas attīstību dažādu laikmetu un 

stilu klaviermūzikā un monogrāfiju Pianists un figurētais izklāsts (Черная 2005) u.c. 

Faktūras stilistika un žanriskums ir viens no būtiskākajiem aspektiem faktūras teorijā tādēļ, 

ka tieši faktūras veids un tās īpatnības nosaka mūzikas piederību attiecīgajam žanram, 

vēsturiskajam laikmetam, komponistu skolai vai komponistam.  

Faktūras stilistiskās atšķirības redzamas ne tikai dažādu laikmetu komponistu mūzikā, 

bet arī laikabiedru darbos. Piemēram, pat tikai paraugoties notīs, skaidri var atšķirt Friderika 

Šopēna un Roberta Šūmaņa17 klavierdarbus. Šūmanim dominē ritmiski atšķirīgi figurāciju 

vijumi dažādās balsīs (Fantastiskie skaņdarbi), bet Šopēna faktūras mākslinieciskais spēks 

slēpjas šķietami līdzīgo figurāciju negaidītajos pagriezienos (pat Etīdēs, kas balstās uz 

faktūras zīmējuma stabilitāti), kuri nepārprotami saistās ar komponista improvizatorās 

domāšanas īpatnībām.  

                                                 
17 Roberts Šūmanis (Robert Alexander Schumann,1810–1856) 
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Stilistiskā funkcija parasti vienojas ar žanrisko, jo konkrētais izklāsta veids liecina 

gan par komponista stilu, gan skaņdarba žanru. Tomēr starp viena žanra skaņdarbiem dažādu 

konkrētā vēsturiskā laikmeta komponistu mūzikā uzreiz ir saskatāmas atšķirības. Piemēram, 

Friderika Šopēna un Ferenca Lista Etīžu faktūra komponistu individuālā stila dēļ būtiski 

atšķiras.  

Līdzīga situācija rodas, salīdzinot latviešu komponistu, teiksim, Paula Dambja un 

Pētera Vaska, klavierdarbus. Dambja klavierdarbos dominē konstruktīvas, ritmiski skaidras, 

neliela diapazona figurācijas ar daudziem atkārtojumiem (Trešā sonāte, Desmit etīdes 

klavierēm), bet Vaska mūzikā bieži atrodamas melodizētas figurācijas ar slēptās polifonijas 

iezīmēm. To uzbūvē nereti sastopamas tritona un pamazinātā septakorda intonācijas, kuru ar 

pauzēm atdalītie struktūru atkārtojumi skaņdarbos (Mazā naktsmūzika, Izdegušās zemes 

ainava, Rudens klaviermūzika, Pavasara klaviermūzika) nepārprotami veic svarīgu lomu 

skaņdarbu dramaturģijā. 

Parasti žanra atklāsme tiek saistīta ar dažādām faktūras formulām, t.i., muzikālā 

materiāla izklāsta paņēmieniem, kuri saglabājas vēsturiskās attīstības procesā, respektīvi, 

faktūras formulas koncentrē žanra semantiku. Vienkāršākie piemēri ir marša, valša, mazurkas 

un citu deju žanru faktūras semantiskās formulas. Plaši pazīstami piemēri ir mazurkas 

formula Friderika Šopēna Prelūdijā op. 28 Nr. 7 A dur, latviešu klaviermūzikā – valšveidīgais 

pavadījums Jāzepa Vītola Valsī kaprīzē.  

Žanriskuma izpausmē nereti noteicošais var būt arī kustības veids vai figurācija, 

piemēram, prelūdijai, etīdei un noktirnei raksturīgās figurācijas. Tās darbojas dažādās 

faktūras formulās, kuras var būt veidotas kā vienkārši modeļi: klasicismam raksturīgās 

pavadījuma figūras Alberti basi, briļļu basi, bungu basi utt., bet bieži tās individualizējas tādā 

pakāpē, ka kļūst par vienu no svarīgākajām komponista stila zīmēm (Šopēna, Šūmaņa, Lista, 

Mesiāna, Ligeti, Dambja, Vaska figurāciju vijumi.) 

Arī 20. gadsimta mūzikā skaņdarba žanrisko piederību bieži nosaka tieši faktūra. 

Marinas Skrebkovas-Filatovas grāmatā tiek piedāvāts spilgts piemērs: Arnolda Šēnberga 

(Arnold Schönberg, 1874-1951) Valsis op. 23, kurā, lai gan melodijā sastopami sarežģīti 

zīmējumi, mainīgs metrs un taktsmērs (2/4; 4/8; 5/8), negaidīti mainās temps, kas ir pilnīgā 

pretrunā ar žanra dejiski plūstošo būtību. Žanriskais pamats tomēr ir jūtams faktūras 

homofonajā izkārtojumā – ar galveno melodiju augšējā balsī un valsim raksturīgo 

pavadījuma zīmējumu (Скребкова-Филатова 1985: 225). 

Latviešu klaviermūzikā spilgts piemērs tam ir Paula Dambja skaņdarbs Punkti 

(Toccatina) no cikla Īss ceļvedis ģeometrijā – tajā notiek negaidītas tempa un metra maiņas, 



 42 

kas ir ļoti netipiski tokātas žanra motorismam. Tomēr tieši tokātai raksturīgie izklāsta 

elementi ar raksturīgo martelato18 paņēmiena biežo izmantojumu, artikulāciju stakato un ātro 

tempu ļauj atpazīt šo žanru (27. nošu piemērs). 

Tādējādi redzams, ka, no vienas puses, skaņdarba stils un žanrs vienojas faktūrā, jo 

katram stilam ir raksturīgs visbiežāk izmantoto žanru loks, bet, no otras – gan stils, gan žanrs 

rada un koncentrē savas īpašās un specifiskās faktūras nianses, kuras savdabīgi atklājas tieši 

ar mūzikas izklāsta palīdzību. 

Dažreiz iespējams runāt par individu ālām žanriskajām faktūras zīmēm komponista 

daiļradē. Latviešu mūsdienu klaviermūzikā to var saskatīt, piemēram, Pētera Vaska 

skaņdarbos. Viņa mūzikā ļoti bieži sastopamas dažādu žanru atbalsis, bet saistībā ar 

klaviermūzikas izklāstu gribētos īpaši izcelt korāļa faktūras izmantojumu.19 

Pavisam cita semantika jūtama saistībā ar zvanu zīmes fakturālo izpausmi. Tās 

risinājums dažādu laikmetu mūzikā ir ieguvis daudznozīmīgu saturu un tēlainību. 

Tradicionālais zvanu attēlojums klaviermūzikas faktūrā saistās ar atsevišķu basa skaņu 

ieskandināšanu, kas izklāstam piešķir īpašu plašumu un dziļumu, bet sastopami arī atšķirīgi 

efekti, teiksim, dubultnošu figurācijas augšējā reģistrā. To nosaka galvenokārt zvanu zīmes 

faktūras ārkārtīgi izvērstais semantikas amplitūdas diapazons – no liktenīga un draudīga 

atgādinājuma par visa pastāvošā iznīcību, imitējot baznīcas zvanus, līdz āksta cepures vai 

kamanu zvaniņu skaņas attēlojumam. 

Klaviermūzikā, jau sākot no Ferenca Lista (iespējams, vēl daudz agrāk) 

Saderināšanās no Ceļojumu gadiem vai Sēru gājiena no Poētiskajām un reliģiskajām 

harmonijām, ir izveidojušās daudzpusīgas šīs zīmes traktējuma tradīcijas. Tā plaši izmantota 

franču klaviermūzikā – Kloda Debisī (Claude Debussy, 1862-1918), Morisa Ravela (Joseph-

Maurice Ravel, 1875–1937) un Olivjē Mesiāna daiļradē, krievu komponistu – Modesta 

Musorgska (Моде́ст Му́соргский, 1839-1881), Igora Stravinska (Игорь Стравинский, 

1882-1971), Sergeja Rahmaņinova (Сергей Рахманинов, 1873-1944) u.c. klavierdarbos. Arī 

Pētera Vaska klaviermūzikā zvanu skanējuma imitācijai piemīt atšķirīgs raksturs. Skaņdarbu 

kulminācijas epizodēs tā bieži iegūst trauksmainu, brīdinošu skanējumu, kas brīžiem 

robežojas pat ar izmisumu. Šī tēla fakturālā realizācija saistās ar disonējošiem, ritmiski 

saasinātiem akordiem augšējā reģistrā. Tāda semantika zvanu skaņas imitācijai piemīt 

skaņdarbos ar kara tematiku – Mazā naktsmūzika (18. nošu piemērs) un Fantāzijā Izdegušās 

                                                 
18 Itāliski martellato no vārda martello (āmurs) – klaviermūzikā attiecas uz ātrām, akcentētām 

repetīciju gammu un citām pasāžām (tai skaitā arī dažādos dublējumos), kuras tiek sadalītas starp rokām. Šis 
apzīmējums bieži sastopams Lista skaņdarbos (Мильштейн 1956b: 120).  

19 Sīkāk par to sk. nodaļā par latviešu klaviermūzikas novitātēm. 
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zemes ainavas (29. nošu piemērs). Pavisam atšķirīgi zvanu skanējuma efekts lietots mistiskās 

un pārdomu pilnās epizodēs, piemēram, Fantāzijā Izdegušās zemes ainavas pēc korāļa trešās 

daļas sākumā (24. nošu piemērs). Zvanu imitācija trijos dažādos reģistros rada neaptverama 

dziļuma, plašuma un faktūras telpiskuma iespaidu. Protams, Pētera Vaska klavierdarbu 

faktūra neaprobežojas ar iepriekšminētajām zīmēm, tomēr tieši tās ir ļoti uzskatāmas un 

klausītājiem labi uztveramas. 

Šajā rakursā – analizējot klaviermūzikas faktūras stilistisko un žanrisko funkciju –

iespējams pētīt dažādu laikmetu un stilu komponistu skaņdarbus, tādēļ tas būs viens no 

būtiskākajiem parametriem šī promocijas darba nākamajās nodaļās. 

 

1.1.4.2. Faktūras kompozicionālā funkcija 

Balstoties uz minētajiem faktūras jēdziena traktējumiem, skaidri redzams, ka faktūra 

ir kompleksa parādība, kura apvieno, organizē un koordinē pārējos mūzikas izteiksmes 

līdzekļus, tai ir daudzi uzdevumi un funkcijas skaņdarbā, tādēļ tā ir cieši saistīta ar formveidi, 

jo faktūras sistēma organizē skaņu plūsmu vienā muzikālā veselumā.  

Faktūras kā dinamiskas parādības un formveides aktīva procesualitātes elementa 

izpēte sevišķi aktualizējas 20. gadsimta otrajā pusē. Šis faktūras izpētes virziens dažos 

pētījumos ir ieguvis dinamiskās izpētes metodes nosaukumu – par to raksta Tatjana 

(Magņicka) Krasņikova (Магницкая 1992: 6; Красникова 2010: 10), Marina Černaja 

(Черная 2005c: 12) u.c. Viens no pirmajiem muzikologiem, kas šādā rakursā pētījis mūzikas 

izklāstu, ir šveiciešu muzikologs Ernsts Kurts (Ernst Kurth) – 1917. un 1920. gadā izdotajos 

darbos Lineārā kontrapunkta pamati; ievadījums Baha melodiskās polifonijas stilā un 

tehnikā un Romantiskā harmonija un tās krīze Vāgnera Tristanā (Kurth 1932).20 Šīs grāmatas 

balstās uz muzikālā izklāsta un tā tapšanas procesa izpēti caur daudzbalsības skaidrojumu 

saistībā ar melodiskās līnijas fenomenu, nevis vienlaicīgu saskaņu vertikālajām attiecībām. 

Kurts savos pētījumos pievērš uzmanību galvenokārt muzikālā auduma melodiskajai dzīvei. 

Muzikoloģijā viņš ir ieviesis vairākus jēdzienus, kas atklāj romantiskās harmonijas 

dinamisko būtību, tostarp bezgalīgo melodiju21, kura kā homofonās faktūras sastāvdaļa sevī 

nes pastāvīgas attīstības enerģiju un spēju vērsties plašumā.  

                                                 
20 Vācu muzikoloģijā viņa izpētes metode ieguvusi psiholoģiskās analīzes metodes nosaukumu (Kurth 

1923: 453). Kurta psiholoģiskās analīzes dinamismu pēta arī Volfgangs Krebs (Wolfgang, Krebs) rakstā Starp 
Šopenhaueru un Freidu, Ernsta Kurta teorija kā hermeneitiskais potenciāls (Krebs 2006: 224). 

21 Saistībā ar Riharda Vāgnera (Richard Wagner, 1813-1883) melodiku. 
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Krievu muzikologs Boriss Asafjevs (Борис Асафьев) grāmatā Muzikālā forma kā 

process (1930) kritizē Ernsta Kurta darbus par to, ka, akcentējot uztveri un mūzikas 

enerģētikas psiholoģisko ietekmi, Kurts pamazām zaudē saikni ar mākslinieciskā objekta 

materiālo un strukturālo pusi. Pamatojot šo saikni ar jau vēsturiski izveidotiem 

priekšnosacījumiem, Asafjevs pievērš uzmanību mūzikas procesualitātes specifikai, kas 

palīdz radīt jaunu skatījumu uz muzikālā izklāsta attīstības īpatnībām, kurā, pēc viņa 

vārdiem, funkcijas mainās ar katru intonēšanas brīdi (Асафьев 1971: 126). Tomēr Borisu 

Asafjevu vairāk interesēja mūzika kā sociāli psiholoģisks fenomens, tādēļ faktūras teorija 

viņa darbos neguva tālāku attīstību.  

Kurta un Asafjeva aizsākto ideju par faktūras dinamisko koncepciju un dinamisko 

izpētes metodi turpināja krievu muzikologs Sergejs Skrebkovs fundamentālajā pētījumā 

Mūzikas stilu mākslinieciskie principi, kurā autors analizē dažādu laikmetu faktūras paraugus 

un to mākslinieciskos principus faktūras uzbūvē, tai skaitā saistībā ar formveidi (Скребков 

1973). 

Mūzikas izklāsta organizācijas likumsakarības, kas atklāj mūzikas kā laika mākslas 

savdabību, savos teorētiskajos rakstos pētījis arī krievu komponists Alfrēds Šnitke (Альфред 

Шнитке, 1934-1998). Pievēršoties savu priekšgājēju Sergeja Prokofjeva un Dmitrija 

Šostakoviča (Дмитрий Дмитриевич Шостакович, 1906-1975) skaņdarbiem, Šnitke ir 

analizējis balss vai slāņa funkcionālo mainību. Funkcionālās mainības jēdziens nācis no 

mūzikas formas un harmonijas sfēras, bet saistībā ar faktūru ieguvis jaunas nianses – Šnitke 

traktē faktūras mainību kā funkciju maiņu faktūras rašanās procesā (Шнитке 1966: 127). 

 Voless Berijs saistībā ar mūzikas skanējuma intensitātes maiņām izceļ faktūras 

progresiju un recesiju (respektīvi, dinamiskās funkcijas – krešendo un diminuendo), kā arī 

diferencē kvalitatīvos (attiecības starp komponentiem – harmoniskais skanējums) un 

kvantitatīvos (komponentu skaits – density number) faktūras parametrus (Berry 1976: 204). 

Ar faktūras sastāva likumsakarībām saistītas Valentīnas Holopovas piezīmes par 

faktūras komponentu funkcijām (Холопова 1979: 65). Šeit uzmanības centrā ir gan 

funkcijas, gan balsu sastāvs. No tā izriet divi iespējamie faktūras klasifikācijas un analīzes 

varianti, kuros manāma iekšēja neviennozīmība: 

1) pēc balsu sastāva noturības vai nenoturības; 

2) pēc balsu funkciju patstāvības vai nepastāvības. 

Turklāt vairumā gadījumu faktūrā notiekošie procesi – balsu sastāva un funkciju 

maiņa jeb nestabilitāte – vienojas ar aktīvākajiem formas posmiem, un otrādi: balsu sastāva 

un funkciju stabilitāte atbilst formas noturīgākajiem posmiem – tā izklāsts palīdz izprast 
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formas attīstības stadiju. Tas bieži redzams klasicisma un romantisma laikmeta mūzikā, bet 

attīstības gaitā (20./21. gadsimta skaņdarbos) šīs attiecības parasti zaudē savu nozīmi vai 

transformējas. 

Faktūra ir tematiskā materiāla nesēja, taču tās iekšējās likumsakarības – izklāsta 

izmaiņas – var nesakrist ar formu veidojošajām muzikālā materiāla posmu maiņām. To savā 

darbā ir pētījusi Marina Skrebkova-Filatova (Скребкова-Филатова 1985: 101). Viena no 

galvenajām pozīcijām šajā ziņā saistīta ar vispārpieņemto mūzikas formas divējādu 

traktējumu – pēc Borisa Asafjeva: forma process un forma kristāls (Асафьев 1971: 23). 

Muzikoloģe atzīmē galveno īpatnību (no šī viedokļa), kas saglabā savu nozīmi līdz 

mūsdienām – divas būtiskas tendences, kas īpaši raksturo skaņdarba procesuālo pusi, jo tām 

piemīt sadalošā un dramaturģiskā funkcija: 

1) faktūras maiņa notiek formas maiņu krustpunktos – faktūras attīstības process 

sakrīt ar formas procesu un reāli skaidro šo formu; 

2) faktūra aktivizējas formas attīstības posmos, kas savukārt sasaucas ar skaņdarba 

dramaturģijas procesa intensitāti. 

Dažreiz vērojama situācija, ka faktūras maiņa nesakrīt ar formas procesiem. 

Analizējot mūziku, kas rakstīta no 18. līdz 20. gadsimtam, Marina Skrebkova-Filatova 

demonstrē, kā veidojas faktūras formas – divdaļu, trijdaļu, rondo, variāciju, sonātes, turklāt 

nesaistīti ar skaņdarba kompozīcijas uzbūvi.22  

Līdzīga tendence manāma, analizējot arī mūsdienu latviešu klaviermūzikas 

skaņdarbus. Pētera Vaska klavierdarba Izdegušās zemes ainavas ievada faktūra ar 

disonējošiem, ar pauzēm atdalītiem un priekšskaņiem bagātinātiem intervāliem vai akordiem 

(a) kļūst par savdabīgu skaņdarba vadmotīvu un, periodiski atkārtojoties, veido īpatnējas 

variāciju (a b a1 b1 a2 b2 a3 b3 Fantāzijas pirmajā daļā) un savdabīgas rondo formas (ar diviem 

refrēniem) iezīmes (c d e c1 a4f g d1 e1 a5 c2 h a6 trešajā daļā). Tādējādi faktūra kļūst par 

specifisku kompozīcijas plāna regulētāju, tās loma paplašinās, kļūst daudzveidīgāka nekā 

iepriekš. Tā darbojas ne tikai procesuāli, bet līdzās harmonijai, tematismam spēj parādīt savu 

individuālu formas līmeni vai plānu un rada priekšstatu par atšķirīgu kompozīcijas uzbūves 

rezultātu. 

Faktūras dinamiskā izpētes metode ir īpaši aktuāla saistībā ar 20. un 21. gadsimta 

mūzikas analīzi. Piemēram, Deivids Koups darbā Jaunie virzieni mūzikā pētī saistībā ar 

sonoriku ieviestā jēdziena skaņumasas (soundmasses) īpatnības (Cope 1976), bet Georgija 

                                                 
22 Kā piemēru autore analizē Šopēna Mazurku op. 33 Nr. 4 h moll, kuras faktūrā samanāmas pat 

sonātes formas iezīmes, lai gan skaņdarbs rakstīts rondo formā (Скребкова-Филатова 1985: 201). 



 46 

Ignatčenko disertācijas Par dinamiskajiem procesiem mūzikas faktūrā / pamatojoties uz 

ukraiņu komponistu skaņdarbiem autoreferātā akcentētas faktūras procesuālās un dinamiskās 

īpašības un tā tiek traktēta kā kustīgs un mainīgs skaņu materiāla objekts, kurš darbojas laikā 

un viens no tā svarīgākajiem parametriem ir blīvums (Игнатченко 1984: 5). Procesus, kuru 

rezultātā mūzikas izklāsts maina blīvumu, autors sauc par faktūras krešendo–diminuendo vai 

ačelerando–alargando (abi pāri darbojas attiecīgi vertikālē un horizontālē). Šie pētījumi ir ļoti 

nozīmīgi, analizējot sonorās un seriālās mūzikas faktūru, jo izklāsta blīvums tajā ir viens no 

galvenajiem parametriem.  

 Savukārt Kšištofs Bacuļevskis (Krzysztof Baculewski) grāmatā Poļu mūzikas vēsture. 

Mūsdienas detalizēti apskata sonorikas muzikālo audumu, izceļot klasterus, 12 toņu 

harmoniju un orķestra faktūru. Turklāt autors izsaka tēzi, ka tālejošie pārveidojumi šajā jomā 

nivelē tādus mūzikas valodas jēdzienus kā harmonija un polifonija (Baculewski 1996: 250).  

Faktūras dinamiskās izpētes metodes aktualitāti apliecina Aleksandrs Makligins, 

pamatoti diferencējot sonorikas izklāsta veidus (Маклыгин 2005: 393-398), kā arī Tatjana 

Krasņikova disertācijā Faktūra XX gadsimta mūzikā, pievēršoties faktūras telpas un laika 

izpētei saistībā ar parādībām vizuālās mākslas, arhitektūras u.c. starpdisciplinārām saitēm 

(Красникова 2010).23 

Zināšanas par faktūras un formas attiecību daudzpusību ir īpaši svarīgas 

atskaņotājmāksliniekam, lai veidotu savdabīgu, bet loģiski pamatotu skaņdarba 

interpretāciju.  

 

1.1.5. Dziļuma un telpiskuma koordināta (faktūras reljefa un fona attiecības) 

Tā kā mūzikas faktūras dziļuma jēdziens zināmā mērā ir metafora, kas saistīta ar 

citiem mākslas veidiem, kuriem ir vizuāla realizācija, tad galvenos mūzikas izklāsta veidus 

var skaidrot ar vizuālās perspektīvas organizācijas paņēmieniem. Šī pozīcija sastopama jau 

Heinrika Vēlflina (Heinrich Wölfflin) 1917. gadā izdotajā darbā Mākslas vēstures 

pamatnostādnes: stila attīstības problēma jauno laiku mākslā, kurā tiek uzsvērts, – kaut gan 

reljefa un fona attiecības sākotnēji radušās saistībā ar tēlotāja mākslu, tomēr pēc tam plaši 

pielietotas arī mūzikas faktūras kontekstā.  

                                                 
23 Autore savā disertācijā pamato un pielieto arī faktūras tektoniskās analīzes metodi, kas darbojas 

dinamiskās izpētes metodes ietvaros. Viņa piedāvā jaunas iespējas sonorās mūzikas faktūras veidu analīzē, 
resp., pētot skaņu teritorijas, ko raksturo nemanāmas robežas un faktūras mobilitāte starp skaņdarba posmiem 
un kas sastāv no dažādām diskrētām, kontinuālām vai polimorfām sonorām sastāvdaļām. Šī metode paredz 
starpdisciplināru pieeju, kas pārņemta no arhitektūras un mūzikas formas teorijām (Красникова 2010: 20). 
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Paralēles starp telpiskajiem priekšstatiem dažādos mākslas veidos redzamas pat ar 

vienkāršu piemēru palīdzību. Kā svarīgas mākslas attīstības tendences, kuras ir būtiskas ne 

tikai glezniecības, bet arī mūzikas faktūras, tai skaitā arī reljefa un fona attiecībās, Heinrihs 

Vēlflins (Wölfflin 1917: 193-194) min: 

 1) virzību no līnijas uz zīmējumu vai uz priekšmetiskās sfēras absolūto un relatīvo 

skaidrību – linearitāti (mūzikā to var attiecināt uz lineāro domāšanu saistībā ar ceļu no 

vienbalsības uz daudzbalsību);  

 2) no plakanā uz dziļumu, tātad no divām uz trim dimensijām (mūzikā – uz 

telpiskumu). 

Kā savdabīgs turpinājums 20. gadsimta sākumā radītajai Vēlflina koncepcijai 

jāatzīmē Jevgeņija Nazaikinska interesantā tēze grāmatā Par mūzikas uztveres psiholoģiju 

saistībā ar faktūras dziļuma un telpiskuma koordinātas nozīmi skaņdarba tēlainības un satura 

atklāsmē. Pēc autora domām, to veido cieša saite starp faktūras dziļumu un telpisko 

priekšstatu (Назайкинский 1972: 131). Galvenie faktori ir: 

1) telpiskie imitāciju efekti, kad notiek skaņas dublēšana citā reģistrā, parasti 

augstākā, jo tas pastiprina virsskaņu efektu – skaņa veidojas tembrāli kuplāka. Klaviermūzikā 

tas sasniedzams ar lauzto oktāvu vai citu plašāku figurāciju palīdzību. Šo efektu izmantojuši 

daudzi komponisti, piemēram, komponisti romantiķi: Frideriks Šopēns (Sonātes op. 35         

b moll trešā daļa Scherzo), Roberts Šūmanis (Paganīni no Karnevāla op. 9), Ferencs Lists 

(Sonāte h moll), kā arī 20. un 21. gadsimta autori: Ģērģs Ligeti (Etīde Nr. 6 Rudens 

Varšavā), Georgs Pelēcis (trešā daļa no Trešās svītas klavierēm), Pēteris Vasks (Fantāzijas 

Izdegušās zemes ainavas 15.-16. partitūrnumurs no II posma (10. nošu piemērs), Gundega 

Šmite (Mercurium – 31. nošu piemērs) u.c.; 

2) dažāda augstuma skaņu vai tembru pretnostatījums, kas bieži rada atbalss efektu. 

Tēlainības ziņā tas nereti ir saistīts ar zvanu skaņu imitāciju. Kā piemēru var minēt vairāku 

zvanu sasaukšanos dažādos ritmos un reģistros Morisa Ravela Zvanu ielejā no cikla Atspulgi, 

Ģērģa Ligeti Etīdē Nr. 13 Sātana kāpnes, kā arī atšķirīga augstuma un dinamikas akordu 

pretnostatījumu Pētera Vaska klavierdarba Mazā naktsmūzika sākumā (19. nošu piemērs) vai 

korālim sekojošā zvanu sasaukšanās dažādos reģistros Fantāzijas Izdegušās zemes ainavas 

III daļā (24. nošu piemērs). 

Protams, iepriekšminētie efekti pastiprinās ar dempferu un ilgskaņu pedāļa palīdzību. 

Lai gan pirmsklasicisma klaviermūzikā instrumentu īpatnību dēļ dinamiskie kontrasti parasti 

tika aizstāti ar reģistru maiņām, tādējādi radot telpiskuma iespaidu, tomēr, tikai ieviešot 

pedāli, kļuva iespējams dažādu reģistru vienlaicīgs skanējums.  
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Arī ritms daudzveidīgi vienojas ar faktūru, jo tās maiņa veido ritma vienotību ar 

formas procesu. Viens no būtiskiem ritma līdzekļiem – pauze. Pētot tās saistību ar faktūras 

telpiskumu, Jevgeņijs Nazaikinskis uzskaita šādas iespējas (Назайкинский 1972: 129): 

 1) atkarībā no pauzes garuma ir dzirdama reverberācija vai arī telpas fons. Tas īpaši 

aktualizējas puantilisma tehnikā, piemēram, Antona Vēberna (Anton Webern, 1883–1945) 

trešā variācija no Variācijām klavierēm op. 27 vai Jura Karlsona Pēc lietus no cikla Trīs 

prelūdijas klavierēm (11. nošu piemērs) utt.; 

 2) pauzes tiek izmantotas, lai paspilgtinātu dialogu starp dažādiem faktūras slāņiem 

(kā piemēru var minēt Ferenca Lista Sonāti fantāziju Pēc Dantes lasījuma un Pētera Vaska 

Fantāzijas Izdegušās zemes ainavas trešo daļu (24. nošu piemērs). 

Lai gan Nazaikinska pieminētā mūzikas faktūras trīsdimensionālā būtība (vertikāle, 

horizontāle un dziļums) atšķiras no dzirdes uztveres, kuras koordinātas ir dinamika, skaņas 

augstums, tembrs un izvietojums laikā, taču mākslinieciskās telpas formēšanās procesā 

mijiedarbojas ne tikai visi iepriekšminētie, bet arī citi vizuālie un kinētiskie (kustības) 

parametri. 

Faktūras dziļuma izpratnē liela nozīme ir kustībai, jo telpiskuma uztvere sākas ar 

kustību: tuvāk – tālāk, augšup – lejup, viegli lēcieni – smaga gaita, virpuļojoša griešanās – 

gaisīgs lidojums, kāpumi – kritumi). Tādā veidā šis aspekts ir cieši saistīts ar faktūras 

fonisko, koloristisko funkciju , kas nosaka izklāsta caurspīdīgumu vai blīvumu, kā arī veido 

tēlainību. Svarīgi, ka saistībā ar kinētisko uztveri veidojas žanra zīmes, īpaši deju žanri. Par 

to raksta Vjačeslavs Meduševskis pētījumā Par mūzikas mākslinieciskās iedarbības 

likumsakarībām un līdzekļiem (Медушевский 1976: 12), atzīmējot, ka plastiskās zīmes ir 

ietekmējušas atšķirīgiem žanriem raksturīgas faktūras veidošanos: dejas, dažādu rituālu žanri 

utt. 

 Vēl kāds svarīgs reljefa un fona attiecību aspekts ir atkarīgs arī no stila īpatnībām. Tā 

Marina Starčeusa disertācijā Figūras un fona attiecību sistēmas mūzikā/ Par problēmu, kas 

saistās ar skaņdarba ievirzi uz klausītāju (1982) diferencē atšķirīgas šo attiecību funkcijas: 

sonātes un simfoniskajā dramaturģijā (īpaši klasicismā) dominē tematisko materiālu 

kontrastu determinēšana, romantismā reljefs un fons atklāj gan telpiskuma fenomenu, gan 

tēlainības savdabīgumu, bet mūsdienās (20.-21. gadsimtā) – tembra skaņas īpatnības: „Ja 

klasiskajā sonātes un simfonijas dramaturģijā figūra un fons ir kauzalitātes/cēlonības 

izpausmes paņēmiens, bet romantiskajā mākslā – telpiskuma perspektīvas dziļuma vai lirisko 

tēlu emocionālās divdabības fenomens, tad mūsu laikabiedru mūzikā – tembrāli foniskās 

krāsainības, muzikālā tēla foniskās unikalitātes atklāsmes līdzeklis” (Старчеус 1982: 17). 
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Tā kā telpa un laiks ir divas vienotas koordinātas zinātnē (fizikā, filozofijā utt.), tad 

arī, pētot mūzikas faktūru, svarīgi ņemt vērā šo komponentu nesaraujamo saistību. Šai 

problēmai ir veltīti vairāki pētījumi. Piemēram, krievu muzikoloģe Natālija Zubareva 

(Наталья Зубарева) savā disertācijā Faktūra kā laika un telpas priekšstatu realizācijas 

forma (Muzikālo hronotipu/ laika veidu ģenēzes un vēsturiskās evolūcijas problēma) ievieš 

muzikālā hronotipa jēdzienu (Зубарева 1990: 2). Tajā fiksēta dažādu faktūras veidu 

vēsturiskā attīstība saistībā ar telpas laika modeli, kas radies konkrētā komunikatīvajā un 

laikmeta kultūras kontekstā, bet realizējas ar tā laika skaņu matērijas organizācijas likumu 

palīdzību. Saistībā ar faktūras attīstību tiek izcelti divi pamatprincipi: 

1) polifonās faktūras struktūra balstās uz lineāro loģiku, kuras pamatā ir līnija, 

kas tiecas uz telpas elementu priekšmetisko skaidrību; 

2) homofonās faktūras struktūras loģika ir cita: bass funkcionē kā pārējo faktūras 

slāņu fundaments, vidusbalsis kalpo par fonu, bet melodija ir galvenais, valdošais darba 

kompozicionālais centrs, tādējādi kopumā radot perspektīvas iespaidu. 

Šīs tēzes, salīdzinot ar Jeļenas Aleksandrovas disertāciju Faktūra kā reljefa un fona 

attiecību atspoguļojums (1988), kurā diferencēti trīs faktūras reljefa un fona attiecību veidi 

(sk. promocijas darba nodaļu par faktūras vēsturiskajiem tipiem), raksturo tikai dažas 

mūzikas izklāsta iezīmes. Tomēr šeit spilgti iezīmējas faktūras reljefa un fona attiecības, 

kuras atspoguļo muzikālās faktūras sastāvdaļu (balsu, līniju, slāņu u.tml.) hierarhiju. Tās 

elementu diferenciācijas faktori mūzikas izklāstā ir daudzveidīgi, bet regulējas galvenokārt 

uztveres procesā ar skaņu augstuma, metroritma, tembra, dinamikas u.c. līdzekļu palīdzību. 

Tātad, runājot par faktūras reljefa un fona attiecībām, var secināt, ka būtībā tieši to esamība 

un raksturs mūzikā rada telpiskuma efektu.  

Interesanti, ka izskatītajā procesā palielinās arī dažu faktūras komponentu, īpaši 

figurācijas, loma, kas uzskatāmi atspoguļojas klaviermūzikā. Ja izklāstam piemīt perspektīva 

un telpiskums, tad figurācija ir tā konkrētā sastāvdaļa, ar kuras palīdzību parasti notiek 

diferenciācija uz faktūras reljefu un fonu. 

Figurācija gan skaidri atšķir reljefu no fona, gan dažos gadījumos var ietilpt abos: 
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Reljefs 

 

Fons 

 

Mūzikas piemērs 

Melodiskā līnija Skaņa vai to kopums figurā

veidā 

Jura Karlsona Miglainā rītā 

no cikla Trīs prelūdijas  

klavierēm (3. nošu piemērs) 

Figurēta melodiskā līnija 

vai slānis 

Figurēts slānis Pētera Vaska Fantāzijas  

Izdegušās zemes ainavas 

 II posms 15.-16. 

partitūrnumurs (10. nošu 

piemērs) 

Figurācijas (melodiskās 

harmoniskās, ritmiskās) 

aktīvās uztveres zonā 

Figurācijas ar konkrētam 

izklāsta reljefam atšķirīgu 

struktūru 

Paula Dambja Trešās sonātes 

 pirmās daļas Allegro 

deciso, ben rimato Galvenā 

partija (30. nošu piemērs) 

 

Tādējādi faktūrā notiekošos procesus (slēptā daudzbalsība, figurāciju melodizācija, 

individualizācija un tematizācija) var skatīt caur divu opozīciju attiecību prizmu – reljefa un 

fona polarizāciju (reģistru un ritma kontrastu saasināšanās) un mijiedarbi.  

Reljefa un fona attiecības saglabā savu nozīmi un attīstās saistībā ar 20. gadsimta 

kompozīcijas tehnikām, turklāt dažreiz demonstrē paradoksālu situāciju: 

1) seriālismā – reljefa un fona atšķirība zaudē savu primāro nozīmi un vairs nav 

tik izteikta, jo visos faktūras līmeņos notiek darbība; 

2) puantilismā – faktūra sairst punktos, tādējādi nonivelējas reljefa un fona 

attiecības; 

3) sonorikā – fona emancipācija, foniskā funkcija izvirzās priekšplānā utt.  

Tomēr reljefa un fona izpausme ir viena no aktuālākajām problēmām 

atskaņotājmākslā un vienmēr būs mūziķu un klausītāju uzmanības centrā.  
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1.2. Figurācijas jēdziens 

 

Daudzveidīgo izpausmju dēļ faktūras specifisko paņēmienu vidū īpaši izceļas 

figurācija. Figurācija (no latīņu valodas figurare – radīt, darīt, formēt, veidot) ir viens no 

svarīgākajiem faktūras tēlainības un attīstības līdzekļiem, aktīvs, būtisks mūzikas auduma 

kustības, dinamizācijas paņēmiens. No vienas puses, tā ir tikpat mobila un daudzfunkcionāla, 

bet, no otras – pati veido visu izklāstu vai sakūst ar faktūru. 

Šī jēdziena izcelsme meklējama Renesanses mūzikas, īpaši 15. un 16. gadsimta, 

polifonijas veidā musica figurata, kura izklāsts sastāvēja no ritmiski dažādām ornamentētām 

balsīm atšķirībā no stingrā stila kontrapunkta nemainīgās vertikāles – nots pret noti. Aktīvāk 

figurācijas terminu mūzikas teorijā izmanto no 18. gadsimta sākuma saistībā ar dažādiem 

melodiskās līnijas variēšanas veidiem: – diminūciju (diminution – ritmiska skaldīšana) un 

divīziju (division – līdzīgi kā diminūcijā garāku nošu vienību, īpaši cantus firmus balsī, 

sadalīšana sīkākās vienībās), kā arī kolorēšanu (coloration – melismātiska izgreznošana). 

Tomēr pat mūsdienās, kad ir pagājuši vairāki gadsimti kopš figurācijas jēdziena ieviešanas 

muzikoloģijā, pastāv dažādi skaidrojumi un atšķirīgi traktējumi, kas liecina par tā 

neviennozīmību un sarežģītību. 

Rietumeiropas muzikologi, definējot figurāciju, parasti izceļ stilistisko aspektu. 

Piemēram, Hugo Rīmanis Mūzikas leksikonā, kas izdots 19. gadsimta beigās (1882), rakstīja: 

„Figurācija vai figurēšana ir melodijas vai akorda skaņu bagātināšana ar vienotiem 

ritmiskiem vai melodiskiem formējumiem (figūrām vai izklāsta manierēm), kuru lietošana 

katrā stilā ir atšķirīga” (Riemann 1967: 286). 

Savukārt vācu zinātnieks Horsts Zēgers (Horst Seeger) Leipcigā 1966. gadā izdotajā 

Mūzikas leksikonā figurāciju traktē kā neakorda skaņas melodijā un harmonijas melodizētu 

izklāstu, atsevišķi nosaucot korāļa melodijas figurāciju, kā arī māksliniecisko (melodisku un 

harmonisku ornamentāciju) figurāciju klasicisma skaņdarbos lēnā tempā: „Figurācija ir 

melodizēts akordu (arī melodijas) izkārtojums sīkākās nošu vērtībās; korāļa figurācija ir 

ornamentēta korāļa melodija; mākslinieciskās figurācijas ir raksturīgas klasicisma skaņdarbos 

lēnā tempā” (Seeger 1966: 284).  

Līdzīga ir arī angļu muzikologa Villija Eipela (Willy Apel) definīcija Hārvardas 

mūzikas vārdnīcā, kurā autors par figurāciju nosauc „stereotipisku figūru izmantošanu, tai 

skaitā arī variācijās par tēmu” (Apel 1969: 312). 

Horsta Zēgera un īpaši Villija Eipela figurāciju traktējumi ir samērā konkrēti, 

vienpusīgi un liecina par autoru samērā lakonisko, dažreiz pat šauro skatījumu uz šo 
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problēmu. Šajā gadījumā, Rīmanim salīdzinot ar iepriekšminētajām definīcijām, stilistiskā 

funkcija skaidrota plašā nozīmē, jo figurācija apskatīta kā vispārīga parādība mūzikā. 

Taču vairāku Krievijas autoru darbos figurācijas jēdziens tiek izskatīts plašāk un 

diferencētāk – kā paņēmiens atsevišķu mūzikas valodas elementu attīstībai. Atšķirībā no 

Rietumeiropas un Amerikas muzikologu traktējumiem, akcentēti trīs galvenie figurāciju veidi 

– melodiskā, harmoniskā un ritmiskā. 24  

Kā spilgtu piemēru figurāciju veidu diferenciācijai var minēt Jurija Tjuļina definīciju 

no grāmatas Mācība par mūzikas faktūru un melodisko figurāciju: „Harmoniskā figurācija ir 

akordu ornamentāls izklāsts, kurā tajā ietilpstošās skaņas pakāpeniski seko cita citai. (...) Par 

ritmisko figurāciju sauc skaņas vai skaņu kompleksa daudzkārtīgu atkārtojumu (skaldījumu), 

kas sarežģī faktūras reālo balsvirzi un var tikt atmests pie skeletēšanas. (...) Melodiskās 

figurācijas būtība veidojas no patstāvīgas melodiskas kustības, kura ir saskaņota ar 

harmonisko secību un atdzīvina tās balsvirzi” (Тюлин 1976: 62, 66, 71). 

Šeit pamanāma skaidra orientācija uz mūzikas izteiksmes līdzekļiem, to funkciju 

dažādību un mijiedarbi, taču tikai saistībā ar ritmisko figurāciju ir uzsvērts atkārtojuma 

princips, kura nozīmību arī melodiskajā un harmoniskajā figurācijā akcentē citi pētnieki, 

tostarp Valentīna Holopova. Šī muzikoloģe savā darbā par faktūru figurāciju traktē kā 

muzikālā auduma balsu zīmējumu, kā arī uzsver atkārtošanās principu katrā no trim 

galvenajiem figurāciju veidiem: „Figurācija – muzikālā auduma balsu faktūras zīmējums. 

Melodiskajai figurācijai ir būtiska faktūras zīmējuma elementu atkārtošanās, šī iezīme 

raksturīga arī harmoniskajai figurācijai. Ritmiskā figurācija ir vienas skaņas, harmoniska 

intervāla vai akorda atkārtojums kādā ritmā” (Холопова 1979: 14).  

Daži būtiski figurāciju teorijas aspekti ir apskatīti arī citos 20. gadsimta septiņdesmito 

gadu Krievijas autoru darbos. Piemēram, Jevgeņijs Nazaikinskis (Назайкинский 1972) 

akcentē faktūras figurācijas telpisko koordinātu un pirmo reizi blakus jau tradicionālajiem 

izceļ arī dinamiskās un sonorās figurācijas veidus. Sergejs Skrebkovs (Скребков 1973) 

raksta par faktūras veidošanās principiem dažādos stilos, bet Viktors Cukermanis 

(Цуккерман 1980) pētījis faktūras (tai skaitā figurācijas) un tembra attiecības. 

Tātad, salīdzinot iepriekšminētos Krievijas un Rietumeiropas muzikologu figurācijas 

traktējumus, ir redzamas būtiskas atšķirības – vairāki Rietumeiropas autori (Horsts Zēgers, 

Villijs Eipels), definējot figurāciju, balstās uz tās vēsturiskajiem pirmsākumiem: sākot no 

Renesanses laikmeta musica figurata un Ģenerālbasa, stingrā un brīvā stila polifonijas balsu 

                                                 
24 Jāatzīmē, ka ritmiskās figurācijas jēdzienu ieviesa krievu komponists un muzikologs Leopolds 

Rudolfs (Леопольд Рудольф) – tas minēts harmonijas mācību grāmatā, kura pirmo reizi izdota 1938. gadā. 
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ornamentācijas vispārīgajiem un daudzveidīgajiem principiem, bet Krievijas muzikologi 

priekšplānā izvirza aspektu, kas saistīts ar svarīgāko mūzikas valodas līdzekļu (melodijas, 

harmonijas un ritma) apvienojumu, t.i., faktūras figurāciju, kas pēc savas būtības ir 

summējošs jēdziens.  

21. gadsimtā figurācija parasti tiek raksturota daudzveidīgi kā patstāvīgs princips. 

Piemēram, Deivida Fulera (David Fuller) definīcija Grova vārdnīcā (2001): „Figurācija ir 

ilgstošu, ritmiski līdzīgu izrotājumu, pavadījuma, pasāžu atkārtojums. Tā sastāv no figūrām, 

kas veidotas no neliela nošu daudzuma viena vai vairāku takts daļu ietvaros, bet šis jēdziens 

bieži attiecināms arī uz garām, nedalāmām gammveida pasāžām vai arpedžo” (Fuller 2001: 

790–791). 

Fulers uzskata, ka figuratīvie paņēmieni faktūrā bija pazīstami jau no 

taustiņinstrumentu ēras sākuma – autors nosauc aptuveni 15. un 16. gadsimta miju un kā 

senākās izceļ pavadošās un ornamentālās figurācijas. Turklāt pasāžas var sastāvēt gan no 

smalkām figūrām, gan no neviendabīgiem fragmentiem, ko nevar sadalīt figūrās – atkārtotos 

elementos. Tādā veidā viņš atšķir tā saucamās vispārējās kustības formas no pārējām 

figūrām, kas ir raksturīgas angļu vērdžinelistu stilam. Pēc Fulera domām, pasāžas nereti 

kalpo, lai demonstrētu solista virtuozitāti. Autors norāda uz figurācijas termina izmantojumu 

arī citos vēlākos vēsturiskajos periodos kā apzīmējumu motīvu attīstībai, t.i., dažāda veida 

melodisko elementu (motīvu un figūru) izstrādāšanu faktūras veidošanās procesā. 

Lai gan Fulera traktējumā figurācija ir nozīmīga faktūras parādība, tomēr, pēc viņa 

domām, tā savā būtībā maz mainījusies kopš angļu vērdžinelistu laikiem. Protams, baroka un 

klasicisma laikmetu figurāciju īpatnības sakņojas senajā mūzikā, kurā noformējās dažādi 

figurāciju veidi un tika izcelta figurāciju loma faktūrā. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka 

sekojošajos stilistiskajos laikmetos figurācijai radās jaunas funkcijas (arī saistībā ar jauniem 

žanriem – etīdēm, prelūdijām, noktirnēm utt.), tās veidi ievērojami bagātinājās (īpaši 

romantisma ziedu laikos, kad figurācija kļuva par vienu no svarīgākajiem izklāsta krāsainības 

un virtuozitātes līdzekļiem), līdz ar to Fulera apgalvojumi šķiet pārāk pašpietiekami un 

kategoriski. 

Turpretim spāņu muzikoloģes Margarita un Aranca Lorenco de Reizabalas darbā 

Mūzikas analīze (2004), neraugoties uz izstrādāto savdabīgo un izvērsto faktūras teorijas 

koncepciju, figurāciju apskata no tās atrauti – galvenokārt kā melodijas (dažādi melodiskās 

figurācijas veidi), harmonijas un ritma dažādošanas un bagātināšanas līdzekli, kurš tiek bieži 

pielietots arī variāciju žanrā. Tas ir ļoti vienpusīgs uzskats, lai gan autores norāda uz svarīgu 
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figurāciju teorijas aspektu. Šāds stereotips traktējums raksturīgs daudziem Rietumeiropas un 

Amerikas muzikologiem, turklāt tas parāda noteiktu posmu figurāciju teorijas attīstībā.  

Turpretim jaunākajos Krievijas muzikologu pētījumos par figurāciju sastopamas 

daudz plašākas definīcijas un klasifikācijas iespējas. Piemēram, interesantus figurāciju 

diferencēšanas veidus saistībā ar muzikālo elementu kustības likumsakarībām piedāvā krievu 

zinātnieks Dmitrijs Šuļgins (Шульгин 2003: 97-116). Lai gan autors parāda desmit galvenos 

kustības (figurācijas) pamatveidus un neskaitāmas to variācijas (skaits) Viktora Jekimovska 

skaņdarbos, taču šī promocijas darba rakursā, respektīvi, saistībā ar klaviermūziku, interesi 

izraisa tikai daži: arpedžēts, vibrējošs, gammveida, diskrēti puantiliskais, žanrveida, pedāļa 

un ostinato, kā arī rūgstošs izklāsts. Arī latviešu klaviermūzikā atrodami piemēri Šuļgina 

minētajiem figurāciju veidiem, taču saprotams, ka tajos veidojas atšķirīgas nianses: 

a) arpedžēts figuratīvais izklāsts Ādolfa Skultes (1909-2000) Balādē, kurā abu roku 

partijās ir atšķirīgas melodiski harmoniskas figurācijas (33. nošu piemērs); 

b) vibrējošs izklāsts – Indras Rišes Baltajā pasakā vai Andra Vecumnieka Quasi 

Karmena (35. nošu piemērs), kurā sākotnēji ir ne tikai lēna trillera kustība kreisās rokas 

partijā, bet arī maksimāli ātrs vibrato no trim skaņām augšējā reģistrā, turklāt katrā taktī 

mainās rotējošo paņēmienu veidi, izmantojot gan oktāvas tremolo, gan sekundu dublējumus; 

c) gammveida izklāsts, kas sadalīts starp abām rokām ar martellato paņēmienu un 

dublēts kvartās labās rokas partijā – Riharda Dubras Etīdē (34. nošu piemērs); 

d) diskrēti puantilisks izklāsts figurācijā, pateicoties stakato izmantojumam plašā 

reģistrā, veidojas Paula Dambja Etīdē Nr. 9 (36. nošu piemērs); 

e) pedāļa un ostinato izklāsts Gundegas Šmites klavierdarba Merkurium izskaņā, kurā 

uz tonikas ērģeļpunkta basā uzslāņojas gan vidusbalss, gan ostinato kustība augšējā reģistrā 

(31. nošu piemērs); 

f) žanrveida emocionāli tēlainais izklāsts Alfrēda Kalniņa Polonēzē no Variācijām 

par Grīga tēmu (37. nošu piemērs)25, kurā, pateicoties polonēzei raksturīgajai kustībai un 

ritmam, akordu ritmiskās figurācijas rada majestātisku iespaidu; 

g) rūgstošs (бродящий) izklāsts, kuru, pēc autora vārdiem, veido vairāku blakus nošu 

stakato, markato, legato utt. daudzkārtīgs atkārtojums, kas atgādina ķepīga šķidruma 

burbuļošanu, un uz tā fona izceļas neregulāri uzplaiksnījumi – piemēram, Paula Dambja 

Etīdē Nr. 8, kur uz aleatoriska fona izceļas daži neregulāri motīvi (38. nošu piemērs).  

                                                 
25 Edvards Grīgs (Edvard Grieg, 1843-1907). 
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Jāatzīmē, ka šī klasifikācija pēc kustības intensitātes darbojas tikai saistībā ar 

klaviermūziku sākot no 20. gadsimta vidus, tāpēc neder, apskatot klaviermūziku vispār.  

 Daži no jaunākajiem un visizsmeļošākajiem pētījumiem par figurāciju teoriju ir 

krievu muzikoloģes Marinas Černajas doktora disertācija un monogrāfija par figuratīvā 

izklāsta nozīmi pianismā. Jau figurāciju definīcijā autore detalizēti izseko figurāciju attīstībai 

no pirmsākumiem līdz 20. gadsimta otrajai pusei un izceļ tās nozīmi un dažādās funkcijas 

vēsturiskajos laikmetos (barokā, klasicismā un romantismā): „Figurācija ir faktūras parādība, 

kas saistīta ar 1) dažādiem mazo figūru izmantošanas veidiem faktūras zīmējumu veidošanai 

jeb vienkārša faktūras pamata izrotāšanai; 2) muzikālā auduma balsu piesātināšanu ar 

maziem melodiskiem, akordu vai ritmiskiem elementiem (figūrām), kuras kādā veidā (tieši, 

variēti vai kā invarianti vienā vai otrā kombinatorā modifikācijā utt.) periodiski atkārtojas; 3) 

koloristisku faktūras bagātināšanu ar skaņu kompleksiem, kas balstīti uz specifiski intensīvu 

iekšēju kustību saskaņās, kurām ir gan horizontāla, gan vertikāla projekcija, kas skanējumā 

spēj radīt sonorus efektus” (Черная 2005: 12). 

Marina Černaja, runājot par figurāciju daudzveidību, blakus trim pamatveidiem – 

harmoniskajai, melodiskajai un ritmiskajai figurācijai, to neskaitāmajām variācijām 

(piemēram, dublējošā, atvasinošā, apvijošā melodiskā u.c.) un jauktajiem variantiem – min 

arī citus veidus, kuri netieši norāda uz figurāciju funkciju paplašināšanos jau sākot ar 

romantisma laikmeta skaņdarbiem. To skaitā ir Nazaikinska dinamiskā un sonorā, Holopovas 

tematiskā, kā arī komentējošā, ornamentējošā, aizplīvurojošā, fona, vibrējošā un 

raksturojošā figurācija, kurā atklājas faktūras žanriskā funkcija.  

Kā svarīgākos vēsturiskos laikmetus figurāciju attīstībā autore izceļ:  

• universālo figūru laikmetu (spēles tehnikas un figurāciju izveidošanās 

taustiņinstrumentu mūzikā) – no Renesanses līdz 18. gadsimta sākumam; 

• pārejas periodu no universālām uz individualizētām figūrām – baroka laikmets 

un agrīnais klasicisms; 

• klasiskā figuratīvā izklāsta posmu – 18. gadsimta pēdējā desmitgade un       

19. gadsimta sākums; 

• figuratīvo un dublējumu paņēmienu intensīvas attīstības posmu, figurāciju 

ziedu laikus romantiskajā klaviermūzikā – 19. gadsimta lielākā daļa; 

• figuratīvā izklāsta stilu sintēzes un sadalīšanās periodu – no 20. gadsimta 

sākuma. 
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Ir ļoti svarīgi apzināties figurāciju attīstības ceļu no pirmsākumiem līdz mūsdienām. 

Bieži, īpaši laikmetīgajā mūzikā, figuratīvajā izklāstā vairākiem laikmetiem raksturīgās 

figūras tiek izmantotas vienlaicīgi, tādēļ, analizējot un atskaņojot šādus skaņdarbus, būtiski 

izprast konkrēto figurāciju izcelsmi. Piemēram, Imanta Zemzara Varšavas triptihā (1973) 

pirmajā daļā sinkopētās melodijas pavadījumā skan Alberti basu harmoniskā figurācija, kura 

neviļus rada klasicismam raksturīga izklāsta alūziju (39. nošu piemērs). Sinkopētās melodijas 

un tradicionālā pavadījuma apvienojums veido īpatnēju faktūru, kas sasaucas ar skaņdarba 

otru nosaukumu – Trīs roka skaņdarbi.  

20. gadsimtā komponisti deklarē savu vēlmi aiziet no romantiskās un vēlīni 

romantiskās jutekliskās faktūras figurāciju pārbagātības uz daudz racionālāku izteiksmes 

līdzekļu izmantošanu un meklē iespējas aizvietot tradicionālos figuratīvos paņēmienus. Tātad 

20.-21. gadsimta figuratīvajā izklāstā jūtamas divas pretējas tendences: muzikālā auduma 

galēja piesātināšana ar figuratīvajiem paņēmieniem (aleatorika, sonorika, minimālisms utt.) 

un pilnīgi jaunu faktūras uzbūves iespēju meklējumi, jo daudzas kompozīcijas tehnikas 

balstās uz jebkādu atkārtojumu nepieļaušanu un katra atsevišķa faktūras elementa pašvērtību 

(seriālisms, puantilisms, stohastiskā tehnika). Tādējādi nepārtrauktās transformācijas un 

figūru daudzveidība nonivelē vai pat iznīcina ostinato un atkārtojumus, kuri ir raksturīgi 

daudziem figuratīviem veidojumiem.  

Balstoties uz iepriekšminēto, iespējams definēt figurāciju kā faktūras komponentu, 

kas ornamentē vai izrotā skaņu audumu ar nelielām figūrām, piesātina izklāsta sastāvdaļas 

vai veido visu faktūru no motoriskiem, melodiskiem, akordu vai ritmiskiem elementiem 

(figūrām), kuras atsevišķos gadījumos periodiski atkārtojas vai veic faktūras koloristisku 

bagātināšanu ar sonoriem skaņu kompleksiem. 

 

1.2.1. Figurācija kā faktūras komponents un attīstības līdzeklis 

Figurācijai klaviermūzikas faktūrā ir īpaša vieta, jo parasti tā ir svarīgākais skaņdarba 

virtuozitātes elements – veido dažādas pasāžas un kustības paņēmienus. Saistībā ar to 

jāatzīmē, ka figurāciju sastāvdaļas ir figūras. Figūra ir atkārtots melodisks, harmonisks vai 

ritmisks elements (formula), kas izceļas no kopējā kustības plūduma. Tās līdzīgi tiek 

izmantotas kāda konkrēta vēsturiskā perioda komponistu skaņdarbos. Senākās un biežāk 

sastopamās (gammveida, arpedžo veida utt.) dēvē par universālām, jo tās tika izstrādātas jau 

klavesīnistu laikā un plaši izmantotas dažādu valstu komponistu daiļradē. Tādēļ teorijā nereti 

izmanto vācu muzikologa Ernsta Kurta terminu vispārējās kustības formas, ko saprot kā 

melodiskās vai melodiski harmoniskās figurāciju secības (formulas): šaurā nozīmē – 
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gammas, arpedžo, plašākā – pasāžu tehniku, kas noformējusies jau instrumentālisma 

attīstības agrīnajās stadijās (sīkāk par to nodaļā par klavesīnistu skaņdarbu faktūru). Tomēr 

bieži sastopamas arī individualizētas figūras, kas atšķiras no tradicionālajām un kurām piemīt 

specifiskas, konkrēta komponista mūzikas valodai raksturīgas iezīmes. 

Iepriekšminētās figūras veido dažādus lineāru vai vertikālu figūru apvienojumus. 

Piemēram, klasicisma mūzikā bija raksturīgas figurācijas, kas veidojas no lineāri apvienotām 

figūrām, teiksim, gammveida un arpedžētai kustībai kā Ludviga van Bēthovena sonātē 

op.111 pirmās daļas fugato posmā – viena tematiski vienota figūra sastāv no trim 

lejupejošiem gammveida un viena augšupejoša arpedžo elementa un tiek attīstīta augšupejošā 

sekvencē.  

Savukārt romantisma klaviermūzikā iespējams vienas figūras vertikāls uzslāņojums 

dažādos ritmiskos variantos. Šādu figūru Marina Čеrnaja nosaukusi par polifigūru  un 

faktūru, kas veidojas šādu uzslāņojumu rezultātā, par polifigūru muzikālo audumu (Черная 

2005: 20). Spilgts šāda paņēmiena paraugs ir fragments no Ferenca Lista Sonātes fantāzijas 

pēc Dantes lasījuma, kurā divos faktūras slāņos izvietotas dažādas figurāciju ķēdes, kas 

balstās uz vienas un tās pašas lauztās harmoniskās figūras ritmiskiem variantiem (40. nošu 

piemērs). Zemākajā slānī (kreisās rokas partijā) izmantota kustība garākās vienībās 

(astotdaļas pret sešpadsmitdaļām) – tas nozīmē, ka figūra vienlaicīgi tiek eksponēta gan 

pamatveidā, gan modifikācijā. Interesants telpisks akustiskais efekts tiek panākts, 

apvienojoties abiem slāņiem, jo tēmas skaņas (lejupejoša gamma) parādās trijās dažādās 

oktāvās, pa diagonāli veidojot ritmisku figurāciju. Līdzīgi piemēri atrodami arī citos Lista 

klavierdarbos (Spāņu rapsodijas kodā, si minora sonātē u.c.). 

Nosacīti paralēles ar šādu polifigūru faktūru saskatāmas Lūcijas Garūtas (1902-1977) 

Meditācijā (41. nošu piemērs), kur vidusbalsī četru nošu motīvs skan ceturtdaļās, bet augšējā 

balsī tas izklāstīts sešpadsmitdaļnotīs dažādos reģistros.  

Pateicoties minētajiem figūru apvienošanās paņēmieniem, veidojas vairāki 

komplicētāki figurācijas paņēmieni, kas radušies, apvienojoties figurāciju pamatvariantiem. 

Kā vienu no izplatītākajiem jāmin melodiski harmoniskās figur ācijas (uz tām attiecas arī 

visi iepriekšminētie figūru apvienošanas piemēri), kas spilgti atklājas Friderika Šopēna 

skaņdarbos – piemēram, figurācija Prelūdijas op. 28 Nr. 2 a moll kreisās rokas partijā, kurā 

gan slēpjas Dies irae motīvs, gan veidojas harmoniska figurācija. Savukārt latviešu 

klaviermūzikā līdzīgus piemērus var atrast Jāzepa Vītola Variācijās par tautasdziesmas Ej, 

saulīte, drīz pie Dieva tēmu otrajā variācijā, kur kreisās rokas partijā skan harmoniskā 
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figurācija, bet tai pašā laikā melodijā (figurācijā labajā rokā) ir gan melodiska gammveida 

kustība, gan figurēts pamazinātais septakords ar pārgājskaņām (42. nošu piemērs).  

Individualizēts jaukto figurāciju veids ir figur ēti dubl ētais zīmējums (Холопова 

1979: 21). Piemēram, Šopēna Prelūdijas op. 28 Nr. 8. fis moll veidojas smalka faktūras 

detalizācija, kas tiek panākta ar harmonisko figurāciju kreisās rokas partijā un dublētu oktāvu 

figurētu aizpildījumu labajā rokā. Latviešu klaviermūzikā kā līdzīgs piemērs ir fragments no 

Ādolfa Skultes Balādes (33. nošu piemērs), kur labās rokas partijā ir dublētu oktāvu 

aizpildījums, bet kreisajā – sekvencējas augšupejoša decimu figurācija. 

Klaviermūzikā, sākot no 19. gadsimta, radās savdabīgi un īpatnēji figurēti faktūras 

fona komponenti. Tādām no dažādu veidu figurācijām saliktām faktūras konstrukcijām 

Valentīna Holopova (Холопова 1979: 46) ir devusi apzīmējumu rakstur īgā balss vai slānis 

– pavadošā balss vai slānis ar spilgti individuālu faktūras zīmējumu, bieži ar programmatiska 

ilustratīvisma iezīmēm. Pēc autores domām, ar šo faktūras komponentu ir saistīta 

klavierskaņdarbu izklāsta daudzveidība un uzplaukums no Šopēna līdz Prokofjevam un 

Bēlam Bartokam (Bartók Béla, 1881-1945). Protams, arī 20. gadsimta otrās puses 

klaviermūzikā šī faktūras komponenta nozīmība saglabājas. Piemēram, Andra Dzenīša 

klavierdarbā Mūzika mirušam putnam noslēguma posmā quasi campanelli uz dziļu basu un 

vidusbalss melodiskās līnijas fona augšējā reģistrā skan pavadošā raksturīgā balss, kas attēlo 

smalku zvaniņu skaņu, kas pamazām izdziest (43. nošu piemērs). Līdzīgs efekts sastopams 

Alfr ēda Šnitkes klavieru kvinteta finālā Moderato pastorale. 

Specifisks figuratīvs veidojums ir arabeskas, t.i., melodiski neregulāri zīmējumi. 

Leonīds Hakelis rakstot par Kloda Debisī klavierdarbiem, min, ka arabeska nozīmē viegli 

nodzēšamu robežu starp tēmu un figurāciju (Гаккель 1976: 34). Tām piemīt vairākas 

funkcijas: arabeskas var būt melodiskās attīstības līdzeklis vai kadences tipa dekors – solista 

virtuozitātes demonstrācija (taču tam vienlaicīgi var piemist nozīmīga loma skaņdarba 

dramaturģijā).  

Arī latviešu komponistu klaviermūzikā arabeskas sastopamas visplašākajās 

semantiskajās gradācijās – sākot ar kadences tipa dekoru Jāzepa Vītola tautasdziesmas 

apdarē Skaisti dziedi, lakstīgala no cikla Desmit latviešu tautas dziesmas, kurā smalka 

figurāciju ķēde uz dubultdominantes fona veido virtuozu pasāžu (44. a) nošu piemērs) un 

beidzot ar Pētera Vaska fantāziju Izdegušās zemes ainavas (26. partitūrnumurs, pirms 

skaņdarba centrālās kulminācijas): te arabeska ir nevis virtuoza pasāža, bet skanējuma 

spriedzes saasinātāja – galvenā loma šai ziņā ir ff dinamikai un pamazinātā septakorda 

intonācijām ( 44.b) nošu piemērs). 
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Protams, varētu izcelt vēl neskaitāmus daudzus citus figurāciju veidus, taču tam 

pievērsīšos sava pētījuma nākamajās nodaļās par faktūras un figurācijas vēsturisko attīstību. 

Figurācijas komplementaritāte izpaužas tās summējošajā funkcijā – tajā apvienojas 

vairāki elementi: ritms, harmonija, melodija, reģistrs utt. Tādēļ, analizējot faktūras figurāciju 

individuālo risinājumu daudzveidību katrā konkrētajā gadījumā, jāņem vērā tās sintezējošā 

loma.  

 

1.2.2. Figurāciju funkcionalit āte 

No iepriekšējās nodaļās izklāstītā var secināt, ka, pirmkārt, figurācijas jēdziens ir 

daudzveidīgs, un, otrkārt, katrā laikmetā figurācija izpaužas atšķirīgi. To apstiprina jau 

minētā definīcija no Rīmaņa Mūzikas leksikona (Riemann 1967: 286), kurā pasvītrota 

figurācijas vai figurēšanas lietošanas atšķirība katrā stilā. Tādēļ jāpievērš uzmanība figurāciju 

funkcionalitātes dažādībai, kas visspilgtāk atklājas, salīdzinot katra laikmeta muzikālās 

domāšanas īpatnības. 

Pievēršoties figurāciju rašanās pirmsākumiem, konkrētāk, Renesanses mūzikā 

izplatītajiem melodiskās līnijas variēšanas veidam – diminūcijai (sk. darba nodaļu par faktūru 

agrīnajā klavīrmūzikā), jāatzīmē, ka tai primārā ir ornamentējošā jeb izrotājošā funkcija. 

Tās nozīmība saglabājas arī mūsdienu mūzikā. Tādēļ šajā darbā īsos vai stingros izrotājumus 

(pēc 16. gadsimta teorētiķu darbiem – priekšskaņi, mordenti, trilleri u.tml.), kuri mūsdienu 

muzikoloģijā tiek traktēti kā melodiskās figurācijas veidi, var definēt par ornamentālās 

figur ācijas elementiem. Izsmeļošu klasifikāciju piedāvā gan vācu muzikologs Ādolfs 

Beišlāgs grāmatā Ornamentika mūzikā (Beyschlag 1908), gan skotu pētnieks Džons Petri 

Dans Ornamentācija Šopēna skaņdarbos (1921) (Dunn 2004) kuri detalizēti analizē dažādus 

ornamentikas veidus un paņēmienus.  

Protams, ornamenti ir nozīmīgs izteiksmes līdzeklis arī 20. gadsimta otrās puses 

klaviermūzikā, turklāt tie faktūrā bieži veic koloristisko un ilustrat īvo funkciju.  Piemēram, 

Imanta Zemzara klavierdarbu ciklā Faktūras otrajā daļā pēc centrālās kulminācijas Vivace 

posmā (9. nošu piemērs) labās rokas partijā izrakstītais priekšskanis, grupeto un tiem 

sekojošā trioļu ritmiskā figurācija rada pat pastorālu iespaidu, attāli atgādinot putnu dziesmu. 

Līdzīgs efekts sastopams Pētera Vaska Izdegušās zemes ainavu noslēgumā, kurā vārie, 

aprautie un izdziestošie priekšskaņi faktūrā ienes pārsteidzoši trauslu krāsainību.  

Savukārt no otras diminūcijas grupas – garajiem jeb brīvajiem izrotājumiem, kas 

sākotnēji intensīvi attīstījās angļu vērdžinelistu skaņdarbos (par to raksta Tatjana Oganova 

(Оганова 1998: 5), izauga pārējie melodiskās un harmoniskās figurācijas veidi. Tie balstās 
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uz ilgstošu vienmērīgu kustību un veic motorisko (pavadošo) fona funkciju, respektīvi, 

atbilst mūsdienu izpratnei par figurāciju. Tāda veida figurācijām var piemist arī žanriska 

(kustības veids nosaka piederību pie noteikta žanra – dejas u.tml.) un stilistiska funkcija.  

Piemēram, kā jau minēts iepriekš, Alberti basu figurācija bieži liecina par skaņdarba 

piederību klasicisma stilam vai par tā stilistisku alūziju.  

Romantisma laikmetā saistībā ar klaviermūzikas faktūras sarežģīšanu – izklāsta 

vertikālē palielinās līniju skaits, tā kļūst daudzslāņaina. Tādēļ aktivizējas figurāciju telpiskā 

dziļuma funkcija, jo bieži ar figurācijas palīdzību tiek aptverts plašs diapazons, tā kļūst par 

tematiskā materiāla nesēju (tematiskā funkcija ) un pat par dramaturģijas līdzekli (tēlainā 

vai dramaturģiskā funkcija ). Savukārt caur konstrukt īvo funkciju, kas cieši vienojas ar 

tematisko funkciju, atklājas figurāciju spēja radīt visu faktūras konstrukciju: figur āciju 

veida tematismu (Valentīnas Holopovas termins) vai faktūras slāņus, kas izklāstam piešķir 

tēlainību un koloristiski bagātina skanējumu. Tam savā mūzikas formas mācību grāmatā ir 

pievērsis uzmanību arī krievu muzikologs Vsevolods Zaderackis (Всеволод Задерацкий): 

„Faktūru piepildošie fona komponenti (...) arī ir tematisks elements, kurš attīstībā var spēlēt 

izšķirošo lomu kā atpazīstamais invariants” (Задерацкий 1995: 48).  

Daudzos stilos figurācijas ir gan savdabīgi tematisma komponenti, gan tematiskās 

attīstības līdzekļi. Kā spilgtu paraugu tam var minēt otro variāciju no Jāzepa Vītola 

Variācijām par tautasdziesmas Ej, saulīte, drīz pie Dieva tēmu (42. nošu piemērs). Kreisās 

rokas partiju veido harmoniskās figurācijas, bet labajā rokā skan ritmiski smalkākas 

melodiski harmoniskās figurācijas. Tām apvienojoties, rodas asociācijas ar smalku un gaisīgi 

netveramu virpuli ar bagātīgu virsskaņu spektru un īpatnēju virstoņu polifoniju.  

Arī 20. gadsimta mūzikā figurāciju tematisms sastopams samērā bieži, tostarp saistībā 

ar jaunām kompozīcijas tehnikām. Piemēram, sonorajā faktūrā figurācija var veidot atsevišķu 

līniju, svītru vai aizpildīt visu izklāsta telpu – pat radot plūduma un skaņu lauka iespaidu. 

Piemēram, klasteru līnijas no Riharda Dubras klavierdarbu cikla Atspulgu lauskas trešās 

daļas (12. nošu piemērs). 

Tādējādi redzams, ka 20. gadsimta klaviermūzikā iepriekšminētās figurāciju funkcijas 

darbojas arī atsevišķu jaunu kompozīcijas tehniku kontekstā. Turklāt sonorajā un repetitīvajā 

izklāstā īpaši izceļas figurāciju koloristiskā un foniskā funkcija . 
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1.3. Dempferu pedāļa loma faktūras attīstībā 

 

Klaviermūzikas faktūras īpatnības ir cieši saistītas ar instrumenta specifiku. Pārskatot 

klaviermūzikas attīstības ceļu, vērojamas divas tendences, kas galvenokārt saistītas ar 

instrumenta attīstību – dempferu pedāļa ieviešanu. Pirmā bezpedāļa spēles maniere dominēja 

laika periodā līdz 18. gadsimta beigām un 19. gadsimta sākumā; savukārt otrā – tembrāli 

sonorā, kuras agrīnās iezīmes, pateicoties ornamentikas sarežģīšanai un asprātīgiem 

tehniskiem izgudrojumiem, pamanāmas jau franču klavesīnistu (18. gadsimta pirmā puse) 

mēģinājumos maksimāli pastiprināt instrumenta izteiksmības iespējas. Savu uzplaukumu tā 

piedzīvoja 18. un 19. gadsimtu mijā līdz ar dempferu pedāļa izgudrošanu (1781. gadā). Par 

šiem diviem virzieniem pianisma attīstībā saistībā ar 20. gadsimta mūziku raksta daudzi 

autori, tostarp krievu muzikologi Leonīds Hakelis pētījumā 20. gadsimta klaviermūzika 

(Гаккель 1976: 8) un Tatjana Roščina (Татьяна Рощина) savā disertācijā Faktūrveides 

autoru koncepciju atšifrējums atskaņotājmākslinieku skatījumā/ ar piemēriem no K. Debisī, 

M. Ravela, O. Mesiāna klavierskaņdarbiem (Рощина 1987: 2).  

Lai gan instrumenta traktējums vēsturiski ir mainījies, pianisma attīstībā konsekventi 

saglabājušās iepriekšminētās tendences. Saistībā ar tām var izcelt klavierskaņdarbu figuratīvā 

izklāsta polaritātes, starp kurām sastopami pārgājvarianti, piemēram: 

1) motoriskas, ritma un piesitiena ziņā precīzas figurācijas, kas klavieres raksturo 

galvenokārt kā monotembrālu instrumentu, priekšplānā izvirzot tādas kvalitātes kā piesitiena 

ritmisku un artikulatīvi skaidru precizitāti ātrā, vienmērīgā kustībā. Tā kā izceļas ritma 

nozīme, šīs figurācijas veids dominē motoriskajos žanros: prelūdijās, tokātās, etīdēs, skerco 

utt. Motoriskās figurācijas jau citā kontekstā attīstās 20. gadsimtā saistībā ar neoklasicisma 

uzplaukumu un klavieru kā sitaminstrumenta traktējumu. Tas skaidri atklājas, piemēram, 

Imanta Zemzara klavierdarbu ciklā Faktūras pirmās daļas malējos posmos, kas konsekventi 

izturēti sešpadsmitdaļu figuratīvā izklāstā (16. nošu piemērs), kā arī Paula Dambja Trešajā 

klaviersonātē, kurā ritmiskas un motoriskas figurācijas ir viens no galvenajiem 

dramaturģiskās attīstības līdzekļiem (30. nošu piemērs); 

2) koloristisks, tembrāli sonors figuratīvais izklāsts, kas saistīts ar instrumenta 

tembrālo bagātību, pielīdzinot to pat simfoniskā orķestra skanējumam. Šis figurāciju veids 

radies baroka laikmetā (tas stipri ietekmējies no franču klavesīnistu skolas izsmalcinātās un 

krāsainās faktūras), bet savu krāsu paletes bezgalību apliecina tieši romantismā, pateicoties 

dempferu pedāļa izteiksmības iespējām. Tālākais šī izklāsta veida ceļš ved uz impresionistu 

un ekspresionistu sensitīvo, tembra krāsām pārbagāto faktūru.  
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Tomēr saistībā ar figuratīvā izklāsta veidiem pastāv arī atšķirīgi viedokļi. Piemēram, 

Augusta Maļinkovska (Августа Малинковская) savā darbā Klavierspēles atskaņotājmākslas 

intonēšana (Малинковская 1990: 138) blakus iepriekšminētajiem pievieno vēl vienu – 

lineāro pianismu, tātad ir iespējams runāt par lineāro figurat īvo izklāstu. Lai gan tā saknes 

sniedzas jau pirmsbaroka laikmetā un, pēc Leonīda Hakeļa koncepcijas, tas ir viens no reālā 

motoriskā bezpedāļa pianisma paveidiem, tomēr 20. gadsimta kontekstā pieaug šī izklāsta 

loma saistībā ar lineāro pianismu, kas, izmantojot dempferu pedāli, ir plaši sastopams 

dodekafonajā, seriālajā un sonorajā faktūrā.26 

 Paplašināt skanējuma krāsainību un panākt interesantus efektus ir iespējams, 

izmantojot ilgskaņu pedāli27, kas atklāj jaunas klaviermūzikas faktūras iespējas: tiek 

paildzinātas zemā reģistra skaņas, kuru taustiņi ir nospiesti brīdī, kad šo pedāli tur fiksētu. 

Tādējādi rodas iespēja uz sanošu skaņu fona ar abām rokām spēlēt dažādas skaņas, akordus, 

pasāžas legato, non legato vai stakato. Tas izmantots gan Pjēra Bulēza Trešajā klaviersonātē, 

Lučāno Berio (Luciano Berio, 1925-2003) IV Sekvencē un Karlheinca Štokhauzena 

Klavierskaņdarbos (V-XI),  gan latviešu klaviermūzikā – Lūcijas Garūtas Etīdēs ilgskaņu 

pedālim. Piemēram, etīdē Teika ar pedāli fiksētais akords uzzied, kad tam pāri slīd viegls 

glisando (45. nošu piemērs), vai etīdē Sēru melodija (46. nošu piemērs), kurā uz basa fona, 

kas fiksēts ar pedāli, skan stakato akordi plašā diapazonā ar abām rokām, tā radot citādi 

nesasniedzamu faktūras dziļumu un perspektīvu. 

 

Rezumējums 

Tā kā mūzika eksistē īpaši noformēta skaņu auduma veidā un komponists savu ideju 

realizē dažādās faktūras formās, kuras ietekmējas gan no katra laikmeta stila, gan no 

konkrētās mākslinieciskās idejas, tad ir acīmredzams, ka faktūra ir viens no spilgtākajiem 

mūzikas valodas un izteiksmes līdzekļiem, tikpat svarīgs kā ritms, harmonija, tembrs utt. 

Turklāt sevišķi būtiska faktūras nozīme ir klaviermūzikā, jo, no vienas puses, tā pārsvarā 

saistīta ar daudzbalsību, tāpēc uz to attiecas visas daudzveidīgās faktūras pazīmes, no otras – 

klavierfaktūra nogājusi garu vēsturiskās attīstības ceļu, kurā reljefi atklājas katra laikmeta un 

stila savdabīgums. 

No visa iepriekš izklāstītā var izdarīt šādus secinājumus. 
                                                 

26 Šādi izklāsta veidi sastopami Pētera Vaska klaviermūzikā, piemēram, skaņdarba Izdegušās zemes 
ainavas lineāri polifonais izklāsts II posma 15.–16. partitūrnumurā (10. nošu piemērs), kur, pateicoties 
pamazinātās skaņkārtas elementiem un disonantiem dublējumiem, kā arī tam, ka muzikālais materiāls katras 
rokas partijā periodiski maina reģistrus (mainās vietām), tiek sasniegts masīvs un ekspresīvs skanējums.  

27 1844. gadā to izgudroja Žans Batists Luijs Buselo (Jean Baptiste Louis Boisselot), 1874. gadā 
patentēja Alberts Stenvejs (Albert Steinway), bet kopš 1876. sāka ražot (Davies 1992: 67). 
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1. Faktūra, tai skaitā klaviermūzikā, ir elastīgs un mobils skaņdarba komponents, kurš 

raksturo tā stilu, žanru, kā arī veido tēlainību. Tā ir kompleksa parādība, gan skatot no 

iekšējām sastāvdaļām, gan specifiskiem elementiem (figurācija, dublējums). Viens no 

svarīgākajiem faktūras parametriem (vertikālē, horizontālē) ir dziļums, kurā risinās izklāsta 

reljefa un fona attiecības. 

2. Kā viena no faktūras vēsturiskajām likumsakarībām, kas īpaši spilgti izpaužas 

sākot ar 20. gadsimtu, ir tās loma formveides procesā. Faktūra kļūst par nozīmīgu un dažreiz 

pat par galveno formveides faktoru (īpaši sonorajā mūzikā). 

3. Figurācija ir viens no svarīgākajiem specifiskajiem faktūras tēlainības un attīstības 

līdzekļiem. No vienas puses, tā ir tikpat mobila un daudzfunkcionāla, bet, no otras – visa 

skaņdarba faktūra var veidoties kā figurācija. Tā ir viens no būtiskākajiem klavierspēles 

virtuozitātes elementiem. Figuratīvais zīmējums atspoguļo klavierfaktūras foniskās, 

koloristiskās, dinamiskās īpašības, atklāj piederību konkrētam žanram un stilam, kā arī tajā ir 

specifiskas iezīmes, tostarp tās, kas nosaka māksliniecisko interpretāciju. Tādēļ nereti tieši 

figurācijas zīmējuma īpatnības ir atskaņotājmākslinieks uzmanības centrā. 

Iepriekš piedāvātais faktūras teorijas apskats, protams, nav pilnīgs, jo tas ir 

koncentrēts uz klaviermūziku. Skaidri redzama tendence – saistībā ar 20. gadsimta intensīvo 

skaņdarbu faktūras atjaunošanos nepieciešami jauni teorētiski koncepti. Tas attiecas uz visām 

mūzikas nozarēm, žanriem, arī uz klaviermūziku, kas daudzu komponistu daiļradē ir 

eksperimentāla sfēra. Katram komponistam ir savi klavierfaktūras risinājumi. Tos izprotot, 

var nonākt pie spilgtas, tehniski nevainojamas skaņdarba interpretācijas. Analizējot 

klavierskaņdarba tekstu, atskaņotājmākslinieks iedziļinās komponista iecerēs un domāšanas 

veidā. Viens no svarīgākajiem aspektiem, uz ko tiek vērsta uzmanība, ir figurācijas, jo bieži 

tieši tās rada skaņdarba tehniskās grūtības.  

Turpmākajās darba nodaļās, analizējot dažādu vēsturisko periodu klavierdarbu 

izklāstu, balstīšos uz šādiem faktūras parametriem: sastāvu, funkcionalitāti (saistībā ar stilu, 

žanru, formu), dziļumu (reljefa un fona koordināta), kā arī figurāciju. Šie faktūras 

raksturojumi, kas ir sava veida koordinātas tālākā pētījuma gaitā, atklāj klavierfaktūras 

individualitāti gan komponistu daiļradē, gan atskaņotājmākslinieku interpretācijās, gan arī 

klausītājam uztverot mūziku. 
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Otr ā nodaļa 

Faktūras loma klaviermūzikas vēsturiskajā attīstībā  

līdz klasicisma laikmetam 

 

 2.1. Stīgu taustiņinstrumentu pirmsākumi 15.–17. gadsimtā 

 

Vēsturiski klaviermūzika ir gājusi daudzveidīgu attīstības ceļu – no senajiem 

klavīrinstrumentu žanriem līdz mūsdienām. Līdz ar tiem pilnveidojās klavierfaktūra, kurai 

kopumā piemīt daudzbalsība un ar to saistītas īpašības. 

Galvenie klaviermūzikas faktūras evolūcijas virzieni sakrīt ar Rietumeiropas mūzikas 

attīstības posmiem dažādos laikmetos un stilos. Apskatot šo procesu, jāpievēršas atsevišķām 

stadijām. Taustiņinstrumentu mūzikas pirmsākumi šajā nodaļā tiek aplūkoti, ieskicējot 

spilgtāko klavīrdarbu faktūras iezīmes un saglabājot vēsturiski hronoloģisku principu. Ņemot 

vērā katra laikmeta īpatnības, analizēts gan instrumentārijs, gan stilistiskās un individuālās 

klavīrfaktūras iezīmes, turklāt skaņdarbu izklāsts apskatīts arī pianistiskā rakursā saistībā ar 

klavierspēles tehniku. 

 

2.2.1. Instrumentārijs 

 Kopš 15. gadsimta iespējams runāt par taustiņinstrumentu konstrukciju rašanos, bet 

sākot no 16. gadsimta šajā procesā var izcelt divas grupas – klavesīna un klavihorda uzbūves. 

Principiāla atšķirība bija taustiņa un stīgas kontakta veids: klavihorda stīgai pieskaras ar 

taustiņu savienots metāla uzgalis, bet klavesīnam skaņa rodas, stīgu aizskarot ar putna 

spalvu, vēlāk – ar ādas plektru. Ar to izskaidrojamas atšķirības – klavihorda skanējumu 

raksturo dziedošs tonis, iespēja nedaudz ietekmēt skanējuma dinamiku, taču klavesīna skaņa 

ir metāliska, skaidra, dinamikas maiņa ir iespējama, tikai saslēdzot vai mainot manuāļus. 

Protams, šo instrumentu atšķirīgo skanējumu ietekmē arī stīgu dažādā rezonanse, tām 

pieskaroties ar spalvas vai metāla uzgali. 

Dažādas nianses jūtamas ne tikai šo instrumentu spēles tehnikā, bet arī skaņdarbu 

faktūrā. Piemēram, klavihorda mūzikas faktūrā saistībā ar iespējamām dinamikas izmaiņām 

ir niansētāki izrotājumi, biežāk tiek izmantotas repetīcijas, lai iluzori pagarinātu melodijas 

izturētās skaņas. Vēlāk šo principu izmantojis pat Ludvigs van Bēthovens savās 

klaviersonātēs, piemēram, op. 106 Hammer-Klavier ceturtās daļas ievada Introduzione: 

Largo noslēguma posmā (47. nošu piemērs). Turpretim klavesīna skaņdarbu izklāsts ir daudz 
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dinamiskāks, tajā bieži sastopamas motoriskas figurācijas, bet klavihorda skaņa ir ievērojami 

klusāka un maigāka, tāpēc spēlējot to, būtisks ir taustiņa piesišanas moments, bet klavesīnu – 

arī taustiņa atlaišana.  

Šie instrumenti veidojušies saistībā ar tiem, kas radušies iepriekš. Sākotnēji 

klaviatūras instrumentus bija ietekmējuši ērģeļu un lautas spēles principi. No ērģelēm, 

pirmkārt, ir klaviatūra, plašs skanējuma diapazons, otrkārt, gan polifonu, gan homofonu 

saskaņu iespēja. Taču ērģeles slikti saskaņojas ar citiem, īpaši stīgu instrumentiem, turklāt 

nav izmantojamas sadzīvē – mājas muzicēšanā, kurā plaši pielietoja pozitīvus, portatīvus, 

harmoniju, lautu u. c. Savukārt no lautas pārņemta ekspresīva hromatika, kā arī maigs un 

patīkams skanējums, kas labi iekļaujas stīgu vai vokālajā ansamblī. Par to raksta daudzi 

autori, piemēram, Arkādijs Kļimovickis (Климовицкий 1966), Berila Kenjona de Paskvāla 

(Kenyon de Pascual 1987), Vera Brjanceva (Брянцева 2000), Denzils Vraits (Wraight 2000) 

Džons Berns (Barnes 2001). 

Jaunie instrumenti sāka intensīvu attīstību. Daudzās valstīs radās dažādi stīgu 

taustiņinstrumentu tipi, kuriem bija raksturīgas savas īpatnības. Pat vienā valstī bieži 

vērojamas līdzīgu instrumentu uzbūves un nosaukumu nianses. Klavesīnam radniecīgo 

instrumentu klasifikācija sastopama vairāku autoru, tai skaitā Mihaila Druskina (Михаил 

Друскин) (Друскин 1960), Aleksandra Aleksejeva (Aлександр Алексеев) (Алексеев 1952), 

Veras Brjancevas (Брянцева 2000), Denzila Vraita (Wraight 2000), Lukas Kjantores 

(Chiantore 2002), Marinas Černajas (Черная 2005) u.c. darbos. Balstoties uz viņu atziņām, 

no klavesīnam radniecīgo instrumentu klāsta var izcelt, piemēram, šos: Vācijā – klavicimbels 

(Klavizimbel), šahbrets (Schachbrett), klavikteriums (clavicytherium), Francijā – klavesīns 

(clavecin), epinets (epinette), Itālij ā – čembalo (cembalo), klavičembalo (clavicembalo), 

spinets (spinet), oktavīns (ottavini), arhičembalo (archicembalo), Anglijā – harpsihords 

(harpsichord), vērdžinels (virginal), muzelārs (muselar) utt. Atšķirības parasti saistītas ar 

instrumenta formu, rezonatora un stīgu izvietojumu. Piemēram, itāļu spinetam bija piecstūra 

forma, stīgas nostieptas paralēli klaviatūras līnijai, bet angļu vērdžinels – parasti 

četrstūrveida, stīgas izvietotas pa diagonāli. Bija sastopami arī līdzīgi instrumenti ar citiem 

nosaukumiem – tas tikai norāda uz stīgu taustiņinstrumentu lielo popularitāti. 

Klavesīna tipa instrumentiem ir daudz plašāka attīstības vēsture nekā klavihordam. 

Iespējams, iemesls ir skanējuma īpatnības – klavihorda skaņa ir klusāka un maigāka, līdz ar 

to šī instrumenta izmantošana lielākos koncertos un ansambļos tiek ierobežota. Tā attīstības 

procesā mainījās arī taustiņu un stīgu proporcijas. Piemēram, 1547. gadā klavihordam ar 45 

taustiņiem bija tikai 22 stīgas, tāpēc nebija iespējamas vienlaicīgas sekundu saskaņas. Vācijā 
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tāda tipa klavihordus sauca par saistītajiem (gebundene). Tikai 18. gadsimta sākumā tika 

izgatavots nesaistītais jeb brīvais (bundfreie) klavihords, kura vienam taustiņam atbilda 

vismaz viena stīga. 

Vecās mehānikas noturība izskaidrojama ar klavihorda plašu pielietojumu mājas 

muzicēšanā, kurā galvenās priekšrocības bija gan klusais, maigi dziedošais skanējums, gan 

instrumenta nelielais izmērs. Protams, šo instrumentu iespējas un īpatnības atspoguļojās arī tā 

laika komponistu skaņdarbu izklāstā.  

 

2.1.2. Žanrs 

 Klavīrmūzika pēc savas sociālās funkcijas ir kameržanrs. Parasti tā skanēja galmā. 

Skaņdarbus ietekmēja divi savstarpēji saistīti priekšnoteikumi – variablitāte un improvizācija. 

No tā laika svarīgākajiem klavīrmūzikas veidiem var izcelt: 

a) polifonus skaņdarbus, kuru pamatā ir vokālu darbu pārlikumi. Saistībā ar to notiek 

faktūras atjaunošanās, kurā tiek izmantoti diminūcijas un kolorēšanas paņēmieni. Sastopami 

arī patstāvīgi instrumentāli skaņdarbi (žanri) – ričerkārs, kancona (gan polifonā, gan 

homofonā izklāstā). Piemēram, Džirolamo Freskobaldi (Girolamo Frescobaldi, 1583–1643) 

ir rakstījis gan āriju pārlikumus klavesīnam, gan ričerkārus un kanconas;  

b) homofona tipa skaņdarbus, tai skaitā: 

1) variācijas (pārsvarā par populāru tautas dziesmu melodijām un to 

harmoniskajām formulām, piemēram, variācijas partitas ar basa ostinato (basso 

ostinato) elementiem (partite sopra...), kurās sastopams ritma skaldījums, kā arī 

bagātīga ornamentācija, piemēram, Viljama Bērda, Jana Svēlinka (Jan Pieterszoon 

Sweelinck, 1562-1621), Džirolamo Freskobaldi variāciju cikli. Muzikoloģe Marija 

Odincova (Мария Одинцова) rakstā par variēšanas mākslu Freskobaldi un viņa 

laikabiedru klavīrmūzikā šo žanru izceļ pat kā laikmeta zīmi un 16.–17. gadsimta 

miju kā variāciju laikmetu (Одинцова 2010: 28). Šādās variācijās homofonijas un 

polifonijas attīstības paņēmieni parasti apvienojas un mijiedarbojas; 

2) dejas, kas vēlāk tiek apvienotas svītās (Žaks Šampions de Šambonjērs, 

Deniss Gotjē (Denis Gautier, 1597 vai 1603–1672). Svītas cikla veidošanās procesā 

liela nozīme ir kontrastu principam – taktsmēra, rakstura, tempa utt., kā arī faktūras 

ziņā. Dažreiz būtiska kļūst arī cikla daļu motīvu tematiskā radniecība;  

3) instrumentālas improvizācijas tipa žanrus (prelūdijas, fantāzijas, tokātas), 

kuriem raksturīgs akordu figuratīvs izklāsts ar dažreiz ļoti smalku un niansētu 
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ornamentāciju faktūrā – Džirolamo Freskobaldi, Jans Svēlinks, Žaks Šampions de 

Šambonjērs, Dītrihs Bukstehūde (Dietrich Buxtehude, 1637–1707). 

Kā redzams pēc šī apraksta, tā laika žanru daudzveidībā faktūras loma izpaužas gan 

kā žanra zīme (piemēram, senajām dejām raksturīgajās faktūras formulās), gan arī kā 

attīstības paņēmiens (piemēram, variācijās). 

 

2.1.3. Diminūcijas un figurācijas nozīme agrīnajā klavīrmūzikas faktūrā 

Faktūras figuratīvais izklāsts sāka veidoties jau renesanses laikā saistībā ar 

konkrētiem žanriem. Piemēram, tas spilgti izpaudās ričerkāra žanra attīstībā (16. gadsimta 

pirmā puse), kur vērojami divi dažādi tipi: imitāciju polifonais un tokātiski improvizatorais 

izkārtojums. Kā raksta Marina un Romāns Nasonovi pētījumā Preludējošie žanri un 

klavīrmūzikas kompozīciju rašanās 16. gadsimta otrajā pusē un 17. gadsimtā (Насоновы 

2003: 115), polifonais izklāsts bija orientēts galvenokārt uz vokālo daudzbalsību, linearitāti, 

bet otrajam – instrumentālajam, bija raksturīga figuratīva (akordu un pasāžu) faktūra.  

Kā jau minēts, agrīnais klavīrmūzikas repertuārs galvenokārt sastāvēja no dziesmu, 

deju un vokālu skaņdarbu pārlikumiem, un šo pirmavotu atjaunināšana un bagātināšana ar 

melismiem pārsvarā notika skaņdarbu atskaņojuma laikā. Tādas atskaņotājmākslinieku 

veidotas melodijas nianses dēvēja par diminūciju  (angļu – diminution, division; itāļu – 

gorgia; latīņu – cantus coloratus, elegantia; spāņu – glosa) (Randel 2003: 242), un to mērķis 

bija garākas ritma vienības sasmalcināt īsākās. Tā kā vokālajā mūzikā tieši solista partija tika 

izrotāta ar diminūcijas palīdzību, kamēr pārējās balsis tika atskaņotas vienkārši vai lielākās 

nošu ilguma vērtībās, tad tāds princips tika saglabāts arī pārlikumos taustiņinstrumentiem.  

Analizējot pētījumus par diminūcijas un figurācijas tehniku agrīnajā instrumentālajā 

mūzikā, rodas problēmas saistībā ar terminoloģiju, jo starp dažiem jēdzieniem nav iespējams 

novilkt striktu robežu. Tā kā terminu figurācija sāka izmantot tikai 18. gadsimtā, tad līdz tam 

teorētiskajos traktātos sastopami apzīmējumi – ornamentika, improvizētie izrotājumi vai 

vienkārši izrotājumi u.tml.28  

Grova vārdnīcā Deivids Fulers norāda, ka figurācijas būtībā ir diminūcijas, divīzijas 

vai kolorēšanas (diminution, division or coloration) procesa rezultāts (Fuller 2001: 790). 

Savukārt Krievijā 1981. gadā izdotajā mūzikas enciklopēdijā Jevgeņijs Hercmans (Евгений 

Герцман) figurācijas jēdzienu attiecina gan uz viduslaiku mūziku (jubilācijas, gregoriāņu 

korāļa kolorēšana), gan Renesanses polifonijas meistaru darbiem (izmantotas aizturas, 

                                                 
28 Figurācijas termina pirmsākumi meklējami jau renesanses mūzikas stilā cantus figuralis – t.i., 

ritmiski neviendabīgs izklāsts, tam pretnostatīts cantus planus – ritmiski viendabīga faktūra. 
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ieskaņi, kambiātas u.c., kā arī izvērstas figurētas epizodes polifonu formu izstrādājošos 

posmos), gan uz ģenerālbasa laikmeta improvizācijām, gan franču klavesīnistu un angļu 

vērdžinelistu darbiem, gan klasicisma mūziku utt. (Герцман 1981: 813) Taču skaidri 

redzams – lai gan vispārpieņemtā izpratne par figurāciju ir daudzveidīga, tomēr diminūcijas 

tehnikai piemīt savdabīgas īpatnības un nianses, kuras to atšķir no figurācijas. 

Mūsdienu mūzikas teorijā figurāciju izpratne parasti balstās uz ritmiski identisku vai 

līdzīgu melodisku figūru vai faktūras formulu izklāstu, tāpēc diminūcijas paņēmiens šim 

traktējumam atbilst tikai daļēji. Saistībā ar to Tatjana Oganova darbā Diminūcijas un 

figurācijas angļu vērdžinela mūzikā: Lekcija skaņdarbu analīzes kursam (Оганова 1998: 24) 

atzīmē būtiskas diminūcijas un melodiskās figurācijas atšķirības (protams, harmoniskajai 

figurācijai nav analogu diminūcijas paņēmienu): 

diminūciju lieto tikai kā konkrētā melodiskā materiāla izmaiņas, t.i., izpildītāja versiju 

vai komponista variantu, turpretim figurāciju izmanto variēšanas procesā kā pamatu 

patstāvīgai figurētai melodijai; 

diminūcija tikai fragmentāri izmaina pirmavotu un tai nav raksturīgi dažādu motīvu 

regulāri atkārtojumi, tāpēc atskaņotājs izmantoja ierobežotu formulu skaitu, kas tika 

kombinētas bez mērķa saglabāt motīvu, tematisko vai stilistisko muzikālā materiāla 

vienotību. Parasti figurācijai veidojas zināms ritmisks un bieži arī melodisks ostinato; 

diminūcijas, izrotājot melodiju, visbiežāk to nevariēja šī vārda tiešā nozīmē, jo tika 

izmantotas stingri izstrādātas formulas, bet provocēja patstāvīga varianta izveidi vai pilnīgu 

pārveidošanu. Savukārt figurācija (melodiskā) variēšanas procesā parasti saglabā galvenos 

melodijas atbalsta punktus. 

Lai gan vēsturiski diminūcijas un figurācijas jēdzieniem ir atšķirīga nozīme, tomēr 

attīstības gaitā tie saplūst – diminūcija vairs nav patstāvīgs faktūras līdzeklis, bet gan viens 

no melodiskās figurēšanas paņēmieniem. 

Tādējādi, analizējot diminūciju tehnikas īpatnības, var izsekot figurāciju veidošanās 

mehānismam jau no pašiem pirmsākumiem, kuri ir saistīti ar universālu un tipizētu elementu 

izmantojumu. Salīdzinot figuratīvās uzbūves (diminūciju tehniku) 15. un 16. gadsimta 

skaņdarbos, muzikoloģe Marina Čеrnaja pētījumā par figuratīvā izklāsta vēsturi 

Rietumeiropas klavīrmūzikā (Черная 2005a: 7) piedāvā savdabīgu visbiežāk izmantojamo 

universālo figūru vārdnīcu: 
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Liela daļa no šīm ornamentālajām figūrām attiecas uz trilleri un grupeto – skaņu 

apdziedāšanu ar palīgskaņām (2, 3, 6). Cita veida figūras balstās uz tetrahordiem un to 

modifikācijām: no vienas puses, apvienojot vairākus tetrahordus, rodas gammveida pasāžas 

(1), bet, no otras – samainot skaņas tetrahordā, var iegūt pasāžas ar sekundu un tercu kustību 

(4, 5). Katra figūra var būt pārveidota ar inversijas (I), vēžveida (R) un inversijas vēžveida 

(RI) palīdzību, kā tas parādīts šajā nošu piemērā.29 

Skaidri redzams, ka šāda veida figūru variantu nemaz nav daudz, taču no tām 

veidotās daudzveidīgās pasāžas saistās ar melodisko, harmonisko un citu faktoru mijiedarbi. 

Daudz retāk šajā laikmetā tika izmantotas arpedžo figūras – tās varētu uzskatīt par 

individualizētām, jo to sistemātiska pielietošana sākās tikai 18. gadsimtā, tādēļ Čеrnaja savā 

vārdnīcā tās nav iekļāvusi. 

Eiropā slavenajos tā laika traktātos par izrotājumu mākslu30 sastopamas diezgan 

līdzīgas rekomendācijas. Izrotājumus varēja izmantot jebkurā žanrā, bet vajadzēja ņemt vērā 

mūzikas raksturu un ievērot mēra sajūtu.  

Pie īsajiem izrotājumiem pieder šādi varianti: 

tremolli – 

, 

 

                                                 
29 Pirmajā, ceturtajā un piektajā piemērā +RI un R+I nozīmē, ka līdzīga figūra iegūstama to 

transformējot arī inversijā (I) vai, attiecīgi vēžveidā (R).  
30 Džirolamo Dirutas (Girolamo Dirutta, 1554– pēc 1610) Transilvānis (Il transilvano, 1593), 

Džovanni Batistas Bovičelli (Giovanni Batista Bovicelli, 1550– pēc 1594) Mūzikas pasāžas, likumi (Regole, 

passaggi di musica),1594), Rikardo Ronjoni (Riccardo Rognoni, 1550– pirms 1620) Pasāžas, lai varētu 
iemācīties pareizas diminūcijas ar jebkura veida instrumentu vai dažādas pasāžas vienkāršai cilvēka balsij 
(Passaggi per potersi esercitare nel diminuire terminatamente con ogni sorte d'instrumento et anco diversi 
passaggi per la semplice voce humana, 1592); Džulio Kačīni (Giulio Caccini, 1551–1618) Jaunā mūzika (Le 
nuove musiche, 1602). 
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 tremolletti (prattriller ) – 

, 

 trillo (uz vienas nots) – 

, 

 groppo – 

 

vai kā nošu piemērs no Bovičelli traktāta – 

           , 

 groppolo – 

 u.tml.31 

Īso izrotājumu funkcijas bija dažādas. Tikai groppo tika izmantota patstāvīgi, jo, kā 

raksta Tatjana Oganova - 15. gadsimtā tā bija gandrīz visu skaņdarbu sākuma formula, bet 

16. gadsimtā tai piemita jau cita funkcija – tā skanēja noslēguma frāzēs un kadencēs 

(Оганова 1998: 20). 

Jāatzīst, ka dažādu komponistu daiļradē izrotājumu nosaukumu un traktējumu nianses 

atšķiras. Tā, Džirolamo Diruta pretēji iepriekšminētajam uzskaitījumam traktātā 

Transilvānietis diferencē tikai piecus izrotājumu veidus: 1) minuta, 2) groppo, 3) tremolo,   

4) accento, 5) clamatione, no kuriem minuta bija garais izrotājums un varēja piepildīt visu 

frāzi, kā tas redzams, teiksim, nošu fragmentā no viņa traktāta Transilvānis.32  

            
                                                 

31 Nošu piemēri no Tatjanas Oganovas darba (Оганова 1998: 16-24). 
32 Nošu piemērs no Tatjanas Oganovas darba (Оганова 1998: 8). 
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Turpretim citu komponistu darbos visbiežāk garos izrotājumus sauca par pasāžām 

(passaggi). 

16. un 17. gadsimta mijā diminūciju tehnikā notika izmaiņas, kas saistījās ar 

izrotājumu diferenciāciju vokālajā un instrumentālajā mūzikā. To neapšaubāmi ietekmēja 

operas rašanās un jaunie estētiskie principi. Vokālajās melodijās sāka dominēt stingrie 

izrotājumi, bet brīvās diminūcijas izmantoja ļoti reti, pārsvarā tikai kadencēs. Tajā pašā laikā 

instrumentālajā mūzikā diminuēšana strauji attīstījās gan stingro, gan brīvo izrotājumu veidā, 

kuri daudzveidīgi atklājās motoriska rakstura skaņdarbos. 

Līdz ar kopējām diminūcijas figūru izmantošanas tendencēm instrumentālajā mūzikā 

pastāvēja to diferenciācija dažādos žanros. Džirolamo Dirutas traktātā šajā ziņā parādīta divu 

žanru – tokātas un kanconas – atšķirība. Apstrādājot dažādu komponistu tokātas, Diruta 

izmanto garās (motoriskās) diminūcijas, bet īsos izrotājumus lieto tikai kadencēs (Оганова 

1998: 8). Turpretim kanconās, bez garajiem izrotājumiem plaši piedāvāti arī īsie, tā 

akcentējot melodiskās līnijas izsmalcinātību. Līdzīga spēles maniere dažādos 

instrumentālajos žanros saglabājās līdz pat 18. gadsimta beigām. 

Anglijas vērdžinelisti  šajā tradīcijā ienes jaunas vēsmas – rodas koncertējošais stils. 

Tā īpatnības atspoguļojas arī skaņdarbu faktūrā. Vērdžinelistu darbos bieži vērojams faktūras 

dinamizācijas princips.  

Lai gan angļu komponistu traktātos liela uzmanība pievērsta īsajiem izrotājumiem 

(grace), tomēr jāizceļ arī garo jeb brīvo diminūciju (division) īpatnības. Pirmkārt, pastāv divi 

skaldījuma diminūcijas (breaking division) varianti – ritmisks skaldījums, nemainot nots 

augstumu, un skaldījums, izmantojot harmoniskās figurācijas elementus. Būtiski ir arī citi 

paņēmieni, kuros tiek saglabāta improvizācijas ideja: figurēts un individualizēts 

kontrapunkts, kas skan virs vai zem tēmas (descanting upon a ground); jauktās diminūcijas 

(mixt division) – tiek apvienoti iepriekšminētie paņēmieni, veidojot vismaz divbalsību, kurā 

pamanāma arī slēptā daudzbalsība. Šie paņēmieni ir specifiski instrumentāli, jo, balstoties uz 

vērdžinela konstruktīvajām un skanējuma īpatnībām, tie piedalās virtuozi koncertējošā stila 

un instrumentālās domāšanas izveidē. 

Analizējot tā laika figuratīvo izklāstu, var izcelt biežāk sastopamās melodiskās 

figūras: augšup un lejupejošu kustību, skaņu apdziedāšanu u.c. kombinācijas. Tatjana 

Oganova (Оганова 1998: 26) savā pētījumā piedāvā vairākus variantus, kuri sasaucas ar 

iepriekšminēto Marinas Černajas universālo figūru vārdnīcu, taču parāda ritmiskās nianses 

un pieļauj plašāku lēcienu (pat mazas sekstas) iespējamību. Piemēram: 
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1) pakāpeniska kustība –  

, 

2) pakāpeniskas kustības un apdziedāšanas apvienojums –  

, 

3) apdziedāšana –  

, 

4) lēciena un pakāpeniskas kustības apvienojums –  

, 

5) iepriekšminēto figūru sintēze –  

. 

Šīs melodiskās formulas, kuru varianti sastopami jau 16. un 17. gadsimta traktātos un 

pētījumos par diminūcijas tehniku, vēlāk kļūst par plaši izplatītām instrumentālās faktūras 

figūrām. 

Tātad klavīrmūzikas attīstības pirmsākumos figuratīvās uzbūves bija viendabīgas un 

neviendabīgas, noturīgas un nenoturīgas, īsas un garas. Faktūrā tās veica melodisko balsu 

bagātināšanas (īpaši gadījumos, kad harmonijas maiņas notika reti) un fona ornamentēšanas 

funkciju. 

Itāļu mūziķi bija vieni no pirmajiem, kas jau 16. gadsimtā sāka sistematizēt, aprakstīt 

izrotājumu veidus un dot tiem īpašus nosaukumus. Kopumā izrotājumus pēc to ilguma, 

formulu veida un paņēmienu rakstura var sadalīt divās lielās grupās:  

1) īsie vai stingrie stereotipi miniatūri izrotājumi (accenti, trilli ), kas ir priekšteči 

baroka un klasicisma raksturīgajiem melismiem; 
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2) garie vai brīvie (passaggi) izrotājumi (garās diminūcijas), kas, pakāpeniski 

transformējoties, iegūst figuratīvās tehnikas nozīmi.  

Itālijas meistaru sasniegumi ietekmēja citu Eiropas valstu muzikālo kultūru. Tā laika 

franču, vācu un angļu pētījumos par diminūciju skaidri pamanāma itāļu kolēģu ietekme. 

Turklāt, protams, katrā valstī pastāvēja arī savas mūzikas teorijas un prakses attīstības 

īpatnības. Piemēram, Francijā 16. un 17. gadsimtā dominēja īsie izrotājumi, turpretim Anglijā 

diminūcija tika pielietota līdzīgi kā Itālij ā. 33 

Lai gan faktiski tās ir melodiskās formulas, kuru varianti sastopami jau 16. un         

17. gadsimta traktātos un pētījumos par diminūcijas tehniku, vēlāk tās kļūst plaši izplatītas 

instrumentālās faktūras figūras. Kā atzīmē Larisa Gervere (Лариса Гервер): „Dažādos laikos 

ir mainījušies mūzikas rakstības paņēmieni, bet melodisko stereotipu, pirmām kārtām 

figuratīvās kustības elementu sastāvs, daudzējādā ziņā palika nemainīgs” (Гервер 1996: 69).  

 

2.1.4. Faktūras īpatnības 16. un 17. gadsimta komponistu klavīrmūzikā 

Itāļu un spāņu klavičembalistu Džovanni Gabriēli (Giovanni Gabrieli, 1554/1557– 

1612), Klaudio Merulo (Claudio Merulo, 1533-1604), Antonio de Kabezona (Antonio de 

Cabezón, 1510–1566), angļu vērdžinelistu Viljama Bērda (1540–1623), Džona Bulla (1562–

1628), franču klavesīnistu Denisa Gotjē (1597 vai 1603–1672), Žaka Šampiona de 

Šambonjera (1601–1672), vācu ērģelnieku un klavesīnistu Gotfrīda Šeida (Gottfried Scheidt, 

1593–1661), vēlāk arī Johana Pahelbela (Johann Pachelbel, 1653–1706), Dītriha 

Bukstehūdes (1637–1707) laikmeta mūzikā valdošā ir imitāciju un neimitāciju polifonija, kā 

arī nereti sastopams homofons izklāsts. Instrumentu iespējas un atšķirības vistiešākajā veidā 

ietekmēja skaņdarbu faktūru. 

16. un 17. gadsimtā Anglijā mūzikā valdīja uzplaukums, kas vēlāk ietekmēja citu 

valstu kultūru. Jau angļu vērdžinelistu daiļradē (apmēram no 1560. līdz 1640. gadam) 

notika galveno klavīrmūzikas faktūras likumsakarību veidošanās, tai skaitā dažādu 

formveides principu un attīstības paņēmienu kristalizēšanās. Tieši figuratīvā tehnika bija 

vēsturiski viens no pirmajiem un svarīgākajiem klavīrmūzikas faktūras līdzekļiem, kuri 

piedalījās arī variāciju žanra izveidē. Kā raksta Marina Černaja, angļu vērdžinelistu daiļradē 

sastopami trīs variatīvās attīstības veidi: ostinato tipa, ornamentālās (klasiskās) un romantiski 

brīvās variācijas (Черная 2005a: 13). Tātad šī laikmeta skaņdarbu izklāstā sastopami 

novatoriski atradumi, kas attīstījušies daudz vēlāku stilu ietvaros. Vērdžinelistu skaņdarbi 

                                                 
33 Sīkāk sk. pielikumu par izrotājumiem 15.–17. gadsimta klavīrmūzikā. 
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bieži bija vērienīgas un apjomīgas kompozīcijas, kuru kopējā dramaturģijā valdīja 

pakāpeniska faktūras dinamizācija – pakāpenisks balsu skaita pieaugums, figuratīvā izklāsta 

skaldījuma (diminūcijas) princips.  

Viljama Bērda, Džona Mandeja (John Mundy vai Munday, 1550/1554–1630), Džona 

Bulla u.c. tā laika angļu klavīrmūzikas komponistu klavierdarbus, kas iekļauti vienā no 

pirmajiem klavīrmūzikas nošu izdevumiem The Fitzwilliam Virginal Book (sastādīts aptuveni 

1612. gadā), raksturo faktūras balsu kustības mainība, muzikālā materiāla izklāsts sastāv no 

ritmiskiem motīviem, kas pārvietojas pa horizontāli un vertikāli. Saistībā ar improvizācijas 

praksi sastopami pasāžu figuratīvie paņēmieni, piemēram, dubulttercu pasāžas – Viljama 

Bērda Zvanu trešā variācija (48. nošu piemērs), dažādu akordu secības, dažos gadījumos pat 

arpedžo pasāžas, lēcieni utt. Kopumā homofonā faktūra veidojas īsos posmos, bet pārsvarā 

dominē polifonā un akordu faktūra.  

Faktūras balsu kontrapunktam raksturīgās iezīmes saistās ar svarīgu dažādu ostinato 

(grounds – melodiskā līnija, kas balstās uz vienkāršāku tautas izcelsmes melodiju) lomu. 

Balsu funkcijas ir atšķirīgas, bet figuratīvās izmaiņas bija sastopamas gan vadošajā balsī, gan 

kontrapunktējošajā, gan arī pavadošajā fonā starp melodiju un basu. Tas uzskatāmi parādās 

Viljama Bērda skaņdarbā Tik mežonīgi meži (1590), kurā balsu skaits svārstās no divām līdz 

piecām. Šis skaņdarbs sastāv no 14 posmiem (variācijām), kuros sākotnējā basa ostinato 

melodija, kas balstās uz četrkāršu skaņas atkārtojumu, ar nelielām izmaiņām pakāpeniski 

izskan visās balsīs dažādos reģistros. Arī ostinato melodija pamazām iegūst ornamentālu 

figuratīvo ietērpu – īpaši pēdējā variācijā (49. nošu piemērs). 

Vērdžinelistu skaņdarbu faktūrai piemīt arī spilgti krāsainas iezīmes, kas uzsver 

izklāsta telpiskumu. Piemēram, Pītera Filipsa (Peter Philips, 1560–1628) skaņdarbā 

Lakstīgala (1595), kas ir transkripcija flāmu komponista Orlando di Laso (Orlande de 

Lassus, 1532/1530–1594) tāda paša nosaukuma motetei, lakstīgalas pogošana tiek imitēta kā 

izrakstīti trilleri tr īsdesmitdivdaļnošu kustībā augšējā reģistrā, bet vēlāk arī oktāvu zemāk, 

tādējādi radot iespaidu par vairāku putnu sasaukšanos (50. nošu piemērs).  

Daudzi muzikologi kā vienu no spilgtākajiem vērdžinelistu skaņdarbiem min Džona 

Mandeja Fantāziju, kas rakstīta trijkāršā variāciju formā, turklāt katrai kontrastējošajai tēmai 

ir ilustratīvs nosaukums: Skaidrs laiks (Fair Weather), Zibens (Lighting), Pērkons (Thunder). 

Pirmās tēmas faktūru raksturo vienmērīga lejupejoša kustība ar imitāciju polifonijas 

elementiem, otra tēma (Zibens) veidota no īsiem sešpadsmitdaļnošu motīviem augšējā 

reģistrā, bet trešajā (Pērkons) basā ducina sešpadsmitdaļu pasāžas (51. a) b) un c) nošu 

piemēri). Lai gan tā laika instrumentu diapazons bija ierobežots (skaņdarbā izmantotas trīs 
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oktāvas no A līdz a2), ir skaidri redzams, ka komponists mēģinājis maksimāli izmantot katra 

reģistra skanējuma īpatnības un diferencēt izklāsta reljefu un fonu, tā atklājot skaņdarba 

faktūras telpiskumu. 

Meistarīgi uzrakstītajā Džona Mandeja Fantāzijā sastopams bagātīgs polifono 

paņēmienu klāsts: pirmajā variācijas epizodē visas tēmas skan inversijā, otrajā – katrā tēmā 

izmantota arī lēcienveida kustība, bet trešajā notiek ritmiska izlīdzināšanās un visu tematisko 

materiālu tuvināšanās līdzenas astotdaļu kustības dēļ. Iespējams, komponists, izmantojot 

variāciju tehnikai netipisko ritmisko palielinājumu, ir vēlējies attēlot negaisa nomierināšanos, 

jo šo variāciju kodai (tajā sākotnēji valda vēl lēnāka – ceturtdaļu kustība) dots atbilstošs 

nosaukums – Skaidra diena (A cleare Day).  

Viena no galvenajām angļu vērdžinelistu skaņdarbu faktūras īpatnībām ir mainība un 

kustīgums, kas tiek panākts ar vienkāršu melodisku figūru palīdzību, kuras apvienojas 

ritmiski viendabīgā līnijā ar vienmērīgu pulsāciju, vai arī, nepārtraukti mainoties un 

atjaunojoties, pārvietojas pa faktūras horizontāli un vertikāli. Meistarīgi izmantojot šīs 

vienkāršās figūras, vērdžinelisti panāca daudzveidīgas tēlainās asociācijas, kā arī radīja 

virtuozas pasāžas, kuras ļāva atskaņotājmāksliniekiem demonstrēt savu spēles veiklību. 

Tātad 16. un 17. gadsimta angļu vērdžinelistu skaņdarbu faktūrā sastopamās figurācijas ir 

daudzu vēlāko stilu virtuozas klaviermūzikas faktūras pamatā.  

Savukārt tā laika Francijas klavesīna mūzikā pamanāmas citas tendences. Jau no 

pašiem pirmsākumiem Denisa Gotjē un Žaka Šampiona de Šambonjēra daiļradē dominē 

mazformas darbi – dejas un miniatūras, un tas ir – pretēji angļu vērdžinelistu apjomīgajiem 

variāciju cikliem. Arī skaņdarbu izklāstā vērojamas atšķirības: faktūrā pamanāma lautas 

mūzikas ietekme – skaidra balssvirze ar izsmalcinātu melodisku ornamentiku. 

Par franču klavesīna skolas pamatlicēju tiek uzskatīts Žaks Šampions de 

Šambonjērs, kura skaņdarbi šim instrumentam pārsvarā ir dejas ar lokanu hemioļu ritmiku 

izsmalcinātajā brisé stilā, kam raksturīga plastiska polifona melodika ar bagātīgu iekšēju 

detalizāciju. Šo stilu raksturo viļņveidīgi plūstošs muzikāls audums, kurā sadalīti un uzslāņoti 

tematiski izplūduši intonatīvi ritmiski motīvi. Šajā izklāstā sastopamas īsas imitācijas, retāk – 

melodiskas sekvences, taču apbrīnojamā kārtā procesu nebremzē biežās puskadences un pat 

pilnas pabeigtas kadences.  

Jāatzīmē, ka dažādos deju žanros Šambonjērs izmanto diferencētus izteiksmes 

līdzekļus. Tā, alemandes un kurantes faktūras ziņā ir vissarežģītākās. Skaņdarbā Dāmas 

kurante (52. nošu piemērs), kuras pamatā ir stilizēta lautai raksturīga faktūra, valda 

homofonas iezīmes – figurēta (diminuēta) melodija ar skaidru akordu vertikāli. Dažās akordu 
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balsīs veidojas tekoša, plūstoša līnija (imitācijveida augšup un lejupejoša gammveida kustība, 

kurā lēcieni tiek aizpildīti – tādējādi saskatāmi arī polifonijas iedīgļi). Faktūras reljefa un 

fona attiecības parādās, diferencējoties attiecīgi homofoni polifonās faktūras funkcionalitātei: 

– vadošā galvenā balss, kustīgas polifonas, sastāva ziņā mainīgas vidusbalsis, kā arī stabila 

basa līnija. 

Arī alemandē Apkrāptā (53. nošu piemērs), līdzīgi kā iepriekšējā piemērā, ir skaidri 

uzskatāma homofona, nedaudz figurētu akordu faktūra ar aktīvu četrbalsīgu harmonisko 

attīstību. Melodija ir bez izrotājumiem, bet, ņemot vērā kustīgo tempu un plašos neaizpildītos 

melodiskos lēcienus – kvintu un pat oktāvu, veidojas piesātināts muzikālais audums.  

Sarabandas un žīgas faktūra parasti izskatās caurspīdīgāk un vienkāršāk. Piemēram, 

žīgā Madlenete (54. nošu piemērs) neraugoties uz to, ka sākuma motīvs imitēts četras reizes 

dažādās balsīs un reģistros katrreiz no citām skaņām, pārējās balsis, kurās neskan šis 

elements, ir statiskas un veido skaidru harmonisko vertikāli. Polifonas faktūras piemērs ir 

Sarabanda G dur (55. nošu piemērs) – visa skaņdarba ietvaros (ar nelieliem izņēmumiem 2., 

13. un 16. t., kur valda trīsbalsība, vai 18. un 21. t. – piecbalsība) ir izturēts četrbalsīgs 

izklāsts ar imitāciju polifonijas elementiem. Lai gan sarabandai raksturīga punktēta ritmika, 

balsu kustība pārsvarā ir pakāpeniska, plūstoša, izrotājumi izmantoti ļoti reti, tādēļ rodas 

mierīgs, līdzsvarots muzikālais tēls. 

Līdzīgas tendences ir arī citos Šambonjēra skaņdarbos. Arī pamatojoties uz tikko 

aplūkotajiem piemēriem, var secināt, ka viņa klavesīna mūzikas faktūrā pārsvarā dominē divi 

tipi – no vienas puses, sarežģīts, stilizēts, lautai raksturīgs faktūras zīmējums (alemande un 

kurante), bet, no otras – balstīts uz vokālās mūzikas tradīcijām ar samērā stabilu balsu 

sastāvu (sarabanda).  

Tātad jau klavīrmūzikas pirmsākumos, 15.–17. gadsimtā, iezīmējās svarīgi skaņdarbu 

faktūras aspekti – faktūras stilistiskā un žanriskā funkcija un, ņemot vērā, ka diferencējās 

homofonais un polifonais izklāsts, sāka izcelties reljefa un fona attiecības. Turklāt izklāsta 

bagātināšanās nereti tika panākta galvenokārt ar ornamentiem, kas ir īpaši raksturīgi franču 

komponistiem un dažādiem figuratīvajiem veidojumiem, kas plaši izmantoti angļu 

vērdžinelistu skaņdarbos.  
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2.2. Pirmsklasicisma laikmets – 17. un 18. gadsimts 
 

2.2.1. Spēles tehnikas attīstība 

17. un 18. gadsimta mijā instrumentālajā mūzikā jau valda dažādas tendences atkarībā 

no virziena prioritātēm – franču klavesīnisti ar galanto rokoko stila smalkumu un vācu 

baroka komponisti ar citu estētiku, kas balstās galvenokārt uz protestantisma idejām. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo laikmetu žanros neparādās būtiskas novitātes, taču svarīgi kļūst 

citi daiļrades aspekti, tostarp aktīvi attīstās spēles tehnika. Saistībā ar sarežģītākas polifonas 

linearitātes, dažādu dublējumu un vertikāļu attīstību paralēli pirkstu tehnikai sāk palielināties 

arī dubultnošu un polifonās spēles paņēmiena nozīme.  

16. un 17. gadsimtā stīgu taustiņinstrumentu diapazons un skanējumu dažādība bija 

ierobežota, tāpēc spēles tehnika atradās sākuma stadijā – parasti spēlē tika izmantoti tikai 

četri pirksti, garākos pārliekot īsākajiem, un otrādi. Viens no pirmajiem, kas pievērsās spēles 

tehnoloģiskajām problēmām, bija Fransuā Kuperēns. 1716. gadā rakstītajā traktātā Klavesīna 

spēles māksla viņš izstrādājis ne tikai vieglas un izsmalcinātas spēles vingrinājumu sistēmu, 

devis norādījumus par jaunajiem spēles paņēmieniem, kas ilustrē patiesu instrumenta iespēju 

un īpatnību izpratni, bet arī risinājis estētikas un mācību metodikas, rokas un ķermeņa 

stāvokļa, kā arī citas problēmas (Couperin 1977). Daudz uzmanības Fransuā Kuperēns 

veltījis aplikatūrai. Par jaunveidojumiem kļuva tādi paņēmieni, kā pirkstu aizvietošana uz 

izturētās skaņas un aizliegums pasāžu atskaņošanas laikā izmantot vienu un to pašu pirkstu 

atkārtoti. 

Šī laikmeta klavesīna spēles paņēmienu sistēmā dominē smalka pirkstu tehnika un ar 

to saistītais bagātīgais īso izrotājumu klāsts. Tādēļ komponisti saviem skaņdarbiem nereti 

pievienoja izrotājumu tabulas, kuras savā starpā mēdza atšķirties. Tas izskaidrojams ar to, ka 

katrs autors sev un saviem skolēniem ieviesa individuālus ornamentikas atskaņojuma 

likumus. Piemēram, Fransuā Kuperēna darbos sastopama plaša ornamentikas sistēma, kurā 

dominē galvenokārt īsie vai stingrie izrotājumi, jo garie pārsvarā tika izrakstīti nošu tekstā 

bez speciāli apzīmētiem simboliem. Savukārt Žana Filipa Ramo ornamentikas paņēmienu 

klāsts ir šaurāks un atšķiras gan ar nosaukumiem, gan atskaņojuma niansēm. Tā mordenti 

(pēc Kuperēna) Ramo traktējumā saucas kadences (cadence) un tiek spēlēti ar lielāku 

locījumu skaitu, bet trilleri nav izmantoti vispār. 

Interesanti, ka līdz 17. gadsimta beigām pirmo pirkstu spēlējot izmantoja ļoti reti, 

iespējams, estētisku iemeslu dēļ, kā arī tādēļ, ka laikmeta melodiskās prasības, ierobežotais 

tonalitāšu skaits un instrumenta nelielais apjoms neprasīja būtisku rokas pārvietošanu. Pat 
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Henrija Pērsela (Henry Purcell, 1659–1695) un Fransuā Kuperēna laikā pirmā pirksta 

izmantošanai bija gadījuma raksturs – pirmā nots gammā, retāk kādā melodiskā formulā. To 

atzīmē arī Rolands Džeksons (Roland Jackson), analizējot klavesīna spēles tehniku (Jackson 

2005: 215). 

Johans Sebastians Bahs (Johann Sebastian Bach, 1685 – 1750) ar Labi temperēto 

klavesīnu attīstīja jauna tipa virtuozitāti, kurā pirmais pirksts tiek izmantots visās tonalitātēs 

un visdažādākajās pozīcijās, lai skaidri parādītu melodiskā zīmējuma maiņu. Vēlāk viņa dēls 

Karls Filips Emanuels Bahs (Carl Philipp Emanuel Bach, 1714–1788) darbā Klavierspēles 

māksla (1750) pamatoja jaunās aplikatūras principus, nostiprinot pirmā pirksta izmantošanu 

gammās, tādējādi sagatavojot Volfganga Amadeja Mocarta un Jozefa Haidna tehniku.  

 

2.2.2. Faktūras īpatnības 17. un 18. gadsimta komponistu klavīrmūzikā  

17. un 18. gadsimtā darbojas franču klavesīnisti Fransuā Kuperēns, Luiss Klods 

Dakēns (Louis-Claude Daquin jeb d'Acquin), 1694–1772), Žans Fransuā Dandrijē (Jean-

François Dandrieu, 1682–1738), Žans Filips Ramo, itāļu – Domeniko Skarlati un spāņu – 

Antonio Solērs (Antonio Soler, 1729–1783) skaņraži, kā arī vācu barokālās brīvā stila 

polifonijas lielmeistari Johans Sebastians Bahs, Georgs Frīdrihs Hendelis u.c. Promocijas 

darba uzmanības centrā ir tikai atsevišķi komponisti, kuru daiļradē spilgti iezīmējas faktūras 

attīstības process un tās līdzekļu paplašināšanās. 

Saistībā ar bieži izmantoto klavesīnista vai čembalista pavadītāja funkciju orķestrī un 

kameransamblī, aktivizējās ģenerālbasa tehnikas popularitāte un līdz ar to – arvien 

intensīvāka homofonijas izklāsta attīstība. 

 

2.2.2.1. Izrotājumi fran ču klavesīnistu klavīrfakt ūrā 

Ņemot vērā klavesīna mehānikas pārveidojumus un konstrukcijas uzlabojumus, 

jāatzīmē franču galantā rokoko stila klavesīnistu skaņdarbi, kuros dominē programmatiskas 

miniatūras žanrs, no instrumenta atkarīgā terasveida dinamika. Bet to faktūru raksturo 

tipiskas homofonas iezīmes – bagātīgi ornamentēta (diminuēta) melodija valda pār pārējām 

balsīm. Taču biežāk izmantots trīsbalsīgs izklāsts ar divām individualizētām pavadījuma 

balsīm, kuras gan ne vienmēr izturētas visa skaņdarba garumā. Melodikai raksturīgi ne tikai 

kantilēnas elementi, bet vienlaicīgi arī trilleri, grupeto, priekšskaņi, mordenti un dažādi citi 

īsie izrotājumi. 

Saistībā ar to jāpievērš uzmanība diviem franču komponistiem – Fransuā Kuperēnam 

un Žanam Filipam Ramo, kuru skaņdarbu faktūrai ir savdabīgas individualizētas iezīmes. 
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Fransuā Kuperēna klavesīna skaņdarbi apvienoti svītās (Les Ordres), bieži ar 

ilustratīviem nosaukumiem, kuros atklājas daudzveidīga tēlainība – portreti, nacionālie tipi, 

daba un dzīvnieki utt. Kā piemēru var minēt skaņdarbus Mīļotā, Uzvarošā, Adītājas, 

Iemīlējusies lakstīgala un daudzus citus. Kuperēns savā klavesīna mūzikā ir ietekmējies gan 

no tā saucamā vecfranču stila (no lautas skaņdarbiem aizgūtās – ritmiski saasinātas, 

nemierīgas un nepārtrauktas kustības, bagātīgi ornamentētas melodiskas līnijas, kurās 

pārsvarā izmantoti īsie izrotājumi), gan no jaunā itāļu stila, kuram raksturīga melodiska 

skaidrība, simetrija, intonāciju atkārtojumi, tai skaitā arī ar sekvenču palīdzību (garie 

figurāciju veida izrotājumi), turklāt faktūras melodija un bass nemitīgi kustas. Viena motīva 

intonatīvas variācijas var veidot polifonu faktūru ar izsmalcinātu melodiku un ritmiku, 

negaidītām harmonijas maiņām. Labs paraugs tam ir skaņdarbs Terpsihora (56. nošu 

piemērs). Nesteidzīgajā čakonas solī ar ornamentētajām melodiskajām līnijām, kuras pāriet 

no vienas rokas partijas uz otru, ar biežām ķēdītē sekojošām vairāku motīvu imitācijām tiek 

panākts it kā baleta pantomīmas atkārtotas figūras iespaids. No balsu funkcionalitātes 

viedokļa trim izturētajām balsīm – melodijai, vidusbalsij (nereti ar dublējumiem) un pat basa 

līnijai – nav būtisku melodisku atšķirību no intonatīvā viedokļa, tomēr vertikāles sastāvs nav 

stabils. 

Rondo Modinātājs (57. nošu piemērs) pulksteņa zvanīšanas imitācijas efekts tiek 

panākts ar mehānisku lauztas oktāvas figurāciju vienā un atkārtotu, žīgai raksturīgu trioļu 

figūru otras rokas partijā. 

Skaņdarbā Atrisušās lentes (58. nošu piemērs) Kuperēns sasniedz vieglumu un 

rotaļību ar caurspīdīgu, imitācijām cauraustu divbalsību, kurā vienas balss ietvaros izmantoti 

slēptās daudzbalsības elementi. 

Šajos dažos piemēros var redzēt, ka faktūrai, tāpat kā spēles paņēmieniem, piemīt 

spēja īstenot autora plašo mūzikas tēlainību. Tomēr Kuperēna skaņdarbos līdzās 

ilustratīvismam sastopami arī smalki psiholoģiski raksturojumi. Spilgts piemērs tam ir 

vienīgais basa ostinato variāciju formas paraugs no klavesīna skaņdarbiem – XIII svīta h moll 

16 daļās. Lai gan tajā ir piecas daļas, taču ceturtā daļa Franču folijas jeb domino34 sastāv no 

12 patstāvīgiem skaņdarbiem – variācijām par svītas pirmās daļas Plaukstošās lilijas basa 

tēmu, kuros katrā raksturota kāda īpašība vai psiholoģiskais noskaņojums un tam atbilstoša 

domino apmetņa krāsa. Kopumā saskatāmas vienota cikla iezīmes, ko apstiprina arī svītas 

                                                 
34 Domino – gari maskarādes apmetņi. 
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pēdējā daļa Sāpošā dvēsele, kas kalpo kā savdabīgs epilogs (sk. svītas ceturtās daļas faktūras 

analīzi pielikumā).  

Šī skaņdarba gaitā iezīmējas dažādi variēšanas paņēmieni: gan pakāpeniska ritma 

sarežģīšana – skaldījums (piemēram, no 1. līdz 4. variācijai), gan dažādi reģistru kontrasti 

vienas daļas ietvaros – 4. un īpaši 9. variācijā, kā arī tempa un reģistru kontrasti starp daļām – 

11. variācija konsekventi izturēta zemā reģistrā pretēji blakus esošajām plašākā diapazonā 

rakstītajām variācijām. Faktūras ziņā īpaša ir 4. variācija Cerība. Zem zaļā domino (61. nošu 

piemērs), kurā ar nelielām balsu sastāva izmaiņām kadencēs izmantots slēptās daudzbalsības 

veids nosacīti monofonā (jo, spriežot pēc pieraksta, valda divbalsība) izklāstā. Augšējā 

reģistrā tercās dubultots motīvs mijas ar līdzīgu zemā reģistrā, radot divu balsu sarunas 

iespaidu. Par spīti ierobežotajām instrumenta iespējām izceļas spilgti reģistru kontrasti, 

tādējādi pastiprinot telpiskuma efektu. Interesanti, ka, dubultojot augšējo balsi, komponists 

panācis tās akustisko līdzvērtību ar zemāko, kura jau pati par sevi ir pilnskanīgāka. 

Balstoties uz iepriekšminētajiem Fransuā Kuperēna klavesīna darbiem, var secināt – 

lai gan instrumenta diapazons, tembrālās un dinamiskās iespējas ir ierobežotas, to faktūrā 

smalki atklājas skaņdarbu tēlainība. Kuperēna faktūru vispār raksturo vijīga un izsmalcināta, 

bieži arī ornamentēta melodiska kustība visās tās līnijās, tādēļ izklāsts polifonizējas.  

Runājot par figurācijām šī komponista skaņdarbos, jāatzīmē to samērā šaurais 

diapazons – parasti tas nepārsniedz oktāvas robežu. Īpaši jāizceļ ornamentikas loma, kas 

izmantota ne tikai ilustratīviem mērķiem, bet akcentē arī mūzikas psiholoģisko noskaņojumu. 

Salīdzinot ar citiem laikabiedriem, pat Ramo, Kuperēnam ir izdevies piešķirt izrotājumu 

semantikai un izteiksmībai daudz dziļāku saturu un tēlainību.  

Žans Filips Ramo savos skaņdarbos tiecies uz mazāk izgreznotu melodisko 

zīmējumu, virtuozāku faktūru, centies panākt brīvāku, bet no melodijas viedokļa vienkāršāku 

deju traktējumu. Salīdzinot ar Kuperēnu, šo žanru izklāstam ir mērķtiecīgākas, plašākas 

līnijas, mazāk izrotājumu. Kuperēna mūzika ir vairāk kamertipa, bet Ramo glezno plenērā. 

Kā piemēru var minēt rondo Priecīgā. Tā refrēnā var iedomāties sunīšu spēli – pasāžu 

kanonveida sasaukšanos, kurā polifonija ir tikai šķietama, jo, neraugoties uz dažām 

ritmiskām atšķirībām, pārsvarā balsis dublē viena otru (63. a) nošu piemērs). Epizodē – naiva 

bērnu dziesmiņa ar figurācijveida pavadījumu (63. b) nošu piemērs). 

Kā tā laikmeta aktuālās Apgaismības ideju (atgriešanās pie dabiskā) putnu tematikas 

piemēri jāmin divi skaņdarbi – Putnu sasaukšanās un Vista, kuros ilustratīvisms tiek panākts 

arī ar faktūras līdzekļiem. Pirmajā gadījumā (64. nošu piemērs) – divbalsīgas figurētu, īsu 

motīvu imitācijas, bet skaņdarbā Vista (65. nošu piemērs) skaņas, intervāla vai pat akorda 
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vairākkārtējs atkārtojums, kuram seko trīsdesmitdivdaļnošu figurācija, attēlojot satrauktu 

vistas kladzināšanu. Autors nošu tekstā uzskatīja par nepieciešamu to pierakstīt ar vārdiem. 

Drosmīgākās fakturālās novitātes, kas pārsniedz rokoko stila rāmjus, saistītas ar jaunu 

tēlu loku, piemēram, Ēģiptiete (66. nošu piemērs).35 Kaut gan skaņdarbs rakstīts bez 

ēģiptiešu (čigānu) mūzikas elementiem, kā galvenā atšķirība tiek akcentēta pirmatnējā 

enerģija, kura izpaužas ar tam laikam netipiskajām plašām lauzto akordu figurācijām. 

Intensīvā dinamika, plašais faktūras vēriens, aktivizētas sonātiskuma iezīmes, kuras vispār 

nav raksturīgas rokoko stilam, ierindo Ēģiptieti Ramo novatoriskāko skaņdarbu vidū. 

Kopumā Ramo klavierfaktūrai raksturīgs attīstīts, virtuozs izklāsts ar daudzveidīgām 

harmoniskajām figurācijām, Alberti basiem (novitāte – figurēti lauzti arpedžo, roku maiņas, 

lai aptvertu plašu diapazona amplitūdu). Tā kā franču klavesīna mūzikā 17. un 18. gadsimtā 

dominēja homofona faktūra ar nestabilu balsu sastāvu, tad skaņdarbi konsekventā imitāciju 

polifonijas izklāstā Ramo un Kuperēna darbos sastopami ļoti reti. Biežāk var atrast faktūru ar 

tās elementiem. 

 

2.2.2.2. Faktūras formveides funkcija Domeniko Skarlati sonātēs 

It āļu mūzika 18. gadsimta pirmajā pusē joprojām ieņēma vienu no svarīgākajām 

pozīcijām Eiropā, bet atzītie itāļu virtuozi bija savdabīgi modes noteicēji klavesīna spēles 

mākslā. Domeniko Skarlati ir itāļu izcelsmes komponists, kurš ražīgāko savas daiļrades 

laiku pavadīja Spānijā. Viņa sonātes jeb, pēc autora vārdiem, Vingrinājumi gravičembalo 

(Essercizi per Gravicembalo) ir rakstītas kā nelielas formas instruktīvi skaņdarbi ar 

daudzveidīgu muzikālo materiālu un dažādu žanru iezīmēm. Par spīti pieticīgajam 

nosaukumam, šie skaņdarbi veica savdabīgu apvērsumu klavesīna spēles tehnikas attīstībā, 

paplašinot atskaņotājmākslinieka iespējas un mēģinot panākt orķestrālas krāsas viena 

instrumenta skanējumā. Jaunie efekti attēloja gan mednieku ragu signālus – Sonāte C dur    

K. 159 (67. nošu piemērs), gan arī atsevišķu orķestra instrumentu skanējumu, piemēram, 

vijoļu duetam raksturīgu faktūru Sonātē E dur K. 380 (68. nošu piemērs). Liela nozīme bija 

spāniskajam kolorītam – ģitāras spēles imitācijai ar repetīciju palīdzību (Sonātē d moll        

K. 141 (69. nošu piemērs). 

Skarlati bija viens no pirmajiem komponistiem virtuoziem, līdzīgi kā Žans Filips 

Ramo vai Fransuā Kuperēns. Komponistam virtuozam auss un roka, muzikālā dzirde un 

pirkstu kustības ir savstarpēji saistītas. Jāpiekrīt Irinai Okraiņecai (Ирина Окрайнец), ka visa 

                                                 
35 Nošu izdevumos krievu valodā skaņdarba nosaukumu parasti tulko Čigāniete, jo Francijā               

18. gadsimtā čigānus sauca par ēģiptiešiem (Брянцева 2000: 285). 
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šī vienotā spēles sfēra, pieskāriens instrumentam un tā iespēju apzināšana, atskaņotājmāksla 

– instrumenta kā materiāla pārvaldīšana (līdzīgi kā gleznotājam skatiens un otas triepiens 

vienlaicīgi) ir mākslinieciskās tēlainības, dzirdes un taktilās iztēles vienotība (Окрайнец 

1994: 188). Tas viss atspoguļojas komponista mūzikas stilā. Skarlati mūzikai raksturīga 

barokāla domāšana: krāsaina daudzveidība, izteikta tēlainība, mērķtiecīga uzbūves loģika, 

mūzikas valodas dažādība. Turklāt ar jaunu faktūras apziņas līmeni – tā pati spēj veikt 

konstruktīvu, skaņdarba stilu veidojošu funkciju. 

Faktūras lomu Domeniko Skarlati klavesīna darbos pastiprina tas, ka viņa mūzika nav 

programmatiska un jau satura ziņā mainās faktūras traktējums – tā zaudē tikai savu spilgto 

ilustratīvismu (kā, piemēram, Kuperēnam), toties skaidri virza uz skaņdarba satura izpratni: 

tas notiek saistībā ar žanriskumu un žanru – vingrinājums (vēlāk – sonāte) vienam 

instrumentam.36 Tādējādi faktūras daudzveidība (viendabīgs faktūras veids, kas izturēts visa 

skaņdarba garumā, ir retāk sastopams) ir viens no svarīgākajiem mūzikas izteiksmes 

līdzekļiem gan satura atklāsmē, gan formas procesā. 

Sonātes žanrs (sākotnēji skaņdarbu nosaukums bija vingrinājumi – Essercizi) 

Domeniko Skarlati klavesīna daiļradē sastopams visbiežāk. Līdz mūsdienām saglabājušās 

555 sonātes. 37 

Skaņdarbiem kļūst raksturīga īpaša forma, kas iezīmējas ar loģisku strukturālo 

uzbūvi, kurā harmonija un faktūra ir vieni no svarīgākajiem izteiksmes līdzekļiem. Daudzi 

muzikologi ir mēģinājuši klasificēt Skarlati miniatūras pēc atšķirīgiem parametriem, 

piemēram, vācu muzikologs Valters Gerstenbergs (Walter Gerstenberg) pētījumā Domeniko 

Skarlati klavīrkompozīcijas izceļ tematisko principu: 

1) monotematiskas sonātes, līdzīgi svītas daļām; 

2) vairāku tēmu sonātes ar daudzveidīgu faktūru; 

3) divu tēmu sonātes ar skaidru attīstību (Gerstenberg 1933: 26). 

 Spāņu ģitāras mūzikas ietekmi Skarlati sonāšu izklāstā 1953. gadā plaši un izsmeļoši 

aprakstījis amerikāņu muzikologs Ralfs Kirkpatriks monogrāfij ā par Skarlati (Kirkpatrick 

1983: 194), savukārt krievu muzikologs Jurijs Petrovs (Юрий Петров) Skarlati sonāšu 

klasifikācijā darbā Spāņu žanri D. Skarlati klavīrdaiļradē (Петров 1978: 199-205) pievērsis 

uzmanību deju mūzikas žanriskuma pazīmēm, izceļot sonātes hotas, sonātes fandango, 

                                                 
36 Taču šis žanrs vēl nav stabils. Pēc Gražinas Daunoravičienes (Gražina Daunoravičiene) koncepcijas, 

tas atrodas librožanra stadijā – ceļā uz žanru (Даунoравичиене 1992). 
37 Šajā pētījumā izmantota sonāšu klasifikācija pēc Ralfa Kirkpatrika (Ralph Kirkpatrick) 1953. gada 

kataloga. Pielikumā norādīti sonāšu kataloga numuri arī pēc Alesandro Longo (Alessandro Longo) 1906. gada 
un Džordžio Pestelli (Giorgio Pestelli) 1967. gada katalogiem. 
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sonātes segidiljas, sonātes sardāna, sonātes menuetus, andalūziešu sonātes un sonātes ar 

vairāku deju pazīmēm. Faktūra šajā procesā ir ļoti aktīvs līdzeklis, jo tajā atklājas katrai dejai 

raksturīgā ritma formula. 

Par faktūras formulām Skarlati sonātēs raksta arī Irina Okraiņeca grāmatā D. Skarlati 

– caur instrumentālisma uz stilu (Окрайнец 1994: 60), piedāvājot septiņus veidus: pasāžu 

tehnika, arpedžo, dubultnotis, lēcieni, repetīcijas, martelato un izrotājumi. Izņemot pēdējo, tie 

visi izpaužas kā izvērsti motorisko figurāciju veidi. 

 Iepriekšminēto autoru klasifikācijas attiecas uz struktūru, žanriskumu un 

tehniskajiem paņēmieniem. Attiecībā uz skaņdarbu faktūras dažādību, jāizceļ trīs 

pamatgrupas: 

1) sonātes ar konsekventi izturētu viena tipa faktūru bez tematiska kontrasta (jo tas 

kā viena no sonātes formas galvenajām īpašībām vēl nebija obligāts senajā sonātes formā). 

Sonātes žanra ietvaros Skarlati izmantoja arī citas formas, piemēram, fūgu – g moll K. 30 

(70. nošu piemērs), kas veidota ar mainīgu balsu sastāvu un biežiem dublējumiem dažādos 

intervālos; 

2) sonātes, kuru ekspozīcijā parādās faktūras atjauninājumi vai dažādi kustības tipi 

– gavote d moll K. 64, tokāta d moll K. 141, e moll K.98 un g moll K. 426; 

3) formas ar pietiekami izteiktu tematiski fakturālo kontrastu – D dur K. 29, A dur 

K. 24. Šeit bieži iezīmējas galvenās un blakus tēmas (partijas) faktūras atšķirības – parasti 

galvenajās partijās ir lielāka polifonijas, imitāciju paņēmienu loma (c moll K. 48, A dur       

K. 24), turpretim blakus partijas tematismā dominē homofons izklāsts un kadences harmoniju 

secības apspēlēšana (G dur K. 348, A dur K. 24). 

Apskatot faktūras plānu Sonātē A dur K. 24 (71. nošu piemērs), var secināt, ka 

kopumā formas procesuālā attīstība seko materiāla izklāsta veidu izmaiņām (tokātiskas 

gammveida pasāžas plašā diapazonā, martelato, uz repetīcijām balstīta ģitāras faktūras 

imitācija utt.), taču faktūras maiņas ir daudz smalkākas par formas posmiem, stadijām.38 Šīs 

sonātes faktūras analīze dod skaidru priekšstatu ne tikai par to, ka tās ekspozīcijā izmantoti 

dažādi faktūras veidi, kas vispirms sasaucas ar četrām ekspozīcijas partijām un savā ziņā ir 

tipiski šai formai, bet arī – un tas ir ļoti svarīgi – smalki un niansēti iekrāso katras partijas 

tematisko materiālu un tā attīstību.  

                                                 
38 Sk. D. Skarlati Sonātes A dur K. 24 faktūras analīzi pielikumā. 
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Ir vēl viena īpatnība, kuru nevar nepieminēt, analizējot Skarlati sonātes. Tā ir dažādu 

reģistru izmantošana, jo tieši saistībā ar to veidojas gan daudzveidīgas, bagātīgas krāsas un 

tembri, gan arī faktūra caur to iegūst dziļumu un telpiskumu. Tādi piemēri Sonātē A dur ir 

vairāki. Tā, blakuspartijas pirmajā posmā (20.–24. t.), kā jau minēts, reāli skan četras līnijas 

dažādos reģistros. Galvenās partijas izklāstā ar ātru pasāžu palīdzību īsā laika sprīdī tiek 

aptverts gandrīz viss pieejamais diapazons no h2 līdz E. Interesanti, ka tas dažādos veidos 

tiek sasniegts visos četros ekspozīcijas posmos. Skarlati bieži izmanto tembru un reģistru 

kontrastus, kas savukārt rada telpiska plašuma ilūziju. Piemēram, saistījuma un blakuspartiju 

pirmie posmi ir ilgstoši izturēti augšējā reģistrā, tajos notiek pakāpeniska faktūras 

sabiezināšanās, turpretim saistījuma partijas otrais posms iezīmējas ar divu reģistru kontrastu.  

Sonāte A dur K. 24 ir viena no daudzām, taču no šī spilgtā parauga var secināt, ka:  

1) faktūra raksturo emocionālo saturu – tai piemīt semantiska funkcija; 

2) faktūra ne tikai cieši sadarbojas ar formu, bet arī pati veido savu, atšķirīgu 

formas plānu. Piemēram, faktūras arkas galvenās partijas, ekspozīcijas un pat visas sonātes 

formas ietvaros, kuras savā ziņā sasaucas ar refrēna efektu, radot faktūras rondalitāti; 

3) faktūrai piemīt smalka iekšējā attīstība – neviena no partijām nav viendabīga, 

tajās dominē fakturāla diferenciācija.  

Tādējādi 19. un 20. gadsimta klaviermūzikas iezīmes – faktūras nestabilitāte formā, 

tās mainīgums un aktivitāte – aizsākušās jau Domeniko Skarlati sonātēs.  

Vienā no pēdējo gadu apjomīgākajiem pētījumiem par Skarlati sonātēm Domeniko 

Skarlati klavīrsonātes un 18. gadsimta mūzikas stils angļu muzikologs Dīns Satklifs           

(W. Dean Sutcliffe), analizējot Skarlati sonāšu faktūras telpiskumu un plaši izmantotos 

disonantos izrotājumus (priekšskaņus utt.), tajā saskata paralēles pat ar Debisī un Ravela 

klavierdarbiem: „Tādēļ, ka viņa sonātes absorbē un pārveido tik daudz skaņu un pasaulīgu 

iespaidu, un tādēļ, ka pret faktūru un harmoniju viņš izturas brīvi, akcentējot sonorus efektus, 

Skarlati mūziku var nosaukt par impresionistisku” (Sutcliffe 2008: 81). Tas vēlreiz apliecina 

Skarlati klavierdarbu faktūras paņēmienu novatorismu un spēju atklāt pilnīgi jaunu 

skanējuma tēlainību, krāsas un iespējas. 

 

2.2.2.3. Figuratīvais izklāsts Georga Frīdriha Hendeļa klavīrdarbos  

Georga Frīdriha Hendeļa klavīrdarbu (klavesīna koncertu, svītu un variāciju) 

faktūru raksturo daudzi improvizatori paņēmieni - to pētījumā par Hendeli īpaši uzsver angļu 

muzikologs Donalds Barovs (Donald Burrows) (Burrows 1996: 98). Bieži jūtama arī itāļu 

skolas ietekme – izmantotas arpedžo pasāžas, pārsvarā dominē homofonais izklāsts. Marina 



 85 

Černaja to raksturo šādi: „Bieži vien Hendeļa klavīrdarbu faktūra ir spilgta, reljefa, ar 

formulu konfigurācijām, tajā pamanāmas monumentālas un orķestrālas iezīmes. Tāda faktūra 

ir tuva fresku stilam, kurā sīkās nianses ir nebūtiskas un detaļas izlīdzinās, te nav vietas 

individualizācijai” (Черная 2005a: 63). 

Lai gan izklāsta figuratīvās kustības ir viendabīgas, tās vienkāršās formulas ātrā 

tempā un vienmērīgā kustībā rada faktūras stabilitāti lielos posmos, bieži pat visā skaņdarbā, 

turklāt tādā veidā provocē lielu ritmisko enerģiju un dinamizē faktūru. Spilgts piemērs 

faktūras dinamizācijai ir Pasakalja no svītas g moll HWV 432, kuras izklāsta attīstība balstās 

uz ritma skaldījumu un līdz ar to – dinamisko pieaugumu. Attīstības fāzes sākotnēji ir 

saistītas ar dublētu punktētu kustību tercās un sekstās (72. a) nošu piemērs), tai seko kustība 

pa sekstakorda skaņām un to aizpildīšana astotdaļās (72. b) nošu piemērs) un triolēs (72. c) 

nošu piemērs), punktētas un gammveida pasāžas sešpadsmitdaļās (72. d) nošu piemērs). 

Pamazām faktūra piesātinās ar pasāžām, kurās izmantota slēptā daudzbalsība gan melodisko 

(72. e) nošu piemērs), gan harmonisko (72. f) nošu piemērs) figurāciju veidā. Noslēguma 

variācijās harmoniskā figurācija skan vispirms vienā (72. g) nošu piemērs) un tad paralēlā 

kustībā abās balsīs (72. h) nošu piemērs). Tātad šeit var runāt par melodiskās figurācijas 

pakāpenisku pāreju uz harmonisko figurāciju.  

Līdzīgi faktūras paņēmieni sastopami arī citu Hendeļa klavīrdarbu faktūrā, piemēram, 

Ārija ar variācijām no svītas B dur HWV 43, Čakona G dur HWV 435 u.c. 

Hendeļa klavīrdarbos vienāds ritmiskais zīmējums apvieno vairākas balsis, veidojot 

dublējumus un paralēlismus dažādos reģistros. Nereti tas bagātina izklāsta telpisko 

skanējumu, radot grafisku, pat arhitektoniskas uzbūves iespaidu, piemēram, Presto posms no 

svītas g moll HWV 432 uvertīras (73. nošu piemērs), vai arī polifonā faktūrā paspilgtina 

ritmiski identiskus motīvus atšķirīgos reģistros – kā Allegro posmā no koncerta klavīram 

(ērģelēm vai klavesīnam) D dur HWV 299 (aranžēts no Concerto grosso op. 6 Nr. 5        

HWV 323 (74. nošu piemērs).  

Kā Hendeļa klavīrmūzikas stila zīme jāizceļ bieži sastopamā paralēlu motorisku 

figurāciju kustība vairākās balsīs atšķirīgā reģistrā, piemēram, koncerts klavīram (ērģelēm 

vai klavesīnam) D dur HWV 299 Presto posms (75. nošu piemērs). Līdzīga faktūra 

sastopama arī Johana Sebastiana Baha klavīrmūzikā, taču atšķirībā no Hendeļa, kurš izmanto 

tipiskas baroka laikmetam raksturīgas figūras, izklāstā jūtamas atjaunošanās un 

individualizācijas tendences, piemēram, slēptās polifonijas piebalsis fragmentos no Baha 

prelūdijas c moll no LTK II  (76. a) nošu piemērs) vai žīgas no Franču svītas h moll (76. b) 

nošu piemērs). 
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2.2.2.4. Polifonija Johana Sebastiana Baha klavīrfakt ūrā 

Barokālās polifonijas meistars Johans Sebastians Bahs klavesīnu traktējis kā 

universālu instrumentu, gan izmantojot solo un tutti tipa kontrastus (Itāļu koncertā, 

Goldberga variācijās u.c.), gan apvienojot ērģeļu, klavihorda un klavesīna stilus pat viena 

skaņdarba robežās. Piemēram, Hromatiskās fantāzijas un fūgas fantāzijas pirmajā posmā 

dominē ērģelēm raksturīgā tokātiskā faktūra, bet vidusposmā izmantots galēji emocionāli 

sasprindzināts rečitatīvu posms, kuru pavada melodiski figurēti akordi, kas sasaucas ar solista 

un klavesīna secco dialogam raksturīgu izklāstu. Tas ir tipisks žanra risinājums viena 

skaņdarba ietvaros. 

Bahs savā daiļradē pievērsies gandrīz visiem tā laika taustiņinstrumentu mūzikas 

žanriem – prelūdijām, fūgām, svītām, invencijām, fantāzijām, tokātām, variācijām, sonātēm, 

koncertiem utt. Baha fūgas koncepcija ietekmē visus žanrus un formu tipus. Taču fūgas 

traktējums nav stabils, kanonisks pat no formas viedokļa, un arī faktūrā vērojama 

nestabilitāte: pirmām kārtām balsu sastāvs nav patstāvīgs – tas var saglabāties vai mainīties 

(sašaurināties, paplašināties) visa skaņdarba ietvaros. 

Balstoties uz faktūras veidiem, Baha skaņdarbus klavesīnam (ārpus fūgas) saistībā ar 

tā laika tradīcijām var apvienot trijās lielās grupās: 

1) polifonie (gan imitāciju, gan kontrasta tipa) – balsu līnijā raksturīgs plašs vēriens 

un intensīva intonatīvā attīstība. Bieži tiek izmantota slēptā daudzbalsība. Jāatzīmē arī slēpto 

balsu intonatīvā satura bagātība un variatīvā sekvenču veida attīstība. Pat nepolifona žanra 

skaņdarbos tiek aktivizētas atsevišķu balsu līnijas. Par to raksta muzikologs Vladimirs 

Protopopovs (Владимир Протопопов) darbā Polifonijas vēsture. Rietumeiropas klasika 

(Протопопов 1965: 101). Tehniskajā ziņā starp labās un kreisās rokas partijām atšķirība ir 

minimāla (piemēram, prelūdija a moll no LTK II), to paspilgtina arī papildinošā 

(komplementārā) ritmika – kustība tiek pārņemta no vienas balss otrā (piemēram, prelūdijās  

c moll no LTK II, dis moll no LTK II, G dur no LTK II, Alemande no Franču svītas h moll); 

2) homofonie: 

a) akordu faktūra gan ar vertikālu izklāstu (iespējamas nelielas melodiskās 

figurācijas dažādās balsīs, piemēram, sarabanda no Franču svītas d moll – (77. nošu 

piemērs), gan figurētā veidā (C dur no LTK I – 78. nošu piemērs), taču arī te jūtamas 

polifonas iezīmes: slēptā daudzbalsība), gan kā izklāsta veids atsevišķos specifiskos deju 

žanros (menuetos, gavotēs u.c.); 
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b) ar diferencētām balsu funkcijām – melodija ar pavadījumu (Prelūdija es moll no 

LTK I – 79. nošu piemērs); 

3) homofoni polifonie – piemēram, prelūdijās, variācijās (Goldberga variācijās), 

Itāļu koncertā, koncertos klavesīnam ar orķestri, tai skaitā izmantojot arī martelato tehniku – 

intervālu, dubultoktāvu, akordu sadalījumu starp rokām (piemēram, 29. variācijā no 

Goldberga variācijām – 80. nošu piemērs).  

4) savdabīgs Baha klavesīna mūzikas faktūras veidu kopsavilkums un sintēze ir 

atrodama Goldberga variācijās. Jau vēsturiski žanra specifika norāda uz fakturālas attīstības 

nepieciešamību. Tieši faktūra visspilgtāk atšķir vienu variāciju no otras. Tās līdzekļi ir balsu 

skaita palielināšana vai samazināšana, balsu vertikālie pārstatījumi, polifonizācija, faktūras 

tipa maiņa, faktūras vertikalizācija (līdz pat akordu izklāstam) un linearizācija, atsevišķu 

balsu funkciju maiņa u.c. Skaņdarbā sastopami visdažādākās variēšanas tehnikas attīstības 

paņēmieni, tai skaitā kolorēšanas tehnika ar tai raksturīgo diminūciju, kā arī tai pretējs 

paņēmiens – reducēšana (vienkāršošana), figuratīvā variēšana – harmoniska, melodiska vai 

ritmiska, piemēram, melodiskā figurācija 13. variācijā (81. nošu piemērs). 

Balstoties uz iepriekšminētajiem skaņdarbiem, var secināt, ka Baha klavesīna mūzikai 

raksturīga faktūras daudzveidība un visplašākās ietekmes sfēras – gan ar polifonijas 

dominanti viņa mūzikā vispār, gan ar faktūras novitātēm un citu komponistu klavīrmūzikas 

izklāsta principu sintēzi. Bahs klavīrdarbos apvieno franču un itāļu klavesīnistiem tipiskos 

klaviermūzikas faktūras stilistiskos un žanriskos principus, kā arī paplašina savus klavesīna 

skaņdarbu izklāsta līdzekļus, piemērojot tiem arī citiem taustiņinstrumentiem, tai skaitā 

ērģelēm, raksturīgus risinājumus. 

  

Rezumējums  

Pirmsklasicisma laikmetā radās un pilnveidojās stīgu taustiņinstrumenti – klavieru 

priekšteči. Šis fakts aktivizē mūzikas valodas, tostarp faktūras, attīstību. Faktūras sastāva 

ziņā skaidrākas un izteiktākas kļuva tās reljefa un fona attiecības, tādēļ divi galvenie mūzikas 

materiāla izklāsta veidi, no vienas puses, polarizējas (polifonija un homofonija), bet, no otras 

– daudzveidīgi mijiedarbojas un apvienojas. 

1. Kopumā redzams, ka jau Renesanses (16. un 17. gadsimta) klavīrmūzikas faktūrā 

sastopami trīs pamatveidi: homofons, homofoni polifons un polifons izklāsts. Homofonas 

faktūras spektrs aptver no vienkāršākajiem (melodija ar pavadījumu, akordu vertikāle) līdz 

sarežģītākajiem (jaukta tipa polifoni homofoniem un homofoni polifoniem) veidiem. Jau no 

pašiem pirmsākumiem nereti bija sastopama arī kontrastu – dažādu melodiju polifonija. Tas 
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saistīts gan ar instrumenta, gan atskaņotāju specifiku – angļu vērdžinelistu, franču 

klavesīnistu un Domeniko Skarlati klavīrdarbos parasti divas vai trīs balsis, bet Johanam 

Sebastianam Baham atsevišķos gadījumos pat četras vai piecas. Turklāt līdz ar instrumentu 

mehānikas uzlabojumiem un strauju spēles tehnikas bagātināšanos 17.–18. gadsimtā turpinās 

visu pārējo minēto galveno faktūras veidu attīstība. 

16. un 17. gadsimta klavīrdarbu izklāsts nereti bagātinās ar ornamentiem, kas ir īpaši 

raksturīgi franču komponistiem, un dažādiem figuratīvajiem veidojumiem, kuri plaši 

izmantoti angļu vērdžinelistu skaņdarbos. Savukārt baroka laikmeta (17. un 18. gadsimta) 

klavīrdarbu faktūrā notiek intensīva sarežģītākas polifonas linearitātes, dažādu dublējumu un 

vertikāļu attīstība. 

Tā kā franču rokoko stila klavesīna mūzikā 17. un 18. gadsimtā dominēja homofona 

faktūra ar nestabilu balsu sastāvu, tad skaņdarbi konsekventā imitāciju polifonijas izklāstā 

Žana Filipa Ramo un Fransuā Kuperēna darbos sastopami samērā reti. Biežāk atrodama 

faktūra ar tās elementiem. Līdzīgas tendences valda arī tā laika itāļu un spāņu klavīrmūzikā. 

Turpretim vācu baroka lielmeistaru Georga Frīdriha Hendeļa un Johana Sebastiana Baha 

klavīrdarbos strauji attīstās arī polifona faktūra (gan imitāciju, gan kontrasta), kurā balsu 

līnijām raksturīgs plašs vēriens un intensīva intonatīvā attīstība. Bieži tiek izmantota slēptā 

daudzbalsība ar intonatīvi bagātīgām slēptajām balsīm un variatīvo sekvencēto attīstību. 

2. Faktūras izpausmes no stila un žanra viedokļa ir cieši saistītas ar instrumenta 

uzbūves un spēles tehnikas attīstību. No pirmsākumiem angļu vērdžinelistu (Viljama Bērda, 

Džona Mandeja, Pītera Filipsa) un franču klavesīnistu (Pjēra Ateņāna, Žaka Šampiona de 

Šambonjēra) daiļradē mūzikas materiāla izklāsts kļūst arvien sarežģītāks Fransuā Kuperēna, 

Žana Filipa Ramo un īpaši D. Skarlati, G. F. Hendeļa un J. S. Baha skaņdarbos. 

 Angļu vērdžinelistiem līdzās instrumentālas improvizācijas žanriem, kam raksturīgs 

akordu figuratīvs izklāsts ar dažreiz ļoti smalku un niansētu ornamentāciju (prelūdijas, 

fantāzijas), bieži sastopami lielas formas skaņdarbi ar variēšanas attīstības paņēmieniem – 

koncertfantāzijas (variācijas par populāru tautas dziesmu melodijām un to harmoniskajām 

formulām, tostarp variācijas partitas ar ostinētā basa elementiem (partite sopra...). Tātad jau 

16. un 17. gadsimta mijā izveidojas būtiski variāciju faktūras paņēmieni – ritma skaldījums, 

kā arī bagātīga ornamentācija.  

Savukārt franču 16. un 17. gadsimta klavīrmūzikā dominē dejas ar tām raksturīgu 

samērā stabilu izklāstu visa skaņdarba garumā, kas vēlāk tiek apvienotas svītās (Žaks 

Šampions de Šambonjērs, Deniss Gotjē u.c.). Svītu cikla veidošanā liela nozīme ir kontrastu 

principam – taktsmēra, rakstura, tempa utt., kā arī faktūras ziņā.  



 89 

Lai gan 17. un 18. gadsimtā, salīdzinājumā ar iepriekšējo laikmetu būtiskas novitātes 

žanros neparādās, tomēr turpinās visu iepriekšminēto homofono un polifono (īpaši fūgas) 

žanru attīstība, kā arī iezīmējas dažas novitātes, piemēram, Domeniko Skarlati sonātes 

(Essercizi per Gravicembalo) – nelielas formas skaņdarbi ar daudzveidīgu muzikālo 

materiālu un faktūras žanriskuma iezīmēm. 

3. Līdzīga situācija iezīmējas faktūras un kompozīcijas formas attiecībās – lai gan, 

piemēram, jau Žaka Šampiona de Šambonjēra skaņdarbi parasti ir izturēti vienā izklāsta 

veidā, taču saistībā ar saliktām formām vai rondo faktūras loma aktivizējas, sasaucoties ar 

formas procesu. Šī tendence jūtama arī 17. un 18. gadsimta franču klavesīnistu un vācu 

baroka komponistu klavīrdarbos.  

Tāpat angļu vērdžinelistu variāciju formas skaņdarbos vērojama ar žanru saistīta 

faktūras aktivitāte. Savukārt Domeniko Skarlati skaņdarbos faktūras tīkls parasti ir daudz 

komplicētāks par skaņdarba formu, kas balstās nevis uz rondo vai variācijām, bet citu uzbūvi 

– sonātes formu, kurā iekšējā attīstība ir diferencēta saistībā ar faktūras loģiku. 

4. Lai gan ornamentācijas un figurācijas (diminūciju tehnikas) pirmsākumi un to 

galvenie veidi pilnībā izveidojās jau Renesanses laikmeta klavīrmūzikā, taču figuratīvie 

paņēmieni īpaši intensīvi paplašinājās un aktivizējās baroka laikmetā, iezīmējoties divām 

iepriekšminētajām diminūciju tehnikas veidiem – īsjiem un garajiem izrotājumiem. Runājot 

par garo jeb brīvo izrotājumu attīstību, kas sevī ietvēra gan melodiskās, gan vēlāk arī 

harmoniskās figurācijas, jāpiebilst, ka šis veids bija raksturīgs motoriskajiem žanriem – 

prelūdijām, fantāzijām, kapričo, dažādām dejām un citām miniatūrām (Bernardo Paskvīni 

(Bernardo Pasquini, 1637–1710), D. Skarlati, J. S. Bahs), tomēr daži preludējoši 

improvizatorā izklāsta paraugi liecina par komponistu vēlmi atklāt tā laika instrumentu 

koloristiskās izteiksmības iespējas (D. Skarlati sonātes, J. S. Baha prelūdijas, fantāzijas, 

tokātas). 

Sākot ar baroka laikmetu, motoriski figurat īvais izklāsts prelūdijās vai tokātās 

atšķirībā no intelektuāli polifonajām fūgām radīja tām savdabīgu emocionālo fonu. 

Izplatītāko baroka figuratīvo paņēmienu vidū var izcelt:  

1) melodisko figurāciju ar slēptās daudzbalsības elementiem – dažreiz rodas 

figurācija ar divām vai pat trim nosacīti patstāvīgām melodiskām līnijām, piemēram,             

J. S. Baha prelūdija a moll no LTK II vai F. Kuperēna rondo Rožu krūmi no XIII svītas. 

Paņēmienam var piemist spēcīgs emocionālais lādiņš, tāpēc šāds izklāsts parasti izmantots 

psiholoģiski daudznozīmīgās epizodēs (J. S. Baha Hromatiskās fantāzijas un fūgas Fantāzijas 

kodā); 
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2) figurācijas, kas balstās uz akorda skaņām – gan lauztie akordi pamatveidā, gan ar 

pievienotām hromatiskām palīg- vai pārgājskaņām, piemēram, J. S. Baha prelūdija d moll no 

LTK II vai variācija Nr. 14. no Goldberga variācijām. Šis izklāsts parasti saistās ar 

motoriskajiem žanriem, jo to raksturo īpašs kustīgums, aktivitāte, spriedze un kinētiskā 

enerģija (Ž. F. Ramo rondo Ēģiptiete), taču, ņemot vērā nozīmīgākā semantikas regulatora – 

atskaņojuma ātruma izmaiņas, lēnā, mierīgā tempā piemīt lirisks un apcerīgs raksturs          

(J. S. Baha prelūdija Cis dur LTK II);  

3) pasāžas, kas nebalstās uz akorda skaņām, bet uz gammas augšup vai lejupejošu 

variētu kustību – J. S. Baha prelūdija dis moll no LTK II. Apskatot šo figuratīvā izklāsta 

veidu, rodas asociācijas ar tolaik populārajām retoriskajām figūrām – anabasis un catabasis, 

tomēr ātrā tempā tās nonivelējas un zaudē semantisko kodolu. Visbiežāk šāda situācija 

sastopama motoriskajos un tokātiskajos žanros. 

5. Ņemot vērā, ka klaviermūzikas izklāstam kopumā piemīt daudzbalsība un ar to 

saistītas īpašības, faktūras reljefa un fona attiecības bija aktuālas no pašiem klavīrmūzikas 

pirmsākumiem. Programatiskie klavīrdarbi jau 16. un 17. gadsimta mūzikā liecina par 

komponistu vēlmi panākt ilustratīvu tēlainību ar telpiskiem efektiem (Pītera Filipsa 

Lakstīgala, Džona Mandeja Fantāzija Skaidrs laiks u.c.). 

Arvien palielinoties instrumenta diapazonam, paplašinājās faktūras dziļuma un 

telpiskuma koordinātas iespējas. Viens no pirmajiem komponistiem, kas, rakstot 

klavesīnam, mēģināja ieviest pat orķestrālas krāsas, bija Domeniko Skarlati. Viņa darbos 

sastopami vairāki faktūras slāņi plašā diapazonā, ātrs klaviatūras aptvērums ar pasāžu vai 

lēcienu palīdzību, kas rada dziļuma un telpiskuma iespaidu. Arī Georga Frīdriha Hendeļa un 

Johana Sebastiana Baha skaņdarbi, īpaši homofonie žanri ar skaidro faktūras balsu 

diferenciāciju, ļauj apjaust plašas dimensionālās koordinātas. 

Klavierfaktūras veidi un paņēmieni, kas bija raksturīgi pirmsklasicisma skaņdarbos kā 

stilizācijas sastopami klaviermūzikā līdz par mūsdienām – tai skaitā arī latviešu mūzikā 

(Imanta Kalniņa Invencijas, Marģera Zariņa Grieķu vāzes, utt.). 39  

  

 

                                                 
39 Sk. nodaļu par latviešu klaviermūziku. 
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Trešā nodaļa 

Klasicisma klavierfaktūras īpatnības 

 

3.1. Instrumenta attīstība 

18. un 19. gadsimta mijā, pēc Franču revolūcijas sagrāves (1789. gadā), radās 

pastiprināta interese par kamermuzicēšanu, tādēļ stīgu taustiņinstrumenti ieguva īpašu 

popularitāti. Tas notika saistībā ar āmuriņu klavieru rašanos, jo jaunais instruments 

bagātināja skanējuma nianšu paleti – no spēcīga ff  līdz vieglam pp. Šis instruments – ar spēju 

legato nodziedāt melodiju, veidot pilnskanīgu harmoniju un izcelt katru balsi polifonajā 

audumā, kā arī ierosināt pianista virtuozitāti – ļāva arvien pilnīgāk atveidot tā laika 

daudzveidīgos muzikālos tēlus.  

Krievu muzikologs Igors Rozanovs (Игорь Розанов) rakstā par agrīnajām klavierēm, 

balstoties uz dažādiem nozīmīgiem avotiem, pamato, ka pirmās klavieres (pianoforte) 

Florences meistars Bartolomeo Kristofori (Bartolomeo Cristofori) izgatavojis jau 1698. gadā, 

nevis 1700. vai 1709. gadā, kā tika uzskatīts iepriekš (Розанов 2010: 130-131). Drīzāk to 

varētu nosaukt par klavesīnu ar krešendo un diminuendo skaņu gradāciju iespēju. Āmuriņu 

klavieres nevarēja lepoties ar tembru bagātību, bet svarīgi, ka tas bija pirmais klavesīna tipa 

instruments, kas dinamiski diferencēja piesitienu. Tālākajā tā vēsturiskajā attīstībā īpaši 

nozīmīga bija labā pedāļa izgudrošana ap 1727. gadu, ko veica vācu meistars Gotfrīds 

Zilbermanis (Gottfried Silbermann, 1683–1753). Kreiso pedāli, kā arī kreisā un labā pedāļa 

vienlaicīgu izmantošanas iespēju 1782. gadā atklāja Džons Brodvuds (John Broadwood, 

1732-1812). Franču meistars Sebastjens Erārs (Sébastien Érard, 1752-1831) jau 1821. gadā 

ieviesa nozīmīgu klavierspēles tehnikas novitāti – dubulto repetīciju, kas ievērojami 

atviegloja spēli, jo, lai piespiestu to pašu taustiņu vēlreiz, tas vairs nebija jāatlaiž līdz galam. 

Par to pētījuma nodaļā par klavieru izcelsmi plaši un pamatoti raksta angļu muzikologs Karls 

Hampfrijs (Humphries 2002: 6-11). 

Mūziķu un sabiedrības padziļinātā interese veicināja instrumenta mehānikas 

uzlabojumus. Daļa no tā laika populārākajiem instrumentiem bija ražoti Johana Šteina 

(Johann (Georg) Andreas Stein, 1728–1792) un vēlāk Johana Štreihera (Johann Baptist 

Streicher, 1796–1871) fabrikā Vīnē un Brodvuda (Broadwood and Sons) uzņēmumos 

Anglijā. Austriešu instrumenti izcēlās ar izsmalcinātu un spožu skanējumu, to klaviatūra bija 

ar nelielu iegrimi un vieglu piesitienu. Turpretim angļu instrumentu mehānika bija smagnēja, 
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tomēr ar pilnskanīgāku toni (Мофа 2010: 151). Tas ietekmēja arī tā laika virtuozu spēli, kā 

arī klavierskaņdarbu faktūru. Komponisti pianisti savā daiļradē parasti orientējās uz 

konkrētas firmas instrumentu. Piemēram, Volfgangs Amadejs Mocarts smalkās un niansētās 

spēles dēļ bija Šteina klavieru piekritējs. Mocarta pianisma poētikā Šteina instrumentu 

īpatnības ir viegli pamanāmas: vieglums, skaidrība, izsmalcinātība, izvairīšanās no 

dinamiskiem un faktūras pārblīvējumiem, kontroles saglabāšana un aristokrātiska atturība 

emocionāli saviļņojošos momentos.  

Turpretim Mucio Klementi (Muzio Clementi, 1752–1832) deva priekšroku 

skanīgākiem angļu izcelsmes instrumentiem, lai savu skaņdarbu virtuozajās pasāžās panāktu 

lielāku skaņu masu un telpiskos efektus (Dubal 2005: 4). Turklāt Klementi, lai popularizētu 

un tālāk attīstītu šo instrumentu īpatnības, 1789. gadā Londonā pat nodibināja savu 

klavierbūves firmu Longman & Clementi, vēlāk 1802. gadā – Clementi & Co.40 

Līdzās iepriekšminētajiem diviem (vācu un angļu) tipiem savdabīgas īpatnības 

piemita arī franču klavierēm. To skaņas precizitātē un tembrā vairāk jūtama klavesīna 

izcelsme. Lai gan Erāra instrumentiem, kas bija vieni no spilgtākajiem franču klavierbūves 

skolas meistardarbiem, līdzīgi kā angļu instrumentiem, piemita apjomīgs skanējums, tomēr 

mehānika bija daudz vieglāka – līdzīgi kā Vīnes klavierēm. Tipiskām 19. gadsimta sākuma 

Erāra firmas klavierēm bija 4-5 kāju pedāļi, kuru dažas funkcijas ir arī mūsdienu 

instrumentam. Lai gan pagarinošā (dempferu) pedāļa nozīme joprojām saglabājusies, toreiz 

to bija iespējams attiecināt uz atsevišķiem reģistriem. Krievu muzikoloģe Larisa Kiriļina 

pētījumā par klasicismu min Bēthovena remarku no Sonātes op. 53 C dur autogrāfa, kurā 

autors norāda, ka pedalizējot jāatbrīvo ne tikai dempferi basos, bet arī augšējā reģistrā 

(Кириллина 2007: 322). Turklāt uz tā laika instrumentiem muzikālais materiāls ar ilgstošu 

pedalizāciju skanēja bez harmoniskās netīrības riska – ar to var skaidrot garos pedāļus, 

piemēram, Sonātes op. 31 Nr. 2 d moll pirmās daļas Largo Allegro rečitatīvos un Sonātes op. 

53 C dur fināla Rondo Allegretto moderato tēmā. 

Pedāļi ar klusinošu iedarbību bija vairāki: moderators, ar kura palīdzību starp 

āmuriņiem un stīgām ieklājās mīksta auduma vai ādas sloksne, kas stipri klusināja skanējumu 

(mūsdienās koncertinstrumentiem vairs netiek izmantots); pedāļi una corda vai due corde, 

kuri, pabīdot mehāniku pa labi, ļāva spēlēt uz vienas vai divām stīgām (mūsdienās izmanto 

tikai una corda pedāli). Skanot vienai stīgai, attiecīgi samazinās dinamika un izmainās 

skanējuma tembrs. Tas ļauj dinamiski un tembrāli labāk diferencēt dažādus mūzikas izklāsta 

                                                 
40 2003. gadā izdotajā klavieru enciklopēdijā rakstā par klavierbūves firmu Longman and Broderip to 

atzīmē amerikāņu muzikologs Roberts Palmjeri (Palmieri 2003: 224). 
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veidus, piemēram, no Bēthovena Sonātes op. 27 Nr. 2 (Sonata quasi fantasia) cis moll trijām 

daļām tikai pirmā Adagio sostenuto, pēc komponista norādījumiem, visa jāatskaņo una 

corda. Jāņem vērā arī tas, ka Bēthovens to komponējis, izmantojot tā laika Erāra instrumentu 

iespējas – una corda skanējumu, jo atšķirībā no Vīnes Šteina klavierēm, kurām ar pedāļa 

palīdzību varēja panākt tikai due corde, skaņa bija daudz smalkāka un līdzinājās arfas 

skanējumam. 

Sebastjena Erāra izgudrojuma (1823) – dubultās repetīcijas ieviešana – deva impulsu 

tālākai straujai repetīciju tehnikas attīstībai: kļuva iespējams ātrā tempā ilgstoši atkārtot vienu 

skaņu, intervālu vai akordu, kā arī stabilizēt piesitiena precizitāti. Tas krietni paplašināja 

skaņdarbu tehnisko un fakturālo diapazonu. Ilgstoši vienas skaņas atkārtojumi bija sastopami 

jau daudzu baroka un klasicisma komponisti klavīrdarbos, taču Bēthovens savās 

klaviersonātēs (it īpaši 1800.–1810. gadā) to pielietoja daudz plašāk, aktīvāk un 

daudzveidīgāk – tas galvenokārt bija saistīts ar sonāšu dramatismu un ekspresiju. Piemēram, 

Sonātes op. 57 f moll pirmās daļas Allegro assai saistījuma partijā (25.–29. t.; 89. nošu 

piemērs) izmantotas ērģeļpunkta repetīcijas, lai panāktu komponista iecerēto tēlu – dzelžainu 

gribasspēka sasprindzinājumu. Šī ritmiskā figurācija jāatskaņo maksimāli precīzi un 

izlīdzināti, ko kvalitatīvi un pārliecinoši var panākt tikai ar dubultās repetīcijas palīdzību. 

Iespējams, tieši šie Bēthovena faktūras atradumi noderēja instrumenta tālākai pilnveidei, 

respektīvi, Erāra jaunievedumam.  

Bēthovena piecas vēlīnās klaviersonātes, sākot no op. 101, tika orientētas vairs nevis 

uz Erāra, bet Brodvuda firmas koncertflīģeli – tajā laikā visā Vīnē vienīgo, kuru angļu 

meistars komponistam uzdāvināja 1818. gadā.41 Šis instruments atšķīrās no Vīnes Štreihera 

un Parīzes Erāra klavierēm ar plašāku diapazonu un skanējuma spēku, jo tā konstrukcijā bija 

izmantoti tērauda elementi. Nu kļuva iespējami agrāk neizmantoti plašu figurāciju foni, 

akordi un citi faktūras paņēmieni, kas izraisīja arvien lielāku faktūras daudzveidību, tās slāņu 

diferenciāciju, kā arī polifonizāciju. Piemēram, Sonātes op. 106 Adagio sostenuto blakus 

partijā (87. nošu piemērs) ir sarežģīts daudzbalsīgu kontrastu polifonijas izklāsts – melodijas 

tēmas imitācijas basā un augšējā reģistrā atrodas četru oktāvu attālumā, tādējādi rodas reljefs 

reģistru kontrasts, kura dēļ tēma skan kā daudzu plānu simfonisks tēls. Ritmiski dažādajās 

vidusbalsīs un basā notiek aktīva daudzveidīga kustība, kas līdz ar slēpto daudzbalsību gūst 

plašu polifonu attīstību. 

                                                 
41 Šo faktu savā pētījumā minējusi Larisa Kiriļina (Кириллина 2007: 322). 
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Labo jeb dempferu pedāļa uzlabojumu dēļ, kas piespiešanas brīdī atbrīvo visas 

instrumenta stīgas, radot plašu virsskaņu spektru, vienlaicīgi var skanēt visi reģistri, 

diferencējot faktūras komponentus – melodiju, vidusbalsis, basu. Tādēļ bass attālinās no 

melodijas, paplašinot virsskaņu spektru un padarot melodiju dziedošāku, kas ļauj iluzori 

paplašināt faktūras telpiskumu. Tas spilgti atklājas arī Bēthovena Sonātes op. 111 c moll 

otrajā daļā Arietta (113.–120. t.; 88. nošu piemērs), kurā uz vidusbalss trillera fona basā un 

augšējā balsī notiek tēmas imitāciju sasaukšanās piecu oktāvu diapazonā. 

 Pētot klasicisma laikmeta komponistu klaviermūzikas faktūru, ir svarīgi apzināties, 

kādam instrumentam šī mūzika rakstīta. Tas ir aktuāli gan pianistiem, kuri cenšas saglabāt 

seno instrumentu skanējuma auru uz mūsdienu klavierēm, gan mūzikas pētniekiem, 

iedziļinoties nošu pieraksta īpatnībās. Instrumentu specifika palīdz atklāt arī tā laika izplatītā 

žanra – klaviersonātes attīstību, jo pastāv nesaraujama saikne starp instrumentu, 

atskaņotājmākslinieka tehniskajām iespējām un skaņdarba izklāstu.  

Parasti šo attīstības procesu attēlo kā ceļu sākot no Jozefa Haidna miniatūrajām 

agrīnajām kamersonātēm (komponists tās nosaucis par divertimenti), uz izvērstākām 

brieduma perioda un pēc tam līdz viņa simfoniskām idejām cauraustajām vēlīnajām un 

pēdējām Mocarta klaviersonātēm, kas sasaucas ar jaunā Bēthovena agrīnajiem opusiem un 

vainagojas ar faktūras ziņā novatoriskajām Bēthovena vēlīnajām klaviersonātēm, kuras ir 

romantiskā un pat impresionistiskā pianisma vēstneši. Taču jāuzsver, ka šis vēsturiskais 

klasiskās klaviersonātes attīstības ceļš cieši saistīts ar jaunu instrumentu rašanos un iespēju 

bagātināšanos. Atšķirīgi mērķi bija skaņdarbiem, kas rakstīti mājas muzicēšanai vai 

koncertizpildījumam salonos, un to lielā mērā noteica tur sastopamo instrumentu specifika.  

 

3.2. Faktūras loma klasicisma klaviermūzikas žanros 

 

Klasicisma laikā, mainoties muzikālajai domāšanai, no vienas puses, attīstījās jau 

agrāk izveidotie žanri un formas (variācijas, rondo u.c.), bet, no otras, radās jauni, kuri 

joprojām uztverami kā tā laika simbols, zīme. Vispirms tas attiecināms uz sonātes allegro un 

sonātes ciklu.  

Kopš 18. gadsimta vidus austriešu komponistu klaviersonātēs veidojās jauna, 

laikmetam raksturīgu faktūras formulu vārdnīca, ko skaņdarbos plaši izmantoja Vīnes klasiķi. 

Krievu muzikoloģe Svetlana Stukolkina (Светлана Стуколкина) savā disertācijā par 

sonātēm 18. gadsimta otrās puses un 19. gadsimta sākuma austriešu komponistu daiļradē 

atzīmē, ka klavīrsonāte, sākotnēji paredzēta mīļotāju muzicēšanai, palika tāda (ar retiem 
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izņēmumiem) aptuveni līdz 18. gadsimta 80. gadiem. Tā laika austriešu komponistu sonāšu 

daiļradē iezīmējas divi virzieni, kuros attīstās viņas darbā nosacīti izceltie kamer- un 

koncertsonātes tipi. Pēc autores rakstītā var secināt, ka kamersonātēm nav raksturīgas īpašas 

izklāsta novitātes, taču: „Koncertsonāšu faktūra atšķiras ar virtuozā pirmsākuma 

koncentrāciju, kas izpaužas daudzveidīgu tehnikas veidu pielietošanā, to kombinēšanā garās 

virtuozu uzbūvju ķēdēs, kā arī dažādu virtuozu spēles paņēmienu izstrādāšanu izvērstos 

blokos” (Стуколкина 2002: 13).  

Tātad šādās klaviersonātēs tika apkopoti tā laika tradicionālie un novatoriskie 

tehnikas veidi, un faktūra iegūst raksturīgas stilistiskas un žanriskas iezīmes. Piemēram, 

virtuozā izklāsta pavadījumā bieži izmantoti Alberti basi, bungu un briļļu (lauztas oktāvas 

figurācija) basi u.c., arī melodijā nereti sastopamas harmoniskas figurācijas, savukārt liriskos 

posmos melodika ir piepildīta ar hromatiskām palīg- un pārgājskaņām vai atšķirīgām 

ritmiskām figūrām.  

Sonātes formā, kuras svarīga iezīme ir kontrasta izpausmju daudzveidība, faktūra ir 

ļoti aktīvs attīstības un formveides procesa elements. Tas raksturīgi gan šīs formas 

traktējumam kopumā, gan arī tās tvērumam klaviermūzikā, proti, klaviersonātē, turklāt jau no 

žanra attīstības pirmsākumiem (piemēram, Domeniko Skarlati daiļradē). 42 Līdzās vispārējām 

tendencēm muzikologi šai sakarā uzsver dažas specifiskas īpatnības. Piemēram, Sergejs 

Skrebkovs uzskata, ka klasicisma stila mūzikas dramaturģiskajā procesā galveno lomu gūst 

faktūra un faktūras transformācijas. Klasicisma faktūra kļūst brīva tādā nozīmē, ka tā vairs 

nav saistīta ar barokam raksturīgo ģenerālbasu, bet tiek pakļauta melodijai un skaņkārtas 

funkcionalitātei (Скребков 1973: 218). Arī amerikāņu muzikologs Čārlzs Rouzens pētījumā 

par klasisko stilu atzīmē, ka klasicisma faktūrā valda hierarhija, kas pakļaujas homofonijas 

pamatprincipiem. Autors uzsver, ka uz trijskani balstītas klasicismam raksturīgās pavadījuma 

figūras nereti ir iekļautas arī melodiskajā līnijā (Rosen 1976: 13). Tādējādi faktūra veidojas 

uz individuāla tematisma pamata, un šī iemesla dēļ pastiprinās arī tās žanriskā funkcija . 

Formveides funkcijas vienmēr sasaucas ar kādu attiecīgu faktūras risinājumu. 

Tāpēc, raksturojot formas vispārējo loģiku, Jevgeņijs Nazaikinskis darbā par kompozīcijas 

loģiku ir akcentējis saites starp vispārējām kompozīcijas funkcijām – ievadu, ekspozīciju, 

vidusposmu, reprīzi, kodu – un attiecīgiem telpiskiem faktūras risinājumiem (Назайкинский 

1982). Arī šeit svarīgi atzīmēt telpiskuma aspektu, jo autors viens no pirmajiem pievērsa 
                                                 

42 Šīs tendences, rakstot par klaviersonāti, atzīmējuši vairāki pētnieki, to vidū Valters Gerstenbergs 
(Gerstenberg 1933), Hanss Denerleins (Dennerlein 1955), Čārlzs Rouzens (Rosen 1976), Viktors Bobrovskis 
(Бобровский 1989), Irina Okraiņeca (Окрайнец 1994), Jans Larū (LaRue2004). 
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uzmanību šai faktūras īpatnībai. Tā ir ļoti būtiska un nozīmīga faktūras funkcija, kura 

ietekmē klausītāju uztveri. Piemēram, autors, balstoties pārsvarā uz mūziku, sākot ar 

klasicismu, norāda, ka faktūras funkcija ievados ir foniska raksturojuma izveide un izklāsta 

vertikālo, kā arī dziļuma koordināšu (iekšējās muzikālās telpas) aptvērums. Tālāk ekspozīcijā 

atklājas citas faktūras funkcijas – žanriskā un kompozicionāli procesuālā, jo tieši faktūra 

kļūst par galvenā tematiskā materiāla nesēju, attīstības impulsu. Izstrādājumā autors uzsver 

faktūras aktivitāti dramaturģiskajos procesos, piemēram, tematisku vienību daudzkārtēju 

atkārtojumu dažādos reģistros, tembros, fakturālajos variantos; fakturāli un žanriski atšķirīgu 

posmu virknējumu vai dinamisku pretnostatījumu; pakāpenisku mūzikas rakstura un izklāsta 

maiņu utt. Reprīzē faktūrai piemīt vispirms formveides, kompozicionālā funkcija, turpretim 

koda pēc reprīzes posma atkal akcentē faktūras skanējuma telpiskās īpatnības. 

Tādējādi Skrebkovs, Nazaikinskis un Rouzens apkopo faktūras funkciju īpatnības 

klasicismā vispār un sonātes formas posmos. Arī Viljams Ņūmens (William Newman) 

grāmatā par klasicisma sonātēm (Newman 1983: 81-82) un Marina Skrebkova-Filatova 

monogrāfij ā par faktūru (Скребкова-Филатова 1985: 186), izceļot tās lomu formveidē, 

uzskata, ka mijiedarbe starp muzikālā materiāla izklāstu un formas posmu funkcijām var 

izpausties daudzveidīgi. Piemēram, Bēthovena Sonātes op. 2 Nr. 1 pirmās daļas Allegro 

ekspozīcija (90. nošu piemērs) ir spilgts paraugs to mijiedarbei, jo katrai partijai ar savām 

intonatīvajām īpatnībām piemīt arī faktūras veids, kura savdabība koncentrēta vai nu tēmas 

sākumā, vai pārejas posmā uz nākamo (respektīvi, blakuspartijas noslēgums). Var arī 

piebilst, ka no vienbalsīga un homofona izklāsta galvenajā partijā (1.–8. t.), kurā sastopama 

interesanta tendence – izkliedēšana un sablīvēšana (1. t. ir vienbalsīgs horizontāls, bet jau    

2. t. – vertikāls akorda izklāsts, kura foniskās īpašības palīdz radīt sasprindzinājuma efektu), 

notiek virzība no imitāciju polifonijas saistījuma (9.–19. t.) un attīstītas homofonijas 

blakuspartijā (20.–33. t.) līdz melodijai ar akordu pavadījumu (izklāsts līdzīgs galvenajai 

partijai) noslēguma partijā (41.–48. t).  

Apkopojot iepriekšminēto muzikologu viedokļus, var secināt, ka faktūra, galvenajās 

līnijās saglabājot noteicošo kompozicionālo nozīmi, individuāli realizē komponista 

domāšanas loģiku katrā skaņdarbā, sevišķi saistībā ar tās dramaturģisko funkciju, telpiskuma 

daudzveidību un dažādu slāņu polifonizēšanu triju koordināšu muzikālajā telpā.  

 Tātad var secināt, ka jau kopš baroka laikmeta un it īpaši klasicisma periodā pieaug 

faktūras nozīme tēmu tēlainībā, žanriskumā un dažādu formas posmu diferencēšanā, tos 

apvienojot vai atdalot. Sonātes forma (sonātes allegro) provocē faktūras daudzveidību un 

dažādību, sevišķi neviendabīgā ekspozīcijas posma dēļ. Faktūras un intonatīvie kontrasti 
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sastopami arī vienas tēmas ietvaros, vispirms jau galvenajā partijā, un paspilgtina šī formas 

posma dramatisko attīstību.  

Daudzos gadījumos tieši faktūra skaidro ekspozīcijas īpatnējo struktūru. Lai izceltu 

caurvijattīstību, pārsvarā sastopamas divas tendences: viena diferencējoša, kad katra posma 

stadiju un formas procesa pavērsienu iezīmē ne tikai tematisms, bet faktūra, bet otra - 

vienojoša, ar posmu grupēšanu vai paplašināšanu faktūras dēļ, turklāt dažreiz vairākos 

formas posmos izmantots radniecīgs tematiskais materiāls un faktūras tips: galvenā partija 

apvienojas ar saistījuma partiju, savukārt blakus – ar noslēguma partiju.  

Ekspozīcijas ietvaros nereti veidojas savdabīgas fakt ūras arkas, kas izceļ 

ekspozīcijas vienotību. Mocarta klaviersonāšu pirmajās daļās nosacītas arkas starp galvenās 

un noslēguma partijas faktūru sastopamas, piemēram, Allegro no Sonātes K. 279 C dur, 

Allegro con spirito no Sonātes K. 309 C dur, Allegro no Sonātes K. 332 F dur 43 un Allegro 

no Sonātes K. 333 B dur. Tomēr, ņemot vērā Mocarta klaviersonāšu faktūras mainību un 

smalko detalizētību, faktūras loma dažādu formas posmu apvienošanā nav tik liela kā Haidna 

un Bēthovena klaviersonātēs. Piemēram, Haidnam faktūras arkas var būt ne tikai starp 

galveno un noslēguma partiju sonāšu pirmajās daļās: Moderato no Hob. XVI: 13 E dur, 

Allegro con brio no Hob. XVI: 35 C dur, Allegro moderato no Hob. XVI: 46 As dur, bet 

Sonātes Hob. XVI: 34 e moll pirmajā daļā Presto pat veidojas dubulta faktūras arka – izklāsta 

ziņā sasaucas galvenā un blakuspartija, kā arī saistījuma un noslēguma partijas.  

Arī Bēthovena klaviersonāšu pirmajās daļās faktūra galvenās partijas un noslēguma 

partijas izklāstā dažos gadījumos ir līdzīga, piemēram, Allegro vivace no op. 31 Nr. 1 G dur, 

kā arī Presto alla tedesca no op. 79 G dur (tikai divas taktis 45.–46. t.). Turklāt komponists 

klaviersonātēs starp saistījuma un noslēguma partiju izklāstu ir izmantojis arī faktūras arkas, 

piemēram, Allegro vivace op. 2 Nr. 2 A dur, Allegro molto e con brio op. 10 Nr. 1 c moll, 

Allegro op. 28 D dur un Allegro, ma non troppo op. 49 Nr. 2 G dur. 

Savukārt faktūras vienojošā tendence, kad vairākos formas posmos izmantots 

radniecīgs faktūras tips, respektīvi, izklāsta ziņā vienojas galvenā un saistījuma, kā arī blakus 

un noslēguma partijas, salīdzinoši biežāk sastopama Haidna klaviersonātēs, piemēram, 

Allegro no Hob. XVI: 5 A dur, Allegro (moderato) no Hob. XVI: 21 C dur, Allegro no    

Hob. XVI: 24 D dur, Moderato no Hob. XVI: 25 Es dur, Allegro con brio no Hob. XVI: 27 

G dur, Moderato no Hob. XVI: 31 E dur, Allegro moderato no Hob. XVI: 32 h moll, Allegro 

                                                 
43 Sk. Sonātes pirmās daļas ekspozīcijas faktūras analīzi pielikumā (91.-94. nošu piemēri). 
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no Hob. XVI: 33 D dur un Moderato no Hob. XVI: 45 Es dur. Savukārt Sonātes Hob. XVI: 

41 B dur Allegro līdzīga ir tikai saistījuma un noslēguma partiju faktūra.  

Tātad faktūras formveides funkcija klasiskās sonātes formā izpaužas dažādi, saasinot 

dramaturģisko attīstību. Šo faktūras funkciju apraksta arī angļu muzikologs Džeims 

Hepokoski (James Hepokoski) un amerikāņu muzikologs Vorens Dērsijs (Warren Darcy) 

kopīgajā pētījumā Sonātes teorijas elementi: normas, tipi un deformācijas 18. gadsimta otrās 

puses sonātēs. Izceļot rotācijas (burtiski: tematiskā materiāla atkārtojumi skaņdarba ietvaros) 

un deformācijas (negaidīti un pārsteidzoši kompozicionāli risinājumi) principu kā vienu no 

svarīgākajiem sonātes formu veidojošiem elementiem, autori īpaši uzsver faktūras lomu 

muzikālajās deformācijās: „Muzikālās deformācijas ir mērķtiecīgas standartizētas rīcības vai 

faktūras formu izmaiņas, lai piedāvātu komponistam izeju no iepriekš paredzamā žanriskuma 

līdzekļu kompleksa un tradicionālajām procedūrām” (Hepokosky, Darcy 2006: 617). Faktūrā 

tas nozīmē ne tikai negaidītas maiņas konkrētas muzikālās domas izklāstā, bet arī pretēju 

tendenci, kad vairākas atšķirīgas tēmas var fakturāli l īdzināties, padarot daudzveidīgākus 

formas dramaturģiskos risinājumus sonātes muzikālo tēlu attiecībās.  

 

3.3. Klasicisma klaviermūzikas raksturīgās figurāciju formulas 

 

Mērķtiecība un noturība mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu izvēlē ir viena no 

svarīgākajām klasicisma stila iezīmēm. Lai gan katra Vīnes klasiķu komponista skaņdarbu 

izklāsta īpatnības ir individuālas, īpašu faktūras stereotipu izpēte ļauj novērtēt faktūras zīmes, 

kas raksturīgas šim stilam kopumā.  

Vīnes klasiķu klavierdarbu faktūra bieži balstās uz iepriekšējo laikmetu īpatnībām, 

īpaši saistībā ar basso continuo atšifrēšanu. Galvenokārt tas parādās gan kā harmonisku 

figurāciju un tipveida pavadījuma figūru lomas pastiprināšanās, gan garos melodiskās līnijas 

veidojumos, kas balstās uz akorda skaņām, gan arī plašās harmonisko figurāciju pasāžu 

epizodēs. Homofoni harmoniskajā skaņdarbu faktūrā nereti sastopams pavadošais slānis, kas 

veidots no tam laikam raksturīgām formulām, kuras tradicionāli iedala divās lielās grupās – 

uz akorda skaņu figurācijas: Alberti basi (arī Harpfen-Bässe) un tremolo vai repetīciju 

figurācijas (Murky – marķīzu, Brillen – briļļu vai Trommelbässe – bungu basi).44 

                                                 
44 Pamatojoties uz Karla Filipa Emanuela Baha (Carl Philipp Emanuel Bach) pētījumu par 

klavierspēles mākslu (Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, 1753) un Daniela Gotloba Tjurka 
(Daniel Gottlob Türk, ) Klavierskolu (Klavierschule, oder Anweisung zum Klavierspielen für Lehrer und 
Lernende, 1802), par to raksta vācu muzikologs Francis Ferdinands Kērns (Franz Ferdinand Kaern) (Kaern 
2009: 3). 
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Alberti basus kā klasicisma klaviermūzikas faktūras zīmi un to izmantojuma 

kontekstu ir apskatījusi arī Dženeta Levija rakstā Faktūra kā zīme klasiskajā un agrīni 

romantiskajā mūzikā (Levy 1982), kurā analizēta tā laika komponistu biežā pievēršanās šai 

faktūras figūrai. 

Savukārt Marina Černaja no klasicisma pavadījuma figurāciju paņēmieniem diferencē 

sešus veidus (Черная 2005b: 145-152). Balstoties uz to un pievēršot īpašu uzmanību 

figurāciju lomai izklāstā kopumā, ir iespējams izveidot dalījumu trijās lielās grupās ar 

apakšgrupām. 

1. Uz akorda skaņām balstītas figurācijas. 

� Alberti basi (Domenico Alberti, 1710–1740) ir neatņemama klasicisma 

klavierdarbu sastāvdaļa, kura pamatvariantā bieži sastopama Mocarta kadenču trilleru 

pavadījumā klavierkoncertu un sonāšu ekspozīciju un reprīžu noslēgumos, piemēram, 

Sonātes K. 545 C dur pirmā daļa Allegro (95. nošu piemērs), kā arī dažādos variantos 

daudzos Vīnes klasiķu un viņu laikabiedru klavierdarbos. Dažreiz Alberti basos ar 

interesantām piebalsu melodiskajām līnijām ievijas slēptā polifonija, piemēram, Bēthovena 

Sonātē op. 2 Nr. 1 f moll pirmās daļas Allegro saistījuma partijas noslēgumā (26.–30. t.;     

90. nošu piemērs) un dažos gadījumos, paplašinot figurācijas diapazonu – basam attālinoties 

no augšējās balss. Ar šo figurāciju palīdzību tiek radīts īpašs faktūras telpiskuma efekts, 

piemēram, Bēthovena Sonātē op. 90 e moll pirmās daļas Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit 

Empfindung und Ausdruck blakuspartijā (96. nošu piemērs). 

� Augšupejoša taisnvirziena kustība pa akorda skaņām – šī veida figurācija 

sastāv no trim līdz piecām skaņām un, ņemot vērā tās vienmērīgumu un izmantojumu ilgākos 

skaņdarba posmos, parasti tā faktūrā ievieš zināmu stabilitāti un mieru, piemēram, 

blakuspartija no Mocarta Sonātes K. 332 F dur fināla Allegro assai (97. nošu piemērs) vai 

Menueta vidusdaļas (Trio) no Bēthovena Sonātes op. 10. Nr. 3 D dur (98. nošu piemērs), 

kurā šāda trioļu figurācija labās rokas partijā faktūrā rada nosvērtības iespaidu, lai gan 

kreisajā rokā atšķirīgos reģistros notiek dažādu motīvu sasaukšanās. Tomēr Bēthovena 

klavierdarbos dažos gadījumos šādas figurācijas vienmērība tiek izjaukta, izmantojot 

figurācijas plašā salikumā un mainot reģistrus vai pat ritma figūras, piemēram, noslēguma 

partijā no Sonātes op. 10 Nr. 2 F dur pirmās daļas Allegro (99. nošu piemērs), kurā 

skercozais un nestabilais izklāsts paspilgtināts ar triju un četru skaņu figurāciju miju. 

� Vienmērīga kustība pa akorda skaņām ar virziena maiņu ir raksturīga Vīnes 

klasiķiem un to laikabiedriem, piemēram, Haidna Sonātes Hob. XVI: 23 F dur otrā daļa 

Larghetto Adagio (100. nošu piemērs), Mocarta Fantāzija K. 396 c moll (36.–37. t.;          
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101. nošu piemērs) un Bēthovena Sonāte op. 2 Nr. 1 f moll otrā daļa Adagio (41.–43. t.;     

102. nošu piemērs). Bēthovena klavierdarbos vienmērīgā kustība ar virzienu maiņu, līdzīgi 

kā augšupejošā taisnvirziena figurācija pa akorda skaņām, plašā diapazona, vairāku reģistru 

izmantojuma un asu dinamikas kontrastu dēļ iegūst individuālus vaibstus, kā, piemēram, 

trešajā daļā Prestissimo no Sonātes op. 2 Nr. 1 f moll (103. nošu piemērs). 

2. Harmoniskās figurācijas ar neakorda skaņu izmantojumu. 

� No daudzām šāda veida figuratīvajām formulām var izcelt īsa trillera 

apvienojumu ar kustīgu basu, kura pēc uzbūves atgādina Alberti basus, taču starp augšējām 

skaņām ir nevis terca, bet sekunda, piemēram, Haidna Sonātes Hob. XVI: 23 F dur pirmās 

daļas Allegro moderato ekspozīcijas pēdējās taktis (104. nošu piemērs), Mocarta Sonāte       

K. 279 C dur pirmās daļas Allegro saistījuma partijā (105. nošu piemērs). Līdzīgi kā Alberti 

basos, arī šādas figurācijas bagātina izklāstu ar piebalsīm un smalki seko līdzi melodiskās 

līnijas niansēm. Tas spilgti atklājas, piemēram, Mocarta Sonātē K. 283 G dur trešajā daļā 

Presto (106. nošu piemērs). Dažreiz šo figurāciju formula tiek izmantota apvērstā veidā, 

piemēram, Haidna Sonātē Hob. XVI: 20 c moll Finale Allegro (107. nošu piemērs), kurā 

pavadošās figurācijas labās rokas partijā veido rotaļīgi kustīgu fonu melodijai atšķirīgos 

reģistros. 

3. Ritma figurācijas. 

� Vienas vai vairāku skaņu repetīcijas (bungu basi) bija ne tikai viens no tā laika 

vienkāršākajiem pavadījuma veidiem, bet arī spēcīgs izteiksmes līdzeklis, kurš, izmantojot 

mažora skaņkārtu, faktūrā radīja enerģisku, priecīgi satrauktu kolorītu, piemēram, Mocarta 

Sonātē K. 284 D dur pirmajā daļā Allegro (108. nošu piemērs) vai Bēthovena Sonātē op. 7  

Es dur pirmajā daļā Allegro molto e con brio (109. nošu piemērs), bet minora epizodēs 

pastiprināja iekšēju saspridzinājumu, piemēram, Bēthovena Sonātes op. 57 f moll pirmās 

daļas Allegro assai galvenās partijas izklāsts reprīzē (110. nošu piemērs). 

� Ritma un ritmiski harmoniskās figurācijas formulas (lauztas oktāvas: marķīzu 

basi vai briļļu basi) bija tradicionāla figurāciju formula, kas izklāstam piešķīra gaišu, 

enerģisku skanējumu, piemēram, oktāvu tremolo Haidna Sonātē Hob. XVI:50 C dur I daļas 

Allegro blakuspartijā (111. nošu piemērs) vai lauztu oktāvu lejupejoša kustība Mocarta 

Sonātē K. 284 D dur trešajā daļā Tema con variazioni (112. nošu piemērs). Tomēr atsevišķos 

gadījumos – īpaši Bēthovena klavierdarbos, izmantojot minora skaņkārtu, šādām figurācijām 

ir svarīga loma faktūras dinamizācijā, piemēram, pavadījuma dramatiskais tremolo Sonātes 

op. 13 c moll pirmās daļas Grave, Allegro di molto e con brio galvenajā partijā (113. nošu 

piemērs). 
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Tādējādi daudzveidīgās, bet tipiskās klasicisma komponistu klavierskaņdarbu izklāsta 

pavadījuma figurācijas katra komponista daiļradē iegūst atšķirīgas nianses. Piemēram, 

Bēthovena klavierdarbos skaidri pamanāma tendence sabiezināt faktūru ar dubultnotīm un 

paplašināt figurāciju diapazonu, kas nav raksturīgi Mocartam un Haidnam – viņiem 

figuratīvais izklāsts konkrēta posma robežās ir salīdzinoši stabils, turpretim Bēthovenam 

bieži sastopamas izmaiņas.  

Muzikoloģe Marina Černaja atzīmē divas klasicisma klavierdarbu figurētās faktūras 

attīstības līnijas: Haidns–Bēthovens (tālāk šī līnija ved uz Franča Šūberta klavierdarbiem) un 

Mocarts–Johans Hummelis (Johann Nepomuk Hummel,1778 –1837)45 (Черная 2005b: 141). 

Haidna klavierdarbu figuratīvā faktūra virzās uz stabilitāti un viendabību un tiek izturēta 

salīdzinoši lielos posmos. Bieži tiek izmantoti faktūras posmi, kuros variēti akordu 

kompleksi, piemēram, Sonātes Hob. XVI: 23 F dur pirmās daļas Allegro moderato 

izstrādājumā (114. nošu piemērs). Daudzi līdzīgi faktūras piemēri (ilgstoši izturētas pasāžas, 

kas balstās uz konkrētas harmonijas skaņām) izmantoti un tālāk attīstās saistībā ar diapazona 

paplašināšanos un dublējumiem arī Bēthovena mūzikā. Turpretim Mocarta klaviermūzikā 

faktūras figuratīvie veidojumi ir ļoti mainīgi un nestabili, ilgstoši izturētas viendabīgas 

figurācijas sastopamas krietni retāk. To atzīmē arī Marina Skrebkova-Filatova (Скребкова-

Филатова 1988: 51) un Luka Kjantore (Chiantore 2002: 106). 

Klasicisma klaviermūzikas figurāciju funkcija neaprobežojas tikai ar pavadījumu, bet 

tās nereti veido visu izklāstu, piemēram, dublētās figurācijas ar slēptās polifonijas piebalsīm 

abu roku partijās Bēthovena Sonātes op. 7 Es dur trešās daļas Allegro vidusposmā (115. nošu 

piemērs). 

Nepārtraukt ā kustība (ne vienmēr ātrā tempā) ir bijusi aktuāla jau no baroka basso 

continuo (Gehende-bass) laikiem. Ar savu ritmiskumu tā asociējas ar zināmu vienmērīgu 

soļu secību. Jaunas, daudzveidīgas motoriskās kustības perpetuum mobile semantiskās 

iespējas Bēthovens atklāja savos sonāšu tokātiskajos finālos – no op. 26 As dur Allegro un 

op. 54 F dur Allegretto dzīvesprieka un vitalitātes pārpilnības līdz op. 27 Nr. 2 cis moll 

Presto agitato un op. 57 f moll Allegro ma non troppo, kuros figurāciju straumei piemīt agrāk 

nepazīta mērķtiecība un sasprindzinājums, vienlaicīgi sastopama gan ārdošā, destruktīvā 

enerģija, gan gribas un dzīvības spēka apliecināšana.  

Īpaši svarīgas tā laikmeta kontekstā ir figurācijas, kurās motorika ir lirizēta, 

cilvēciskota. Labs paraugs tam ir Sonātes op. 31 Nr. 2 d moll fināls Allegretto, kurā 

                                                 
45 Vēlāk arī Frideriks Šopēns – D. Z. 
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melodiskās secības ostinētie atkārtojumi plūst kā laika nenovēršamais ritējums. Valdošā gaiši 

skumjā emocionālā nokrāsa pamazām pāriet kvēlā lūgumā, izmisumā un nesamierināmā 

protestā (116. nošu piemērs).  

No citas puses, figuratīvi harmoniskais arpedžo veida izklāsts, kurš barokā parasti 

tika izmantots kustības aktivitātes kontekstā, pārvietojoties no senajiem taustiņinstrumentiem 

uz klavierēm, arvien stiprāk virzās uz dziedošu skanējumu. Kā tendence tas ir sastopams 

Mocarta mūzikā, bet Bēthovena vēlīnajā daiļradē pārtop par agrīnajam romantismam 

raksturīgu izklāstu, piemēram, Sonātē op. 109 E dur pirmās daļas posmi Adagio espressivo. 

 

3.4. Telpiskuma aspekti klasicisma klaviermūzikā 

 

Lai raksturotu faktūras daudzveidīgo nozīmi un veidus klasicisma klaviermūzikā, 

nākamajās nodaļās apskatīti atsevišķi būtiski faktūras telpiskuma aspekti Jozefa Haidna, 

Volfganga Amadeja Mocarta un Ludviga van Bēthovena klavierdarbu izklāstā, ņemot vērā 

katram komponistam pieejamo instrumentu specifiku un īpaši akcentējot faktūras 

funkcionalitātes bagātināšanos klaviersonātes žanrā, kā arī klasicisma laikmetam raksturīgās 

figuratīvā izklāsta novitātes.  

 

3.4.1. Faktūras īpatnības Volfganga Amadeja Mocarta klavierdarbos 

Pievēršoties Volfganga Amadeja Mocarta klavierdarbu izklāstam, kļūst redzams – 

lai gan visu Vīnes klasiķu klavierdarbu figurācijā milzīga nozīme ir motorikai un ritma 

pulsācijas dažādībai, Mocarta skaņdarbos priekšplānā izvirzās tādu faktūras formulu izlase 

un apstrāde, kas atklāj viņa klaviermūzikā vokālu, dziedošu, ekspresīvu melodiskumu. Pētot 

Mocarta figurācijas ģenēzi, šo īpatnību atzīmējis arī Luka Kjantore: „Mocarta 

klavierkoncertu oriģināls liecina, ka dziedošā ekspresija ir vairāk atkarīga no izrotājumiem 

nekā no dinamikas kontrastiem” (Chiantore 2002: 101). Proti, instrumentālajās melodijās 

(īpaši tas attiecas uz sonāšu lēnajām daļām) cantabile galvenā prioritāte ir ornamentācija, 

nevis, teiksim, ritma vienkāršojums vai dinamikas izmaiņas. Piemēram, Sonātes K. 332        

F dur otrās daļas Adagio galvenās partijas izklāsts reprīzē ir vēl bagātīgāk ornamentēts nekā 

šīs daļas ekspozīcijā, tādējādi uzsverot izsmalcināto liriski dramatisko melodijas plūdumu. 

Vienlaikus arī pirmās daļas Allegro faktūras tēlainību un žanriskumu nereti izceļ tieši 

figurācija – piemēram, saistījuma partijas trauksmainā augšupejošā harmoniskā figurācija, 

blakus partijas melodiskās figurācijas smalkā niansētība, satrauktā ritmiskā figurācija labās 



 103 

rokas partijā otrajā pārrāvuma posmā vai noslēguma partijas kodas enerģiskā harmoniskā 

figurācija kreisās rokas partijā.46 

Līdz ar tēlainības bagātību, koncentrāciju un izklāsta smalko detalizāciju, tēmu 

elementu žanriskās cilmes un raksturu dažādības dēļ Mocarta klaviersonāšu faktūrai piemīt 

mainīgums, nepastāvība un mobilitāte pat neliela posma ietvaros47, ko nosaka viņa 

klavierdarbos tik svarīgā un daudzveidīgā faktūras žanriskā funkcija. Taču no pianisma 

tehnikas paņēmienu viedokļa kardinālas novitātes Mocarta klaviersonāšu faktūrā sastopamas 

samērā reti. Biežāk tās atrodamas citu žanru darbos: fantāzijās, klavierkoncertu kadencēs, 

variācijās u.tml. 

Mocarta klavierdarbos dažādi faktūras veidi sasaucas ar baroka komponistu, tostarp 

Johana Sebastiana Baha, improvizatoriskajiem paņēmieniem, bet, ņemot vērā instrumenta 

jaunās iespējas – diapazona paplašināšanu un skanējuma apjoma pieaugumu, tie atklāj arī 

jaunas izklāsta telpiskuma iespējas. Lūk, daži paņēmieni. 

• Figuratīvā preludēšana (Presto posmi Mocarta Fantāzijā K. 397 d moll (117. nošu 

piemērs) pēc uzbūves (balstās uz dominantes un pamazinātā septakorda) un semantikas 

sasaucas ar līdzīgām pasāžām no Johana Sebastiana Baha Hromatiskās fantāzijas (118. nošu 

piemērs) (no Hromatiskās fantāzijas un fūgas). Tomēr šeit atšķiras ne tikai diapazons 

(Mocartam vairāk par četrām oktāvām, Baham – trīs oktāvas), bet arī maksimālā diapazona 

sasniegšanas ātrums, jo Baha Fantāzijā figuratīvā kustība ir pakāpeniskāka, turpretim 

Mocarta Fantāzijā augšup traucas taisnvirziena arpedžo kustība vairāk nekā četru oktāvu 

diapazonā, un šis dramatiskais akcents rada spilgtu telpisku skanējumu. Šāds figuratīvi 

harmoniskais arpedžo veida izklāsts, kurš barokā bieži tika izmantots tieši kustības aktivitātes 

kontekstā, pārvietojoties no senajiem taustiņinstrumentiem uz klavierēm, arvien stiprāk 

virzās uz dziedošu skanējumu. 

• Lai gan plašas, virtuozas gammu, arpedžo, retāk dubultnošu pasāžas bija 

sastopamas jau baroka klavīrmūzikā (piemēram, Johana Sebastiana Baha tokātās, Domeniko 

Skarlati sonātēs), tomēr šo paņēmienu radītais iespaids nav salīdzināms ar Mocarta un vēlāka 

laika instrumentu skanējumu, jo klavesīna tonim piemita īpašs smalkums. Mocarta 

klavierdarbos virtuozām gammveida pasāžām parasti raksturīga plaša diapazona lēcienu 

aizpildīšana, piemēram, gan dubulttercu, gan gammveida pasāžas Mocarta Fantāzijas K. 369 

c moll blakus partijā (119. a) un 119. b) nošu piemēri). Šo faktūras paņēmienu detalizēti 

                                                 
46 Sk. pielikumā Sonātes K. 332 F dur pirmās daļas Allegro un fināla Allegro assai izklāsta analīzi. 
47 Sk. pielikumā Sonātes K. 332 F dur Allegro faktūras analīzi: galvenajā partijā – pieci, bet noslēguma 

partijā četri atšķirīgi faktūras veidi. 
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analizē arī Eva un Pauls Badura-Skoda grāmatā Mocarta interpretācija (Бадура–Скода 

1972: 194-203).  

• Mocarta Fantāzijā K. 396 c moll blakuspartijā ekspozīcijā Es dur (17.–19. t.) un 

īpaši reprīzē C dur (62.–64. t.; 119. a) nošu piemērs) basā citēts J. S. Baha Mazās prelūdijas 

BWV 939 C dur sākums (120. nošu piemērs). Mocarta Fantāzijā šī frāze skan basa reģistrā 

un tai uzslāņots ne tikai tonikas ostinato, bet arī spožas gammveida dubulttercu pasāžas un 

trilleris labās rokas partijā, veidojot plašu, telpisku un daudzslāņainu virtuozu izklāstu ar 

skaidri izteiktām reljefa (melodija basā) un fona (pasāžas augšējā reģistrā) attiecībām.  

• Mocarta klavierdarbos izmantoto instrumentālo melodiju plašums, sarežģītā 

ornamentika un citi mūzikas leksikas elementi liecina, ka viņa klavierdarbu faktūrā 

transformēti citu instrumentu, tajā skaitā vijoles, spēles principi – gan veidojot kantilēnu, gan 

ilgstoši izturētās harmoniskās figurācijās ar slēptās polifonijas iezīmēm. Tas spilgti atklājas 

Fantāzijas K. 396 c moll vidusposmā, kur dominē plaša diapazona daudzslāņaina figurēta 

faktūra, kas tiek panākta roku krustošanas dēļ – labās rokas partijā skan ātras arpedžo vidējā 

reģistrā, bet kreisā roka spēlē dramatisku figurētu melodiju basā, kam atbild izteiksmīgi 

motīvi augšējā reģistrā (121. nošu piemērs). Šādas faktūras paņēmiena (ar roku krustošanu) 

pirmsākumi meklējami baroka komponistu, tostarp Domeniko Skarlati sonātēs – piemēram, 

Sonātes K. 24 A dur blakuspartijas pirmajā posmā skan četras līnijas dažādos reģistros, un 

saistībā ar to veidojas daudzveidīgas un bagātīgas krāsas, tembri, kā arī faktūra caur to iegūst 

dziļumu un telpiskumu (122. nošu piemērs). Figuratīvais izklāsts līdzīgā semantikā 

sastopams Ludviga van Bēthovena skaņdarbos. Piemēram, saistījuma partija Sonātes op. 31 

Nr. 2 d moll pirmajā daļā Largo Allegro un īpaši tās izstrādājumā (123. nošu piemērs) 

izklāsts veidots tāpat kā minētās Mocarta fantāzijas vidusposmā: labās rokas partijā 

harmoniskas figurācijas, bet kreisā roka spēlē melodijas basā un augšējā balsī. Lai gan tāds 

izklāsts kļuva par savdabīgu klasicisma faktūras zīmi (Andante posms Mocarta Fantāzijā un 

fūgā K. 394 C dur, Bēthovena Sonātes op. 13 c moll pirmās daļas blakuspartijā u.tml.), tomēr 

stilistiski pārveidojoties, tas bija aktuāls arī romantiskajā mūzikā. Spilgts piemērs tam ir 

Ferenca Lista Augstākās meistarības etīde Putenis – uz vibrējošu harmonisko figurāciju fona 

tēmas izskan gan augšējā, gan pēc tam arī zemajā reģistrā (124. nošu piemērs). 

Tie ir tikai daži no daudzveidīgajiem Mocarta klavierdarbu faktūras paņēmieniem, ar 

kuriem izmantots faktiski visu tā laika instrumenta diapazons. Tie Mocarta klaviermūzikā 

liecina par faktūras daudzslāņainības un telpiskuma attīstību.  
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Muzikologs Luka Kjantore grāmatā Klavierspēles tehnika raksta: „Klavierspēle kļuva 

par īstu 19. gadsimta muzikālās pasaules simbolu tieši tādēļ, ka instruments spēja aizraut 

publiku, kura apbrīnoja visu jauno un brīnumaino. No klavierēm katru dienu gaidīja jaunus 

pārsteigumus un jaunas izjūtas, un tehnika bija spējīga reaģēt. Kļuva iespējams pielietot 

atšķirīgus dinamiskos un tembrālos resursus, kuri nebija zināmi iepriekšējiem instrumentiem, 

un tas drīz pārvērtās iespaidīgā virtuozitātē, kas tika izstrādāta, izmantojot instrumenta un 

cilvēka fiziskās iespējas. Taču Mocarta mūzikā valdīja citas tendences. Tieši otrādi, ar 

gadiem Mocarts uz pagātni lūkojās ar arvien pieaugošu nostalģiju: par to liecina Burvju 

flautas arhaiskā simbolika, pēdējā klaviersonāte, kas ir tuva [Baha – D. Z.] invencijām, un 

Rekviēma noslēguma akordi bez tercu skaņām, kas nebija populāri kopš Žoskēna Deprē 

laikiem” (Chiantore 2002: 115-116). 

Nevar nepiekrist autoram, ka Mocarta mūzikā sastopami elementi no iepriekšējā – 

baroka laikmeta, tomēr, būdams izcils virtuozs un improvizators, viņš savu klavierdarbu 

faktūrā daudzus tehniskos paņēmienus prata izmantot novatoriski un pat paredzēt tālāko 

klaviermūzikas attīstības ceļu. 

 

3.4.2. Faktūras novitātes Jozefa Haidna klaviermūzikā  

Jozefa Haidna klavierdarbos tēlu dažādība pārsvarā panākta ar ritmu, dinamikas 

gradāciju un reģistru pretnostatījumu, sasniedzot gan dramatiskus, gan humora pilnus 

kontrastus – tas galvenokārt saistīts ar komponista orķestrālo domāšanu. Itāļu pētnieks Luka 

Kjantore grāmatā Pianistiskās tehnikas vēsture par Jozefa Haidna klaviersonāšu faktūras 

īpatnībām raksta: „Haidna vēlīno klavierdarbu instrumentālā bagātība atklāj pārsteidzošas 

paralēles ar simfonisko pasauli, paralēles, kas raksturīgas arī laikabiedriem. Haidna forte pat 

vairāk nekā citiem viņa laikabiedriem ir salīdzināms ar orķestra tutti; bet solo, tāpat kā 

simfonijās, nav vairāk, kā kāda atsevišķa instrumenta individuāla replika ar savu raksturu un 

tembru” (Chiantore 2002: 121). 

Tādēļ dažreiz, ņemot vērā Haidna tēmu ārējo vienkāršību, grūti iedomāties, cik 

bagātīgas attīstības iespējas tās sevī slēpj. Alfrēds Einšteins ir teicis: „Mocarta tēmas sevī 

ietver visu, bet Haidna – to, kam vēl jāattīstās” (Einstein 1947: 19). Ja Mocarta tēmās 

vērojama smalka detalizācija, un to attīstības mērķis ir nevis atjaunošanās, bet drīzāk 

parādīšanās citā gaismā, turpretim Bēthovenam tiekšanās uz kompaktu vienotību ar 

maksimālu dramatisko spriedzi izstrādājošajos posmos, tad Haidnam katra faktūras detaļa, 

motīvs ir svarīgi asprātības un neizsmeļamas izdomas ieroči. Viņa spožā radošā iniciatīva 

izpaužas spējā no neliela motīva radīt intensīvas attīstības ķēdi, kurā bagātīgi izmantoti 
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dažādi faktūras un figurācijas paņēmieni. Kā īpatnēju Haidna klaviersonāšu faktūras zīmi, 

kas veicina aktivitātes, vitalitātes un enerģijas, kā arī izklāsta telpiskā apjoma pieaugumu, var 

izcelt ritma skald ījumu sonāšu pirmo daļu ekspozīcijas posma ietvaros, piemēram, 

Moderato (Allegro moderato) no Hob. XVI: 20 c moll, Allegro moderato no Hob. XVI: 23   

F dur, Moderato no Hob. XVI: 25 Es dur, Allegro moderato no Hob. XVI: 28 Es dur. 

Piemēram, Sonātes Hob. XVI: 23 F dur pirmajā daļā Allegro moderato galvenās partijas 

tēmas pirmajā teikumā par metrisko atskaites punktu kalpo ceturtdaļa, otrajā teikumā – 

astotdaļa, saistījuma partijā – sešpadsmitdaļa, taču, sākot no blakuspartijas, valda 

trīsdesmitdivdaļu kustība: – vispirms ar pārtraukumiem, bet no blakus partijas otrā posma – 

nepārtraukti. Tikai noslēguma partijā iezīmēti nelieli pieturas punkti astotdaļās, tomēr 

pēdējās taktīs trīsdesmitdivdaļu kustība atjaunojas basā ar variēta tremolo palīdzību         

(125. nošu piemērs). Ritma pulsācijas paātrinājums tiešā veidā saistās ar faktūras dinamikas 

pieaugumu, kura dēļ izklāsts kļūst arvien piesātinātāks. 

Mocarta tēma un tās fakturālais ietērps bieži vien jau sākotnēji liecina par sarežģītu, 

daudzslāņainu tēlu, turpretim Haidna tēma drīzāk ir kontūra, kas attīstības laikā arvien vairāk 

apaug ar dzīvu miesu. Tipisks Haidna klaviermūzikas homofonās faktūras paraugs ir Sonātes 

Hob. XVI: 23 F dur pirmās daļas Allegro moderato ekspozīcija, kas būtībā balstās uz viena 

motīva variēšanu un attīstību dažādos veidos. Lai gan izmantots tikai viens faktūras veids, 

tomēr pārsteidz tā izpausmju neizsmeļamā bagātība, kura atklājas gan zīmējumā, gan 

faktūras līniju skaita un diapazona mainībā.48 

Piemēram, lai gan dominē divu (saistījuma partijā: 12.–20. t., blakuspartijas sākumā: 

21.–26. t., tās otrajā posmā: 33.–39. t.) vai triju (galvenajā partijā: 1. –12. t., blakuspartijas 

pirmā posma fragmentā: 27.–32. t., noslēguma partijā: 40.–47. t.) līniju un slāņu izklāsts, ar 

slēptās daudzbalsības palīdzību blakuspartijas otrajā posmā (33. –39. t.) tiek panākts pat četru 

dažādu reģistru faktūras līniju skanējuma iespaids – basa līnijā ir atkārtots motīvs astotdaļās, 

labās rokas partijas trīsdesmitdivdaļu nošu figurācijās iezīmējas ne tikai izturēts dominantes 

pedālis, bet arī astotdaļu motīvi augšējā un vidusbalsī (ar slēptās daudzbalsības palīdzību 

veidojas iluzora trīsbalsība). 

Savas mūzikas valodas īpatnību dēļ Haidns daudz lielākā mērā nekā Mocarts 

klaviermūzikā ieviesis tam laikam jaunus tehniskus uzlabojumus un novatoriskus faktūras 

paņēmienus. To vidū kā ar izklāsta telpiskumu saistīti paņēmieni izceļas balsu dublēšana un 

pedalizācijas īpatnības.  

                                                 
48 Sk. Sonātes Hob. XVI: 23 F dur pirmās daļas Allegro moderato faktūras analīzi pielikumā. 
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• Haidna klaviermūzikā salīdzinoši biežāk nekā Mocarta klavierdarbos 

sastopamas sarežģītas dubultnošu pasāžas – dublējumi dubulttercās, sekstās, oktāvās. 

Piemēram, noslēguma partija Sonātes Hob. XVI: 47 F dur pirmajā daļā Moderato (126. nošu 

piemērs), kurā tercu un oktāvu dublējumi ir gan gammveida, gan melodiski figurētām 

pasāžām, kas ātrā tempā izklāstam piešķir spožu virtuozu skanējumu, kā arī ar jauktu 

intervālu sastāvu (Sonātes Hob. XVI: 38 Es dur pirmā daļa Allegro moderato (127. nošu 

piemērs) vai Sonātes Hob. XVI: 34 e moll pirmās daļas Presto blakuspartija, kurā mūzikas 

dziedošais legato akcentē šādu dublējumu vokālo pirmsākumu.  

• Haidna pianistiskās tehnikas jaunatklājums bija arī glisando dubultokt āvās – 

Fantāzijas Capriccio Hob. XVII: 4 C dur noslēgumā (128. nošu piemērs), kurā labās rokas 

partijā lejupejošais oktāvu glisando kalpo kā izrotājums, kas rada interesantu telpisku efektu 

– palielina skaņu masu. Jāpiebilst, ka Bēthovens līdzīgu paņēmienu izmantoja tikai pēc 15 

gadiem Sonātes op. 53 (1804) fināla Rondo Allegretto moderato (493.–502. t.) kodā, kurā 

lejupejošās dubultoktāvu gammveida pasāžas maksimāli ātrā tempa dēļ tradicionāli uz tā 

laika instrumenta spēlēja glisando, bet mūsdienās šīs pasāžas dažreiz sadala starp rokām (tas 

atkarīgs no katra atskaņotājmākslinieka izvēles). 

• Interesants fakts – Haidns ir viens no pirmajiem komponistiem, kurš nošu 

tekstā atzīmēja labā (dempferu) pedāļa izmantošanu, piemēram, Sonātē Hob. XVI: 50      

C dur (1794) pirmajā daļā Allegro. Pedālis izturēts vairāku taktu garumā pp dinamikā: gan 

galvenās partijas izklāstā zemajā reģistrā, gan uz sekvencējoša materiāla augšējā reģistrā 

(73.–74. t. un 120.–123. t.; 129. a) un 129. b) nošu piemēri). Sabiezinātais un netīrais 

skanējums mūzikā rada it kā apmulsuma un neizpratnes efektu. Turklāt pedalizētie posmi 

kontrastē blakus esošajiem arī ar diferencētu reģistru, dinamiku un raksturu, vēl spilgtāk 

akcentējot asprātīgo, negaidīto un artistisko faktūras pavērsienu.  

Haidna 52 klaviersonāšu faktūrā uzskatāmi var redzēt komponista daiļrades attīstības 

ceļu. No agrīnajām izklāsta veidā vienkāršajām līdz sarežģītajai simfonizētajai Sonātes Hob. 

XVI 52 Es dur faktūrai, kurā izmantoti orķestrāli fakt ūras paņēmieni – dažādu instrumentu 

skanējuma imitācijas. Pirmās daļas Allegro sākuma pilnskanīgie akordi (1.–2. t.) rada 

orķestra tutti iespaidu, taču trešajā taktī melodija kā atbalss parādās citā reģistrā – to pārņem 

atsevišķa instrumentu grupa. Tikai pēc dubulttercu gājieniem augšējā reģistrā (3.–5. t.) seko 

dziedoša sekvencveida melodija ar akcentētu modulācijas noti it kā cita instrumenta 

atskaņojumā, tās pavadījumā – vienmērīga lejupejoša figurācija (130. nošu piemērs). Tas 

liecina, ka Haidna klaviermūzikā, tāpat kā simfonijās, spilgti parādīts tutti (f) un solo (p) 
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kontrasts. Solo parasti tiek imitēti individuāli instrumenti vai to grupas dažādos tembros un 

raksturos. Piemēram, 27.–28. t. (131. nošu piemērs) mežragu zelta gājiens un asi punktētie 

staccatissimo lēcieni augšējā reģistrā rada asociācijas ar pūšamajiem instrumentiem, savukārt 

38. t. ar trompetes solo, bet 39. t. (132. nošu piemērs) basā šķiet dzirdams timpānu tremolo. 

Tādējādi jau ekspozīcijā manāmi vismaz 7–8 izklāsta veidi un atšķirīgi instrumentēti posmi, 

kas liecina par faktūras krāsainību un telpisko skanējumu.  

Haidna klavierskaņdarbu faktūras telpiskums īpaši izceļas brieduma perioda sonāšu 

(1784.–1794. gads) lēnajās daļās, kur ekspresija un dziļums paspilgtināts ar plašu diapazonu 

starp melodijas un basa līnijām, tēmas izklāsta vai posmu faktūras kontrastiem, kā arī ar 

sarežģītu ritmisku figūru izmantojumu melodijā, piemēram, Adagio no Sonātes Hob. XVI: 50 

C dur (133. nošu piemērs). 

Līdzīgas faktūras attīstības tendences vērojamas arī cita žanra darbos. Variācijās 

Andante con Variazioni Hob. XVII: 6 f moll (1773), kur pamatā ir homofons trīsbalsīgs 

izklāsts, balsu funkcionālā mainība izpaužas jau pirmajā tēmā, kad (7.–10. t.) abu roku 

partijas tiek it kā pārstatītas: basā skan melodija, basa līnija pārcelta vidusbalsī, savukārt 

augšējā balss – uz basu, kas rada dažādu slāņu telpiska skanējuma iespaidu (134. nošu 

piemērs). Šis paņēmiens tiek konsekventi izmantots abās pirmās tēmas variācijās un finālā. 

Par faktūras daudzslāņainību un telpiskumu liecina arī četru reģistru sasaukšanās (18.–25. t.; 

135. nošu piemērs), balsu sastāvam paliekot nemainīgam – melodija, vidusbalss un bass, taču 

labās, vēlāk arī kreisās rokas partijā ir lēcieni no pirmās uz lielo oktāvu. Līdzīgs piemērs 

sastopams arī iepriekš analizētajā Sonātē Hob. XVI: 23 F dur, tikai ar mazāku diapazonu, 

slēpto daudzbalsību un ne tik intonatīvi individualizētām balsu līnijām. 

Turpretim Andante con Variazioni otrā tēma (30.–39. t.; 136. nošu piemērs) ne tikai 

skaņkārtiski, bet arī fakturāli kontrastē ar pirmo – izklāsta balsis ir funkcionāli stabilas, 

melodija ir plašāk figurēta, tās diapazons ir mazāks, salīdzinot ar kreisās rokas partijas triju 

oktāvu aptvērumu (no C līdz c2). Kreisās rokas partijas slēptā daudzbalsība polifoni bagātina 

izklāstu, bet melodiskajā līnijā jāatzīmē īpašā ornamentācijas nozīme – grupeto, mordenti, 

dažādas harmoniskās figurācijas, intervāli, aizpildīti ar diatoniskām vai hromatiskām 

pārgājskaņām, kā arī izsmalcinātā ritmika ar biežiem punktējumiem. Tas viss izceļ variāciju 

otrās tēmas faktūras žanrisko funkciju  – ir kā instrumentāla ārija, kuras priekšplānā ir 

bagātīgi izrotāta melodija ar melodiski diferencētu pavadījumu. 

Analizējot Haidna klaviermūzikas faktūru, var pamanīt, ka, līdzīgi kā citiem 

klasicisma komponistiem, tajā izpaužas vairākas klasicisma stilam raksturīgas funkcijas – 

gan dramaturģiskā un kompozicionāli procesuālā (formveides), diferencējot dažādus 
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tematiskos materiālus, gan žanriskā, jo tieši faktūras daudzveidība un žanriskums ir viens no 

galvenajiem tematiskās mainības faktoriem. Tomēr, ņemot vērā, ka Haidna klaviermūzikas 

faktūrā dominē simfoniska domāšana, viņa klavierdarbos plaši atklājas izklāsta telpiskuma 

un koloristiskā funkcija, kas rada jaunas, bagātīgas iespējas klavieru skanējuma krāsainības 

attīstībā. 

 

3.4.3. Faktūras dinamizācija Ludviga van Bēthovena klavierdarbos 

Ludviga van Bēthovena klavierdarbos tematiskā materiāla sarežģītību un 

daudznozīmību nosaka iekšējo kontrastu daudzveidība. Konflikta ideja tiek realizēta jau 

mikrolīmenī – līdz motīvu savstarpējām attiecībām. Saistībā ar augsto tematiskās attīstības 

aktivitāti komponists sevi apliecināja kā būtisku tradicionālo faktūras paņēmienu 

pārveidotājs (īpaši vēlīnā perioda klaviermūzikā). Daudzas no svarīgākajām faktūras 

novitātēm Bēthovena klaviermūzikā ir saistītas tieši ar faktūras dinamizāciju un jaunu 

koloristisku un fonisku efektu meklējumiem. 

Faktūras dinamizācija notiek galvenokārt ar figurāciju palīdzību. Piemēram, 

Bēthovena Sonātes op. 111 c moll otrās daļas Arietta figuratīvā izklāsta īpatnības krāsainības 

un daudzveidības ziņā pareģo klaviermūzikas faktūras attīstības tendences. Sastopami arī 

tradicionāli variēšanas paņēmieni, tai skaitā pakāpenisks ritma skaldījums. Katras jaunas 

variācijas muzikālais materiāls tiek it kā saskaldīts (diminuēts) arvien bagātīgāk figurētās 

īsākās nošu vienībās – tas notiek pirmajā, otrajā un trešajā variācijā (interesanti, ka 

konsekventi izmantoti trioļu punktējumi). Par šo paņēmienu, kurš nāk jau no baroka čakonas 

variēšanas ritmiskās organizācijas un tiek daudzveidīgi izmantots klasicisma, turklāt īpaši 

spilgti – Bēthovena klaviermūzikā, raksta Alfrēds Brendels (Alfred Brendel) grāmatā 

Muzikālas domas un pārdomas (Brendel 1976: 51). Figurācijas Bēthovena skaņdarbos 

sasniedz līdz tam nebijušu faktūras plašumu un aptver visas faktūras balsis. Tāda veida 

izklāsts spilgti parādās ne tikai variāciju formas skaņdarbos – Arietta no Sonātes op. 111       

c moll vai Sonātes op. 109 E dur finālā Andante, molto cantabile ed espressivo, bet arī 

skaņdarbos sonātes Allegro formā, piemēram, Sonātes op. 53 C dur pirmās daļas Allegro con 

brio galvenās partijas izklāsts ekspozīcijā, kurā sākotnēji tēma skan akordu izklāstā 

astotdaļnotīs (1.–2. t.), tad (14.–15. t.) figurētā veidā sešpadsmitdaļnotīs un, visbeidzot, 

kulminācijā arpedžo pretkustībā abu roku partijās (27.–28. t). Marina Černaja šāda tipa 

figuratīvo izklāstu definējusi par dinamisko figurāciju, to skaidrojot kā faktūras piesātināšanu 

ar figuratīviem veidojumiem, kas: „Veicina mērķtiecīgas izmaiņas faktūrveidē un uz kuru 
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analīzes un vispārināšanas bāzes rodas intuitīvs priekšstats par kustības virzienu, raksturu un 

augsto intensitāti” (Черная 2005: 176).  

Savukārt pretēja tendence Bēthovena vēlīno klavierdarbu faktūrā ir ekstensīvаis 

variat īvā materiāla attīstības tips49, kas arī izpaužas figurācijās un no kura var atvasināt 

terminu ekstensīvās figurācijas. Tās rodas meditatīva rakstura bezkulmināciju melodiskās 

kustības epizodēs un veic pārsvarā fonisku funkciju. Piemēram, viena no visspilgtākajām 

koloristiskajām figuratīvā izklāsta novitātēm sastopama Sonātes op. 111 otrās daļas Arietta  

4. variācijā, kurā figurācijām nepiemīt motoriska funkcija, bet tās skan kā krāsu uzslāņojumi 

kontrastējošos reģistros: tremolo zemajā reģistrā 65.–71. t., bet 72.–80. t. melodiska 

figurācija šaurā diapazonā augšējā reģistrā – labās rokas partija pakāpeniskā augšupejošā 

kustībā nepārsniedz oktāvas robežas (137. nošu piemērs). Tādējādi transcendentāli 

meditatīvas tēlainības atklāsmē var saskatīt nākamības tendences – ekstensīvajām 

figurācijām piemīt ne tikai spilgta foniskā funkcija, bet tās kļūst par patstāvīgu tematisko 

materiālu, kas vēlāk raksturīgi romantisma un impresionisma izklāsta veidiem.  

Bēthovena klavierdarbos līdz ar jaunas tēlainības izteiksmes līdzekļu meklējumiem 

notiek tradicionālo faktūras formulu atjaunošanās, piemēram: 

1) klasicismam raksturīgās harmoniskās figurācijas dinamizācija un diapazona 

paplašināšanās. Piemēram, Sonātes op. 57 f moll pirmās daļas reprīzes noslēgumā (218.– 

234. t.) vienā no dramaturģiski saspringtākajiem un intensīvākajiem skaņdarba posmiem – 

sākotnēji plašas harmoniskās figurācijas tiek sadalītas starp abu roku partijām, bet no 226. t. 

četri milzīgi figurāciju viļņi aptver visu tā laika klavieru diapazonu (138. nošu piemērs). 

Bēthovens nereti izmanto arī masīvas, piesātinātas lavīnveida pasāžas, parasti pozicionālas, 

ar pamatu akorda skaņās un bagātinātas ar pārgāj- un palīgskaņām, bieži unisonā, kuras ātrā 

tempā aptver plašu diapazonu kā, piemēram, Sonātes op. 31 Nr.1 G dur pirmajā daļā Allegro 

vivace (161.–173. t.; 139. nošu piemērs); 

2) krāsainības, diapazona, dinamikas un intensitātes ziņā paplašinās trilleru 

(sekundās) vai tremolo (citos intervālos) traktējums. Lai gan vibrējošas figurācijas 

sastopamas arī Bēthovena agrīnajos un brieduma perioda skaņdarbos, trilleris ienes īpatnēju 

krāsu gavilējošajā Sonātes op. 53 fināla Rondo Allegretto moderato tēmā (140. nošu 

piemērs), kuras augšējā reģistrā melodija mirdz īpaši spoži, skanot trillerim vidusbalsī ff un 

ātrajiem gammu skrējieniem zemajā reģistrā, kā arī līdzīgā faktūrā pēdējā tēmas izklāstā 

kodā (141. nošu piemērs), kurā melodiju pavada ne tikai trilleris vidusbalsī, bet arī vibrējoša 

                                                 
49  Kā pretēju intensīvajam variatīvās attīstības veidam (Viktora Cukermaņa jēdziens) (Цуккерман 

1984: 58) Marina Černaja pretnostata ekstensīvo variatīvo attīstību (Черная 2005a: 178).  
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figurācija zemajā reģistrā Prestissimo tempā pp dinamikā. Tomēr komponista vēlīnajos 

klavierdarbos trilleru mirdzums iegūst īpašu semantiku, jo ar trilleriem un citām vibrējošām 

figurācijām bagātu faktūru izmantota skaņdarbu kulminācijas epizodēs, mēģinot panākt 

gaišu, apskaidrotu, pat apžilbinoši spožu kolorītu, piemēram, Sonātes op. 109, Bagateles    

op. 119 Nr. 7 C dur vai Sonātes op.111 c moll Arietas noslēgumā; 

3) martelato tehnikas pielietojums kļūst arvien daudzveidīgāks ne tikai pasāžās (jau 

iepriekšminētais pasāžas sadalījums starp rokām Sonātes op. 57 f moll pirmās daļas reprīzes 

noslēgumā), bet arī dažādos intervālos (tai skaitā oktāvās) un pat akordos, piemēram, Sonātes 

op. 57 f moll pirmās daļas kodā (142. nošu piemērs) vai Sonātes op. 106 B dur (Hammer–

Klavier) pirmajā daļā Allegro (26.–34. t.; 143. nošu piemērs), kurā ar martelato paņēmiena 

palīdzību pakāpeniski tiek sasniegts tā laika klavieru maksimālais diapazons no c3 līdz F; 

5) orķestrāli  paņēmieni – tembrāla reģistru instrumentācija, piemēram, Sonātes op. 

31 Nr. 3 Es dur pirmās daļas izstrādājumā (96.-103. t.; 144. nošu piemērs) līdzīgas frāzes un 

motīvi sasaucas dažādos reģistros un rada asociācijas ar mežraga un fagota skanējumu. Taču 

Bēthovena vēlīnajā klaviermūzikā nereti sastopama vienlaicīga galējo reģistru izmantošana. 

Par to Jurijs Tjuļins atzīmē: „Bēthovena klaviermūzikai raksturīga pastiprināta slodze 

reģistriem, kuri atrodas lielā attālumā, no kā komponisti romantiķi sāka izvairīties, tuvinot 

skanējumu akustiski dabīgajam, līdzsvarotajam, ar aizpildītu vidusslāni. Mūsdienu mūzikā 

(Hindemitam, Šostakovičam un citiem komponistiem) bēthoveniskais paņēmiens atkal 

iekaroja eksistences tiesības” (Тюлин 1976 : 46). Spilgts piemērs šai tendencei ir fragments 

no Sonātes op. 111 Arietas (124.–127. t.; 145. nošu piemērs) – savdabīga skaņdarba klusā 

kulminācija, kurā telpiskums sasniegts ar ārkārtīgi plaša diapazona palīdzību: 127. t. 

melodiju no basa šķir piecas ar pusi oktāvas (basā F1, melodijā b3); 

6) Bēthovena klavierdarbu pedalizācija tiek traktēta ne tikai kā krāsa un dinamisks 

izteiksmes līdzeklis, bet arī kā faktūras elements. Piemēram, garie pedāļi Sonātes op. 53        

C dur finālā Allegretto, Sonātes op. 31 Nr. 2 d moll pirmās daļas rečitatīvos (143.–148. t., 

153.–158. t.; 146. nošu piemērs), Sonātes op. 27 Nr. 2 cis moll finālā Presto u.tml.; 

7) faktūras polifonizācijas paņēmieni, īpaši Bēthovena vēlīnajās Sonātēs, tiek 

izmantoti dažādos faktūras slāņos. Īpaši spilgti tas izpaužas, piemēram, Adagio sostenuto no 

Sonātes op. 106 četrbalsīgajā polifonajā saistījuma posmā pirms blakuspartijas (41.–43. t.; 

149. nošu piemērs), kur katra balss bagātināta ar palīg- un pārgājskaņām, radot vijīgu un 

hromatisku muzikālu audumu.  

Bēthovena vēlīnajās sonātēs jau atspoguļojas romantisma estētika. Pirmām kārtām tas 

ir saistīts ar instrumenta novitātēm – iespēju dziedāt dažādos reģistros, dziļu legato, 
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vissmalkākajām dinamiskajām niansēm un tembru krāsainību vienlaicīgā skanējumā. Krievu 

muzikoloģe Irēna Lavrentjeva (Ирэна Лаврентьева) rakstā Bēthovena vēlīnās 

klaviersonātes apskatot Adagio sostenuto no Sonātes op. 106, atzīmē: „Tiekšanās uz 

paaugstinātu ekspresiju pieprasa arī īpašus izteiksmes līdzekļus, kuri maz raksturīgi 

Bēthovena iepriekšējam stilam: melodika piesātinās ar sekundu intonācijām, diatoniskām un 

hromatiskām aizturām, izteiksmīgu apdziedāšanu, pietuvinoties emocionāli piesātinātai 

cilvēka runai” (Лаврентьева 1966: 77). Taču šādas intonācijas raksturīgas ne tikai valdošajai 

melodijai, bet arī citām faktūras balsīm – tās rada dzīvu, kustīgu daudzbalsīgu tematisku 

audumu.50 

 Pēc Sergeja Skrebkova domām, Adagio sostenuto ir viens no ievērojamākajiem 

klasicisma mūzikas mākslinieciskajiem atklājumiem lirikas sfērā, kas spilgti izpaužas tā 

izklāstā (Скребков 1973: 161). Skaņdarba faktūras novitātei īpašu uzmanību savā pētījumā 

par klasisko stilu pievērsis arī amerikāņu muzikologs Čārlzs Rouzens (Rosen 1976: 430- 

433). 

Analizējot Sonātes op. 106. trešās daļas Adagio sostenuto ekspozīcijas faktūru, var 

pamanīt, ka notiek pakāpeniska un mērķtiecīga faktūras attīstība no unisona un stingra 

akordu izklāsta galvenajā partijā caur skaidru homofoniju saistījuma partijā uz kontrastu 

polifoniju blakuspartijā un visbeidzot atpakaļ uz homofonu akordu izklāstu noslēguma 

partijā. Tālākajā faktūras attīstībā īsajā izstrādājuma posmā seko jauns polifonijas vilnis, arī 

reprīzē pastiprinās katras tēmas polifonizācija, bet milzīgā koda it kā rezumē attīstību. Kā 

klaviermūzikas faktūras novitāte jāatzīmē homofonās faktūras polifonizācijas intensitāte, kas 

pietuvina klavieru skanējumu orķestra mūzikā iespējamai slāņu polifonijai.  

Tātad Bēthovena klaviermūzikas faktūras novitātes sasaucas galvenokārt ar jaunu 

izteiksmes līdzekļu – koloristisku un fonisku efektu meklējumiem, gan saistībā ar faktūras 

sabiezināšanos un dinamizāciju, gan ar izretināšanos (vēlīnajām klaviersonātēm raksturīgais 

ekstensīvаis variatīvā materiāla attīstības tips). Līdz ar to faktūras formulu atjaunošanās 

notiek daudz intensīvāk nekā Mocarta un Haidna klavierdarbos. Piemēram, harmoniskās 

figurācijas veidi (Alberti, bungu un briļļu basi) kļuva par savdabīgu klasicisma komponistu 

stila iezīmi, turpretim Bēthovena daiļradē diapazona, dinamiskās intensitātes palielināšanās 

un klavierspēles tehnisko paņēmienu attīstības dēļ uz konkrētu harmoniju balstītas pasāžas 

(trilleri, tremolo un martelato epizodes) iegūst pavisam citu tēlainību. Lai gan Haidna 

klavierdarbos jau bija sastopami nošu tekstā fiksēti faktūras balsu uzslāņojumi ar dempferu 

                                                 
50 Sk. Sonātes op. 106 Hammer-Klavier B dur trešās daļas Adagio sostenuto ekspozīcijas faktūras 

analīzi pielikumā. 
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pedāļa palīdzību, tomēr Bēthovena sonātēs šādas epizodes kļūst par būtisku faktūras 

dinamizācijas faktoru. 

Bēthovena vēlīnajās klaviersonātēs arvien vairāk izpaužas komponista orķestrālā 

domāšana – tembrāla reģistru instrumentācija, kas realizēta ar specifiski pianistiskiem 

faktūras izteiksmes līdzekļiem un plaši attīstās faktūras polifonizācijas paņēmieni. Tādēļ 

šajos skaņdarbos skaidri dzirdamas orķestra un vokālās mūzikas skanējuma imitācijas, jo 

šāda klavieru izklāsta specifika ir saistīta ar mērķi pietuvināties simfoniskā orķestra 

bagātīgajai krāsu paletei. 

 

Rezumējums 

Vēsturiskais klaviermūzikas attīstības ceļš ir cieši saistīts ar jaunu instrumentu 

rašanos un iespēju bagātināšanos, kas daudzveidīgi izpaužas skaņdarbu faktūrā. Tā kā 

klasicisma laikmetā jau bija pieejami pirmie taustiņinstrumenti ar spēju dinamiski diferencēt 

piesitienu (veidot skaņu gradācijas krešendo un diminuendo), tas būtiski palielināja 

instrumenta tēlainības un izteiksmes iespējas. Tās vēl vairāk attīstījās līdz ar dempferu pedāļa 

izgudrošanu, tādēļ uz klavierēm varēja panākt dziedošu legato, veidot pilnskanīgu harmoniju 

un izcelt katru balsi polifonajā audumā. 

 1. Klasicisma klaviermūzikas faktūra vairs nav saistīta ar barokam raksturīgo 

ģenerālbasu, bet ir pakļauta melodijai un skaņkārtiskajai funkcionalitātei. Lai gan 

klavierdarbos joprojām sastopams homofons, homofoni polifons un polifons izklāsts, tomēr, 

faktūras reljefa un fona attiecībām kļūstot diferencētākām, sāk dominēt homofonais stils. 

Palielinās melodijas nozīme, tā kļūst par vadošo tēmas un arī faktūras elementu (galvenā 

balss, melodiskā līnija). Tāpēc klavierskaņdarbu faktūrā bieži sastopama abu roku partiju 

diferenciācija – labās rokas partijā parasti ir melodija, bet kreisajai rokai ir pavadījuma 

funkcija. Lai gan sastopami skaņdarbi, kur abu roku partijas un līdz ar to faktūras balsu 

funkcijas it kā mainās vietām, taču tam parasti ir sekundāra nozīme, jo pārsvarā tieši labās 

rokas partija ir galvenā tematiskā materiāla – melodijas nesēja.  

Baroka klaviermūzikā dominē viena tematiskā materiāla attīstība (tādēļ daudz biežāk 

tiek izmantots viendabīgs polifonais izklāsts), turpretim klasicismā valda kontrastiem 

bagātais duālisma princips, kas vispirms saistīts ar tematisma un tēlainības dažādību pat 

vienā skaņdarbā un kura dēļ mainās arī faktūras kontrastu loma, un tās sastāvs kļūst arvien 

diferencētāks. 

2. Mainoties muzikālajai domāšanai, klasicisma laikā, no vienas puses, attīstījās jau 

agrāk izveidotie žanri un formas (variācijas, rondo u.c.), bet, no otras, radās jauni, kuri 
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joprojām uztverami kā tā laika simbols un zīme. Pirmām kārtām tas attiecas uz sonātes 

allegro un sonātes ciklu. Tā ietvaros turpinās faktūras žanrisko formulu  izstrādāšana, 

piemēram, maršam, dejām un citiem žanriem, kuri turpina savu attīstību arī vēlāk.  

Tātad tieši klaviersonātēs tika apkopoti tā laika tradicionālie un novatoriskie tehnikas 

veidi, un faktūra iegūst raksturīgas stilistiskas un žanriskas iezīmes. Piemēram, virtuozā 

izklāsta pavadījumā bieži izmantoti Alberti basi, bungu un briļļu (lauztas oktāvas figurācija) 

basi u.c., arī melodijā nereti sastopamas harmoniskas figurācijas, savukārt liriskos posmos 

melodika piepildīta ar hromatiskām palīg- un pārgājskaņām vai atšķirīgām ritmiskām 

figūrām.  

3. Faktūras formveides funkcija, īpaši saistībā ar sonātes formas attīstību, kuras 

svarīga iezīme ir kontrasta principa izpausmju daudzveidība, kļūst par vienu no vadošajām 

klasicisma klaviermūzikas izklāstā. Faktūra tajā ir ļoti aktīvs attīstības un formveides procesa 

elements. Tas raksturīgi gan šīs formas traktējumam kopumā, gan tās tvērumam 

klaviermūzikā, proti, klaviersonātē, turklāt praktiski jau no žanra attīstības pirmsākumiem 

(piemēram, Domeniko Skarlati daiļradē).  

Dažreiz tiek izmantoti citiem žanriem iezīmīgi izklāsta paņēmieni, piemēram, 

dinamizācija ar ritma skaldījumu, kas galvenokārt raksturīgi variāciju formā, bet kļūst par 

Haidna klaviersonsonāšu faktūras zīmi pirmo daļu ekspozīcijas posmā un veicina aktivitātes, 

vitalitātes, enerģijas un izklāsta telpiskā apjoma pieaugumu. 

Pēc Mocarta, Haidna un Bēthovena sonāšu analīzes var redzēt būtiskas sonātes 

allegro formas iezīmes saistībā ar faktūru. Ekspozīcijas posmos vērojama faktūras mobilitāte 

un aktivitāte, kas iespējama pat viena tematiskā materiāla ietvaros, proti, faktūras maiņas ir 

daudz biežākas, nekā tematiskā materiāla maiņas. Spilgti tas atklājas Haidna un Bēthovena 

sonātēs, kurās tematisms ir salīdzinoši vienkāršāks nekā Mocartam, bet attīstība un 

izstrādāšana notiek ar faktūras maiņu palīdzību. Izstrādājuma posmos parasti tiek izmantots 

tāds pats vai līdzīgs izklāsta veids, kurā var būt sastopamas reģistru maiņas, balsu 

pārstatījumi (t. i., polifonizācija) utt. Reprīzē faktūra galvenokārt veic tematisku formveides 

funkciju, sasaucoties ar ekspozīcijas izklāstu, jo dažos gadījumos tieši tas norāda uz formas 

posma maiņu. Ar to saistīts pastāvīgums un stabilitāte formas lielos posmos, tādējādi 

skaidrāk saskatāma diferencējoša loma formas uzbūvē.  

Parasti faktūra skaidro sonāšu ekspozīcijas īpatnējo struktūru. Dažreiz vairākos 

formas posmos izmantots radniecīgs tematiskais materiāls un faktūras tips, kur – galvenā 

partija apvienojas ar saistījuma partiju, savukārt blakuspartija – ar noslēguma partiju. Lai 

izceltu caurvijattīstību, pārsvarā valda divas tendences: diferencējoša, kad katru posmu un 
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formas pavērsienu iezīmē ne tikai tematisms, bet arī faktūra un vienojoša, ar posmu 

grupēšanu vai paplašināšanu faktūras dēļ.  

Ekspozīcijā vai visā daļā dažos gadījumos veidojas savdabīgas fakt ūras arkas, 

kas izceļ formas posma vienotību, turklāt vairākas atšķirīgas tēmas fakturāli l īdzinās, padarot 

daudzveidīgākus formas dramaturģiskos risinājumus sonātes muzikālo tēlu attiecībās. 

Mocarta sonātēs faktūras arkas sastopamas starp galvenās un noslēguma partijas izklāstu, bet 

Bēthovena klaviersonātēs tās izmantotas arī starp saistījuma un noslēguma partiju izklāstu. 

Savukārt faktūras vienojošā tendence, kad vairākos formas posmos ir radniecīgs faktūras tips 

un izklāsta ziņā vienojas galvenā un saistījuma, kā arī blakus- un noslēguma partijas (dubulta 

faktūras arka), ir salīdzinoši biežāk sastopama Haidna klaviersonātēs.  

4. Vīnes klasiķu klavierdarbu faktūra balstās uz iepriekšējo laikmetu īpatnībām, īpaši 

saistībā ar basso continuo atšifrēšanu. Galvenokārt tas parādās gan kā harmonisko figur āciju 

un tipveida pavadījuma figūru lomas pastiprināšanās, gan garos melodiskās līnijas 

veidojumos, kas apdzied akorda skaņas, gan arī izvērstās harmonisko figurāciju pasāžu 

epizodēs. Vīnes klasiķu homofoni harmoniskajā skaņdarbu faktūrā sastopams pavadošais 

slānis, kas veidots no tam laikam raksturīgām formulām, kuras var iedalīt trijās grupās: 

akorda skaņu figurācijas (Alberti basi, harmoniskas figurācijas bez vai ar virziena maiņu), 

harmoniskās figurācijas ar neakorda skaņu izmantojumu (īsa trillera apvienojumu ar kustīgu 

basu), ritmiskās figurācijas (vienas vai vairāku skaņu repetīcijas – bungu basi), ritmiskās un 

ritmiski harmoniskās figurācijas (lauztas oktāvas – marķīzu basi vai briļļu basi), kas bija ne 

tikai viens no tā laika vienkāršākajiem pavadījuma veidiem, bet arī spēcīgs faktūras 

dinamizācijas līdzeklis. 

Līdzās no baroka mūzikas aizgūtajiem melodiskās figurācijas veidiem – kolorēšanas 

tehnikai un figuratīvajai variēšanai – klasicismā notiek šo paņēmienu attīstība (diapazona un 

dinamikas intensitātē), kā arī rodas jauni melodiskās figurācijas veidi (piemēram, grupeto 

ķēdes, figurācijas ar daudzām hromatiskām palīg- un pārgājskaņām). 

Bagātinoties figurāciju veidiem, mainās arī to funkcijas. Protams, saglabājas no 

baroka laikiem vienmēr aktuālā figurāciju motoriskā funkcija, taču, attīstoties harmoniskās 

figurācijas veidiem (sākot no tradicionālajiem Alberti basiem), iezīmējas divas būtiskas 

tendences: figurācijas veic koloristisku funkciju (ātrā tempa dēļ nediferencējas atsevišķas 

skaņas, tāpēc figurācijas tiek uztvertas kā slānis), kā arī lirizējas (īpaši Bēthovena vēlīnajās 

Sonātēs), norādot ceļu uz romantisma figurāciju.  
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5. Līdztekus jaunām instrumentu iespējām arvien plašāk attīstās faktūras dziļuma un 

telpiskuma koordināta. Tas saistīts gan ar izklāsta diapazona paplašināšanos, gan vairāku 

vienlaicīgi skanošu faktūras līniju vai slāņu dinamikas diferenciāciju. 

Mocarta klavierdarbos samērā bieži sastopami dažādi faktūras veidi, kas konkrēti 

sasaucas ar baroka komponistu, tai skaitā Johana Sebastiana Baha, figuratīvajiem 

paņēmieniem. Ņemot vērā instrumenta jaunās iespējas – diapazona paplašināšanos un 

skanējuma apjoma pieaugumu, tie atklāj arī jaunas izklāsta telpiskuma iespējas figuratīvajā 

preludēšanā, virtuozās gammu, arpedžo, retāk dubultnošu pasāžās, kurām parasti piemīt plaša 

diapazona lēcienu aizpildīšanas funkcija. Mocarta klavierdarbos izmantoto instrumentālo 

melodiju plašums, sarežģītā ornamentika un citi mūzikas leksikas elementi liecina, ka viņa 

klavierfaktūrā ietverti arī citu instrumentu, tajā skaitā vijoles, spēles principi – gan veidojot 

kantilēnu, gan ilgstoši izturētās harmoniskās figurācijās ar slēptās polifonijas iezīmēm. 

Savas mūzikas valodas īpatnību dēļ Haidns daudz lielākā mērā nekā Mocarts 

klaviermūzikā ieviesis tam laikam jaunus tehniskus uzlabojumus un novatoriskus faktūras 

paņēmienus. Īpaši izceļas ar izklāsta telpiskumu paplašinoši paņēmieni saistībā ar balsu 

dublēšanu un pedalizāciju: salīdzinoši biežāk nekā Mocarta klavierdarbos izmantotas 

sarežģītas dubultnošu pasāžas – dublējumi dubulttercās, sekstās, oktāvās (Haidna pianistiskās 

tehnikas jaunatklājums bija arī glisando dubultoktāvās). Lai gan jau Haidna klavierdarbos 

bija sastopami nošu tekstā fiksēti faktūras balsu uzslāņojumi ar dempferu pedāļa palīdzību, 

tomēr Bēthovena sonātēs šādas epizodes kļūst par būtisku faktūras dinamizācijas faktoru. 

Bēthovena klaviermūzikas faktūras novitātes saistītas galvenokārt ar jaunu 

koloristisku un fonisku izteiksmes līdzekļu meklējumiem (saistītiem gan ar faktūras 

sabiezināšanos un dinamizāciju, gan ar izretināšanos – vēlīnajām klaviersonātēm raksturīgais 

ekstensīvаis variatīvā materiāla attīstības tips). Līdz ar to faktūras formulu atjaunošanās 

saistībā ar diapazona, dinamiskās intensitātes palielināšanos un klavierspēles tehnisko 

paņēmienu attīstību notiek daudz intensīvāk nekā Mocarta un Haidna klavierdarbos. 

Arī mūsdienu klaviermūzikā, tostarp latviešu komponistu skaņdarbos, klasicismam 

raksturīgie klavierfaktūras veidi izmantoti vairāk stilistiskajā aspektā – kā stilizācija vai 

alūzija (sk. Imanta Zemzara Varšavas triptiha analīzi nodaļā par latviešu mūziku). 51  

 

                                                 
51 Līdzīga tendence jau minēta darba otrās nodaļas (par pirmsklasicisma klavierfaktūru) 

noslēgumā. 
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Ceturtā nodaļa 

Faktūras attīstība 19.–20. gadsimta sākuma klaviermūzikā  

 

Salīdzinot ar baroka un klasicisma laikmetu, 19. gadsimts klaviermūzikas attīstībā ir 

milzīgs, patstāvīgs un daudzveidīgs periods – tik pašpietiekams, ka būtībā ar to vien varētu 

raksturot klaviermūziku un tās galvenos tehniskos principus. Galvenā iezīme – šis bija 

pianistu virtuozu mākslas laiks, jo intensīvi attīstījās gan instruments, gan spēles tehniskās 

iespējas, gan atšķirīgu nacionālo skolu komponistu un vienlaicīgi pianistu virtuozu daiļrade. 

Šajā daudzpusībā vērojamas kopējas tendences un likumsakarības, kas saistītas ar 

klavierspēles faktūru un tās atjaunošanos. 

Tā kā apjoma un skolu daudzveidības dēļ nav iespējams iztirzāt izcilāko komponistu 

stilu no faktūras viedokļa, šajā nodaļā, no vienas puses, ir izcelti kopējie principi, bet, no 

otras – raksturots dažādu komponistu ieguldījums faktūras novitāšu jomā. Īpaša uzmanība 

pievērsta diviem aspektiem – romantisma klavierspēles tehnikas attīstībai un figurācijai kā 

faktūras specifiskajam līdzeklim, jo, no pianistiskā viedokļa, tieši figurācija, sevišķi sākot ar                  

19. gadsimtu, klaviermūzikas faktūrā kļūst par vienu no galvenajiem paņēmieniem. 

Apakšnodaļās par pianisma tehniku un telpiskuma attīstību analizētas viena laikmeta 

novitātes, bet figurācijas attīstība – no agrīnā romantisma līdz 19.–20. gadsimtu mijai. 

 

4.1. Klavierspēles tehnikas attīstības galvenie virzieni  

 

Jaunās idejas muzikālajā domāšanā un estētikā romantisma laikmetā veidoja īpašu 

saturu, ieklausoties indivīda emocionālajā pasaulē un dvēseles smalkākajās vibrācijās. 

Analizējot klasicisma un romantisma estētikas atšķirības, 20. gadsimta sākumā vācu 

muzikologs Ernsts Kurts grāmatā Romantiskā harmonija un tās krīze Vāgnera Tristānā 

klasicisma pasaules uztveri raksturo kā apziņas pilnu uzvaru pār bezapziņu, savukārt 

romantismu – kā izjauktu līdzsvaru starp garīgi organizētu pasaules uztveri un neapzinātiem 

psihiskajiem spēkiem (Kurth 1923: 28). Tas izpaudās daudzveidīgi, jo klasicisma ideāli 

pamazām pārveidojās, bet par radošiem impulsiem un idejām satura ziņā izvirzījās citas, 

dažreiz pat polāras sfēras: teatralitāte –intimitāte, subjektivitāte – objektivitāte, absolūtā – 

programmatiskā mūzika utt. Par to raksta daudzi autori, arī Alfr ēds Einšteins grāmatā Mūzika 

romantisma ērā. Tomēr viņa apgalvojumam, ka romantisms ienīst klasicismu (Einstein 1947: 
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4), īsti nevar piekrist, jo, lai gan jebkurš jauns stils atšķiras no iepriekšējā, pāreja no viena 

stila uz otru notika pakāpeniski.  

Romantiskās mūzikas paradoksus un neprognozējamību salīdzinājumā ar klasicisma 

mākslu pētījumā Romantisma paaudze analizē arī Čārlzs Rouzens, uzsverot: „Nedzirdama 

mūzika var šķist savāda ideja, it kā romantisma attīstības nonsenss – kaut arī daļēji tas ir 

romantikas aspekts, kurš balstās uz juteklisku pieredzi, liekot saprast, ka šī jēdziena nozīme 

var šķist dīvaina. Eksistē muzikālas detaļas, kuras ir neiespējami dzirdēt, bet tikai iztēloties, 

un formas aspekti, ko nevar tulkot skaņās, pat izmantojot fantāziju”  (Rosen 2005: 21). Tas 

atklājas arī skaņdarbu faktūrā, piemēram, Roberta Šūmaņa Humoreskā op. 20 posmā Hastig, 

kurā komponists vidusbalsij, kas ir izcelta atsevišķā nošu sistēmā, devis apzīmējumu Innere 

Stimme (iekšējā balss). Reāli to nav iespējams atskaņot, bet tikai iztēloties, jo garās notis 

(pusnotis) tiek atkārtoti pārtrauktas (ieskandinātas) ar īsākām nošu vienībām citās balsīs (151. 

nošu piemērs). Te jāakcentē arī faktūras telpiskā funkcija, kas izpaužas ar īpatnēju, 

romantismam raksturīgu dublējumu palīdzību – augšējās balss figurācijās ar slēptās 

daudzbalsības elementiem vidusbalss iluzorā melodija tiek dublēta oktāvu augstāk, bet 

kreisās rokas partijas ritmiskajās figurācijās ietvertas arī Innere Stimme skaņas. Rezultātā 

reāli skan četras faktūras līnijas, bet piektā, iluzorā – iekšējā balss ar virsskaņu palīdzību. 

Līdz ar būtiskām izmaiņām pasaules uztverē un muzikālajā domāšanā jaunās vēsmas 

pieprasīja jaunu mūzikas izklāsta veidu un tehnikas attīstību. Spilgtās, daudzveidīgās 

romantiskās klaviermūzikas tehnikas novitātes sāka attīstīties jau Johana Baptista Krāmera 

(Johann Baptist Cramer, 1771–1858), Johana Nepomuka Hummela (1778–1837), Džona 

Fīlda (John Field, 1782–1837), Frīdriha Kalkbrennera (Friedrich Kalkbrenner, 1788–1849), 

Zigismonda Tālberga (Sigismond Thalberg, 1812–1871) u.c. tā laika klaviervirtuozu 

daiļradē. Tehniskā meistarība kļuva par pašmērķi daudziem atskaņotājmāksliniekiem, taču 

tādi komponisti domātāji kā Ferencs Lists (1811–1886), Frideriks Šopēns (1810–1849) u.c. 

jaunos tehnikas atradumus spēja pārvērst par mākslinieciskiem šedevriem. 

Turpinot Ludviga van Bēthovena uzsākto harmonisko figurāciju dinamizāciju un 

diapazona paplašināšanu, jaunu tremolo un trilleru traktējumu, martelato tehnikas 

pielietojumu –pasāžās, dažādos intervālos, tostarp oktāvās un pat akordos, kā arī orķestrālu 

paņēmienu aktivizēšanu, izceļot dažādu reģistru krāsu vai imitējot konkrētu tembru, veidojās 

tehnikas novitātes. Jau 19. gadsimta sākumā pastiprinājās interese par klavieru tehnikas 

praktiskajām un teorētiskajām problēmām. Pamatā tam ir tā laika aizraušanās ar salonu 

virtuozo muzicēšanu un jaunu klavierspēles izteiksmes līdzekļu meklējumi. Tādēļ radās 

daudzi teorētiski pētījumi, kuros pārsvarā apvienojās gan vispārinājumi un rekomendācijas, 
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gan arī praktiski vingrinājumi, etīdes u. tml. Daudzveidīgās tā laika klavierspēles apmācības 

metodikas plaši analizē Luka Kjantore pētījumā par klavierspēles tehniku (Chiantore 2002: 

123-157).52 

Lai sasniegtu straujāku tehnikas attīstību, tika ieviesti pat mehāniski palīglīdzekļi.53 

Tomēr šī zināmā mērā apsēstība ar dažādiem fiziskajiem vingrinājumiem neattaisnojās, jo 

vēsturiski pierādījās, ka tehniku virza vingrinājumi ar intelektuālu vai emocionālu saturu. To 

propagandēja viens no romantiskās klaviermūzikas tehnikas revolucionāriem Ferencs Lists: 

„Tehnika rodas no gara, nevis no mehānikas” (Мильштейн 1956: 96). 

Darbā Tehniskie vingrinājumi, balstoties uz individuālajām tehniskajām iespējām, 

Lists klavieru tehnikas paņēmienus iedala četrās lielās klasēs: oktāvas un akordi, tremolo, 

dubultnotis, gammas un arpedžo (Liszt 2006: 5). Šis iedalījums gan ir samērā subjektīvs un 

parāda autora individuālā kompozīcijas stila iezīmes. Analizējot romantisma laikmeta 

klaviermūzikas tehniku, par pamatu ņemts 1926. gadā izdotais franču pianista Alfrēda Korto 

(Alfred Cortot) darbs Racionālie klavierspēles principi (Cortot 1977), kurā detalizēti atainoti 

ar romantisma mūziku saistītie klavieru tehnikas galvenie principi. Apskatot dažādus izklāsta 

veidus, īpaši jāakcentē to saturiskā nozīme, jo tikai tā ir iespējams pietuvināties 

atskaņotājmākslas pamatbūtībai – aktualizēt skaņdarba muzikālo saturu, jēgu. Lai gan Korto, 

tāpat kā 20. gadsimta pirmās puses izcilie pianisti un pedagogi, piemēram, Teodors 

Lešetickis (Theodor Leschetizky, 1830–1915), Jozefs Hofmanis (Josef Casimir Hofmann, 

1876–1957), Aleksandrs Goldenveizers (Александр Гольденвейзер, 1875–1961), Heinrihs 

Neihauzs (Генрих Нейгауз, 1888–1964), Samuils Feinbergs (Самуил Фейнберг, 1890–

1962), Grigorijs Kogans (Григорий Коган, 1901–1979), koncentrē uzmanību uz tādu skaņu 

auduma organizāciju, kas virzās uz tehnisko grūtību klasifikāciju un pārvarēšanu, jāatzīst, ka 

šī pieeja izskaidro tikai daļēju spēles tehnikas pielietojuma nozīmi. Pilnvērtīgs faktūras un 

spēles tehnikas paņēmienu raksturojums iespējams, apvienojot gan vispārpieņemto 

tehnoloģisko, gan semantisko aspektu – tad atklājas faktūras sintezējošā funkcija, kura 

veidojas konkrētu izteiksmes līdzekļu mijiedarbē. To apstiprina arī Jurijs Tjuļins, norādot, ka 

faktūra ietver „dažādus izteiksmes līdzekļus, to mijiedarbē, kopskaitā un vienībā” (Тюлин 

1976: 6). 

Pēc Korto, klavierspēles tehniku nosacīti var vienot piecās lielās grupās: 

                                                 
52 Sīkāku šo metožu aprakstu sk. pielikumā. 
53 Piemēram, Johans Bernhards Logīrs (Johann Bernhard Logier) jau 1814. gadā izgudroja hiroplastu 

(Chiroplast), Frīdrihs Kalkbrenners 1830. gadā – roku vadītāju (Guide – Mains), bet Henrijs Hercs (Henri 
Hertz) ieviesa pirkstu vingrināšanas ierīci daktilionu (Dactylion) kopā ar 1000 vingrinājumiem daktilionam 
(1000 Exercices pour L’emploi du Dactylion, 1836). 
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1) spēles līdzenums, pirkstu neatkarība un veiklība (bez pirmā pirksta pārlikšanas); 

2) pirmā pirksta pārlikšana, gammas un arpedžo; 

3) dubultnošu tehnika un polifonā spēle; 

4) pirkstu stiepšanas tehnika; 

5) plaukstas (locītavas) tehnika, akordu izpildījums. 

Bez šaubām, autors, veidojot šo dalījumu, priekšplānā izvirzījis pakāpenisku un 

mērķtiecīgu visaptveroša pianistiskā aparāta attīstības veicināšanu. Tomēr, analizējot 

romantisma klavierspēles faktūru un tās paņēmienu dažādību, lai uzsvērtu to kopsakaru un 

skanējuma savdabību, šos tehnikas veidus vajadzētu grupēt citādi, tiem jāpievieno arī 

pedalizācijas tehnika, kurai ir liela nozīme, veidojot izklāsta īpatnības, kā arī izceļot mūzikas 

izklāsta semantisko pusi. 

 

4.1.1. Pirkstu neatkarība pozicionālajā spēlē 

Vieglā, smalkā trilleru, mordentu, grupeto un citu ornamentikas paņēmienu 

meistarība ir būtiska jau no angļu vērdžinelistu laika, kā arī franču un itāļu klavesīnistu 

daiļradē. Vēl koncentrētāk un izteiksmīgāk šis tehnikas veids attīstās Vīnes klasiķu darbos. 

Kā paraugu var minēt sonāšu lēnās daļas, kurās izrotājumi bieži vien veidoti līdzīgi kā 

vokālajā mūzikā (piemēram, izrakstītie grupeto Mocarta Sonātes K. 332 F dur otrajā daļā 

Andante vai figurācijas, kas veidotas, saplūstot vairākiem grupeto sonātes finālā Allegro 

assai). Romantisma laikmetā šis paņēmiens iegūst citu vērienu un semantiku: Franča Šūberta 

(Franz Schubert, 1797-1828) Sonātes D. 784 a moll fināla (152. nošu piemērs) bīstami 

uzmācīgajos trioļu skrējienos un vijumos, kuros negaidītas virzienu maiņas, akcentējuma un 

dinamikas amplitūdas dēļ radīts izmisuma un baiļu caurstrāvots tēls, turpretim liegi sapņainās 

grupeto veida figurācijas Roberta Šūmaņa Eizebijā un kaprīzi lidojošie izrakstītie priekšskaņi 

Koķetē no Karnevāla op. 9, kā arī Šopēna Skerco op. 54 E dur vieglo pasāžu mežģīnes rada 

asociācijas ar gaišu sapni (153. a) nošu piemērs). 

 

4.1.2. Gammas un arpedžo (pirm ā pirksta pārvietošana) 

Kā jau minēts nodaļā par baroka klaviermūziku, pirmā pirksta izmantošana 

taustiņinstrumentu spēlē kļuva plaši izplatīta tikai 17. gadsimta beigās (pat tādi izcili virtuozi 

kā Fransuā Kuperēns gammu spēlē izvairījās no pirmā pirksta lietošanas). Taču klasicisma un 

romantisma klavierdarbos bija pilnībā apjaustas šā paņēmiena milzīgās izteiksmes iespējas: 

pirmais pirksts kalpoja kā savdabīgs pirkstu skaita daudzkārtējs palielinātājs, viens no 

svarīgākajiem spēles ātruma faktoriem, oktāvu tehnikas pirmavots, elements. Pirmā pirksta 
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pārvietošanas paņēmiena attīstība klavieru tehnikā dažu gadu desmitu laikā veica kardinālu 

apvērsumu, sasniedzot savu virsotni ar lieliskajiem Lista un citu komponistu klavierdarbiem. 

Gammu tehnikā turpinās Bēthovena aizsāktā tendence – lavīnveida pasāžas plašā 

diapazonā (Šopēna Balādes op. 23 g moll kodā - 154. nošu piemērs), taču romantisma 

komponisti krietni paplašina šā paņēmiena semantikas iespējas – no mirdzošas gammas 

Šopēna Skerco op. 54 E dur noslēgumā (153. b) nošu piemērs) līdz šausminošām vēja 

brāzmām, ar d moll gammu pakāpeniski aptverot visu tā laika klaviatūras amplitūdu, Lista 

Augstākās meistarības etīdes Nr. 4 Mazepa ievadā cadenza ad libitum (155. nošu piemērs) 

vai zema reģistra hromatiskās gammas puteņa auriem Augstākās meistarības etīdē Nr. 12 

Putenis (156. nošu piemērs). 

Arī arpedžo izklāstā sastopamas līdzīgas tendences diapazona un dinamikas ziņā. 

Taču romantisma laikmeta novitāte ir ātri arpedžo, kuri, aptverot gandrīz visu klaviatūru, 

rada vienlaicīgu daudzu reģistru skanējuma iespaidu. Semantikas daudzveidība iezīmē 

visdažādākās nianses. Tas vērojams, salīdzinot gaiši majestātisko un varenā, visus reģistrus 

aptverošā pozicionālā tehnikā rakstīto Šopēna Etīdi op. 10 Nr. 1 C dur ar dramatisko Etīdi 

op. 25 Nr. 12 c moll figurētajā akordu faktūrā, kurā līdzās akcentētajai basa un augšējai 

melodiskajai līnijai sastopamas piebalsis vidējā reģistrā, vai Lista drūmi vareno Augstākās 

meistarības etīdi Nr. 6 Vīzija, kurā komponists, ne tikai līdzīgi kā Šopēns, izmantojis plašā 

diapazonā figurētu akordu faktūru (sākotnēji arpedžo labās rokas partijā aptver četru oktāvu 

diapazonu – 157. a) nošu piemērs), bet arī pielietojis savā daiļradē bieži sastopamu 

paņēmienu – arpedžo dubultnotīs (157. b) nošu piemērs). 

 

4.1.3. Dubultnošu spēle un polifonā tehnika  

Nevar piekrist Alfrēdam Korto, ka nosauktie divi klavieru tehnikas elementi, par spīti 

dažādībai un kontrastiem, viens otram ir radniecīgi kopīgu fizioloģisku principu dēļ. Šie 

paņēmieni zināmā mērā ir līdzīgi, tomēr atšķirības saskatāmas tieši atskaņošanas aspektā. 

Polifonās spēles tehnikas pamatā ir spēja ar vienu roku spēlēt divas vai vairākas balsis ar 

dažādām ritma, tembra, dinamikas niansēm un melodijas zīmējumiem, turpretim dubultnošu 

tehnikā svarīgākais ir abu balsu spēles līdzenums. Atskaņojot dubultnotis (tercas, sekstas), 

būtisks ir arī abu balsu skanējuma balanss. Visbiežāk jāpiedomā pie augšējās balss 

izcelšanas, jo, ņemot vērā rokas fizioloģiskās īpatnības – ceturtā un piektā pirksta piesitiena 

spēks relatīvi ir vājāks, kvalitatīvs un līdzens dubultnošu atskaņojums var sagādāt attiecīgas 

problēmas. 
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Aktīvi attīstījās ne tikai viendabīgu dubultnošu izklāsts, piemēram, Šopēna Etīdē op. 

25 Nr. 6 gis moll dubulttercās vai Etīde op. 25 Nr. 8 Des dur dubultsekstās, bet arī dažādu 

dubultnošu secības jauktā veidā (teiksim, Lista Transcendentālā etīde Nr. 5 Maldugunis vai 

Šopēna Etīde op. 10 Nr. 7 C dur, kur labās rokas partijā dubultsekstas mijas ar tercām, 

kvartām un sekundām). Kā uzskata Sergejs Pankratovs, tercu un sekstu dubultojumu žanriskā 

semantika vispirms saistīta ar vokālo sākotni (Панкратов 1982: 66). Sevišķi skaidri tas 

atklājas, ja šie dubultojumi izmantoti lēnā vai mērenā tempā, pārsvarā diatoniskās skaņkārtās 

(Šopēna Barkarola op. 60 Fis dur – 158. nošu piemērs). Taču iepriekšminētajiem 

virtuozajiem dubultnošu paraugiem vērojama attālināšanās no vokālā pirmavota, jo saistībā 

ar aktivitāti, ātro tempu, biežu augšējā vai vidējā reģistra izmantojumu hromatiskajām 

gammām tiek panākts spožs, mirdzošs iespaids, tāpēc šai mūzikai piemīt citas kopējas 

semantikas iezīmes. Īpaši attālinātas no vokālā pirmavota ir dubultnotis zemajā reģistrā, 

kuras tiek izmantotas reti, jo akustisku iemeslu dēļ rada neskaidru rūcošu skanējumu. 

Piemēram, Lista Otrajā leģendā – Svētais Francisks no Paolas soļo pāri vi ļņiem, kur šāds 

paņēmiens panāk ilustratīvu efektu – viļņu bangas (159. nošu piemērs). 

Polifonais izklāsts gan imitāciju, gan kontrastu polifonijas veidā taustiņistrumentu 

mūzikā nepārtraukti attīstās jau kopš instrumenta rašanās laikiem, taču romantiķu mūzikā, 

sākot ar Šopēnu un Šūmani, par svarīgu tendenci kļūst polifonijas aktivizācija klaviermūzikas 

homofonajā faktūrā un tās piesātināšana ar melodiskām līnijām pat pavadošajās balsīs. 

Notiek savstarpēja mijiedarbe dažādos faktūras līmeņos – pavadošās balsis uzņemas arvien 

lielāku jēdzienisko un saturisko slodzi. Svarīgu vietu klavierspēles tehnikas līdzekļu arsenālā 

ieņem spēja diferencēt polifonizētas izklāsta līnijas vai slāņus. 

Šopēna klavierdarbos dažreiz izmantota it kā vienbalsīga monofona faktūra (parasti 

gan ar oktāvas dublējumu), tomēr tajā skaidri iezīmējas slēptās polifonijas elementi, 

piemēram, Otrās sonātes op. 35 b moll fināls Presto vai Prelūdija op. 28 Nr. 14 es moll, kuri 

ir rakstīti šķietami vienbalsīgā izklāstā. Taču Polonēzes op. 44 fis moll vidusdaļas epizodē 

vienbalsīgajā, oktāvās dublētajā faktūrā saistībā ar reģistru kontrastiem spilgti parādās pat trīs 

slāņi: augšējā – trīsdesmitdivdaļu figurācijas, vidējā – kvartu (vēlāk arī tercu un kvintu) 

gājieni astotdaļās, apakšējā – tonikas ērģeļpunkts un bass dubultoktāvās katras takts sākumā 

(160. nošu piemērs). 

Tieši attīstītā polifonizētā faktūra un tās individualitāte palīdz panākt visa muzikālā 

auduma daudznozīmību – tā kļūst par daudzu parametru sastāvdaļu. Tāpēc Šūmaņa 

skaņdarbos melodija nereti pārstāj būt par galveno tematisko funkciju nesēju. Olga 

Dombrovska (Ольга Домбровская) rakstā par Šūmaņa homofonā tematisma polifonajām 
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viņa klavierdarbu faktūru dēvē par melodiski fakturālu kompleksu (Домбровская 1981: 259), 

jo izklāsts polifonizējas saistībā ar polimetriju un poliritmiju – sinkopētiem zīmējumiem, kas 

rodas, apvienojoties dažādiem vienkāršiem metriem dažādās balsīs. Harmonijas vertikāle 

faktiski zaudē savu patstāvību, jo akorda skaņu maiņa nenotiek vienlaicīgi, bet pakāpeniski 

katrā balsī. Kā paraugu var minēt Vakarā no Fantāzijskaņdarbiem op. 12 (161. nošu 

piemērs). Šāda faktūras polifonizācija no atskaņotāja prasa īpašas tehniskās iemaņas. Kā 

polifonizētā izklāsta semantiskie pretpoli pat viena cikla ietvaros izceļas Šūmaņa miniatūras 

– sapņainais, liriskais Vakarā un kaislīgi saviļņotais Uzliesmojums (162. nošu piemērs) no 

Fantāzijskaņdarbiem. 

 

4.1.4. Plašu lēcienu tehnika 

Sava darba ceturtajā nodaļā Korto apskata rokas pirkstu stiepšanas tehniku, taču 

saistībā ar to kā viens no īpatnējiem romantisma klaviermūzikas aspektiem jāizceļ lēcienu 

tehnika. Tās pirmsākumi meklējami jau klavesīnistu daiļradē, kur plašo lēcienu tehnika 

pielietota fragmentāri – dažādos skaņdarba posmos, piemēram, Domeniko Skarlati Sonātē A 

dur K. 24 blakuspartijas pirmajā posmā (20.–24. t.; 71. nošu piemērs). Tomēr tikai romantiķu 

skaņdarbos lēcienu tehnika iegūst patstāvīgu nozīmi. Šā laikmeta klavieru literatūrā ir 

skaņdarbi, kas balstīti tieši uz šī tehnikas veida izmantojumu – Šopēna Etīde op. 25 Nr. 4 a 

moll, Šūmaņa Paganīni no Karnevāla op. 9, Lista Etīde Kampanella no Lielajām etīdēm pēc 

Paganīni.  

Lēcienu tehnikai piemīt sava īpaša virtuoza semantika, nozīme – saistībā ar ātru 

kustību, aptverot plašu diapazonu. Visbiežāk lēcieni sastopami satrauktos, emocionāli 

saviļņotos posmos. Romantisma mūzika ir ļoti bagāta ar tādām epizodēm, jo šim laikmetam 

raksturīgais tēlu loks asociējas ar emocionālu atvērtību, noskaņu un kontrastu bagātību. Kā 

leģendāri piemēri jāmin sarežģītie lēcieni no Šūmaņa Fantāzijas op. 17 C dur otrās daļas 

Mässig. Durchaus energisch kodas Viel bewegter (163. nošu piemērs) vai līdzīgu epizodi no 

Lista Mefisto valša Nr. 1 pirms galvenās kulminācijas. Raugoties no faktūras sastāva 

viedokļa, jāpiezīmē, ka līdzīgi kā romantisma klaviermūzikas arpedžo un gammu tehnikā, 

kuras būtiska tendence bija pēc iespējas ātrāk aptvert visu klaviatūru, arī lēcienu lietojumā, 

akcentējot faktūras diapazona robežas, tiek panākts īpašs telpiskuma efekts. Kā savdabīga 

pianista tehniskās varēšanas pārbaude ir Lista Mazepa, kurā plaši lēcieni abu roku partijās 

skaņdarba gaitā attīstās pieaugošā sarežģītības pakāpē – arvien īsākās nošu vērtībās, līdz 

sasniedz Allegro deciso posmu, kurā lēcieni abu roku partijās dažādos akordos un intervālos 

pretkustībā ir ātrā astotdaļu kustībā (164. nošu piemērs). 
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4.1.5. Oktāvu un akordu tehnika 

Šīs tehnikas veids (pianistu valodā runājot, lielā tehnika) strauji attīstījās klasiķu 

klaviermūzikā, īpaši Bēthovena skaņdarbos, bet uzplaukumu piedzīvoja romantisma 

laikmetā. Katram paņēmienam piemīt savas semantikas nianses, bet dubultojumi oktāvās vai 

akordos akustiskā skanējuma īpašību dēļ visbiežāk saistās ar vērienīgu pilnskanību. 

Tradicionāli oktāvu un akordu repetīcijas ātrā tempā pauž satraukumu, piemēram, Šūberta – 

Lista dziesmas Meža ķēniņš transkripcijā akordu repetīcijas aptver amplitūdu no vilinoši 

maiga pp skanējuma (117.–119. t.) līdz galējam izmisumam ff (139.–140. t.), gan ar svinīgu 

mieru pirmās blakuspartijas Grandioso (110.–118. t.) no Lista Sonātes h moll.  

Arī oktāvu pielietojums dažādās pasāžās parasti asociējas ar varenu un majestātisku 

skanējumu, piemēram, Lista Sonātē h moll oktāvu epizodē (55.–86. t.), Šopēna (oktāvu) 

Etīdes op. 25 Nr. 10 h moll malējās daļās (vidusposmā valda pretstats – dziedoša legato 

melodija dubultoktāvās), Lista Augstākās meistarības etīdes Nr. 7 Heroikā un Nr. 8 

Mežonīgajās medībās. 

Kā interesantu izņēmumu šai tendencei jāmin t. s. antioktāvas, kuras savā rakstā par 

Johanesa Brāmsa (Johannes Brahms, 1833–1897) klaviermūzikas faktūras īpatnībām) izceļ 

Marks Šaviners (Шавинер 1982: 116). Piemērs tām ir oktāvu pasāžas pp, sotto voce, legato 

Brāmsa Otrā klavierkoncerta B dur otrajā daļā Allegro appassionato, kas ir pilnīgā pretstatā     

19. gadsimta komponistiem un pianistiem tik ierastajām trokšņaini bravūrīgajām oktāvu 

kaskādēm.  

 

4.1.6. Pedalizācijas tehnikas attīstība  

Pedalizācijas tehnika romantiskajā klaviermūzikā turpina Bēthovena aizsākto 

tendenci. Tā tiek traktēta ne tikai kā krāsa un dinamisks izteiksmes līdzeklis, lai pagarinātu 

un panāktu kuplāku, telpiskāku skanējumu, respektīvi, ar dempferu pedāli akustiski 

apvienotu plašu diapazonu, bet arī kā faktūras elements, piemēram, garie pedāļi Bēthovena 

Sonātes op. 31 Nr. 2  d moll pirmās daļas rečitatīvos. Jaunie pedalizācijas veidi paplašina 

skanējuma iespējas un palīdz atklāt citas romantismam raksturīgas semantikas nianses. 

Piemēram, Lista Sonātē fantāzijā pēc Dantes lasījuma četras taktis (35.–38. t.) izturētais 

pedālis rada asociācijas ar elles dunu, turpretim Šūmaņa cikla Taurenīši finālā, kur pedālis 

jātur 27 taktis (43.–69. t.), tiek panākts reibinošs dejas virpuļa efekts. Taču Paganini 

noslēgumā no Karnevāla op. 9 pēc akordiem ff, neatlaižot pedāli, ir j āpiespiež noslēguma 

akords ppp dinamikā, t.i., nospiest un turēt taustiņus bez skaņas, lai āmuriņi nepieskaras 
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stīgām. Tādā veidā mainot pedāli, izgaismojas noslēguma akorda skaņas, turklāt tieši ar 

pedāļa palīdzību iespējams panākt komponista iecerēto krešendo (165. nošu piemērs). 

Vairāki tehniskie paņēmieni klaviermūzikas faktūrā iegūst kāda semantiskā 

invarianta, zīmes funkciju. Daži no tiem – ar vienādu nozīmi, vienādos apstākļos un 

kontekstā darbojas līdzīgi, piemēram, virtuozas dubultoktāvu pasāžas. Būtiski, ka liela daļa 

šo zīmju ietekmējušās no labā, t. i., dempferu pedāļa izteiksmības iespējām. 

Sarežģīti minēt konkrētus tehnikas veidus, kuriem raksturīga viendabīga semantika. 

Kā raksta Ludmila Šaimuhametova (Людмила Шаймухаметова), tās atklāsmē nozīmīgu 

vietu ieņem konteksta un mūzikas regulatoru loma (Шаймухаметова 1999: 165). Kaut gan 

autore kā semantisko zīmi visbiežāk uzsver kādu melodisku veidojumu vai intonāciju, šīs 

jēdziens attiecināms arī uz faktūru. Svarīgākie regulatori, kas piedalās primārās nozīmes 

izmaiņās, ir dinamika un temps. Kamēr visspēcīgākais semantikas regulators 

atskaņotājmākslā ir temps, jo tas nosaka kustības ātrumu un intensitāti, sekundāra nozīme ir 

dinamikai, ritmam, reģistram, tembram artikulācijai u. c. 

Tā kā romantisma tēlainībā paplašinās mūzikā attēloto emociju intensitāte, emocijas 

bieži tiek rādītas atklāti un ilustratīvi, sasniedzot zināmā mērā galējības vai polaritātes. Par to 

liecina arī maksimāli kāpinātie tempa apzīmējumi Šūmaņa Sonātes op. 22 g moll pirmajā 

daļā – Tik ātri, cik iespējams (So rasch wie möglich), taču kodā sastopami apzīmējumi Atrāk 

(Schneller) un Vēl ātrāk (Noch schneller). Līdzīga situācija vērojama fināla Rondo Presto, 

kura kodā tempa apzīmējums ir jau Prestissimo, bet kodas noslēgumā – Vēl ātrāk un ātrāk 

(Immer schneller und schneller), kas paspilgtina tēla romantiskā saviļņojuma galējo pakāpi. 

Tas atspoguļojas faktūrā – harmoniskās figurācijās, paātrinoties gan harmoniju maiņu 

regularitātei, gan tempam, kā arī intensīvās pedalizācijas dēļ rodas fantastiski neprātīgs 

emocionāls kāpinājums, kura rezultātā akustiski veidojas biezs, gandrīz nediferencētu skaņu 

mākonis. 

Tomēr vienādā kontekstā un apstākļos izmantoti tehniskie paņēmieni ar līdzīgu tēlu, 

saturu un nozīmi, kas ļauj sistematizēt konkrētam tēlam atbilstošus fakturālos risinājumus. 

Piemēram, par liriskai noktirnei rakstur īgu izklāstu var nosaukt homofonu faktūru ar 

izteiksmīgu, no bel canto stila aizgūtu melodisko līniju un to pavadošu vienmērīgu 

harmonisko figurāciju, kurā ir skaidri izcelta basa līnija. Visā izklāstā jūtama kantilēnas 

ietekme, bet melodikā sastopamas arī deklamācijas un rečitatīva iezīmes, kas mijiedarbojas 

ar dažādiem vokālajiem žanriem, tai skaitā operas āriju, barkarolu, korāli u.c.  

Aleksandrs Sokolovs (Александр Соколов) šajā poētiskajā žanrā atzīmē arī plastikas 

nozīmi un tās vienotību ar vokālo pirmsākumu: „Noktirnes plastiskā savdabība tiek panākta 
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ar īpaša faktūras veida palīdzību – tas ir augstākā mērā harmonisks, bez iekšējām pretrunām, 

bet līdz ar to dziļi diferencēts savos dažādajos plānos, kas rada plaša telpiskuma iespaidu, 

caurspīdīga un vienmērīgā ritmiskajā kustībā tik tikko vibrējoša gaisa izjūtu, kurā grimst 

dažādu priekšmetu aprises. Slāpētā dinamika, kas kalpo kā obligāts šīs faktūras skanējuma 

priekšnoteikums galveno tēmu izklāstā, rada asociācijas ar nakts klusumu, kurā katra skaņa 

tiek uzmanīgi tverta un darbojas ar neatvairāmu spēku” (Соколов 1992: 52). 

Tātad šis faktūras veids ar dempferu pedāļa palīdzību rada telpisku, virsskaņu krāsām 

bagātu skanējumu. Šādi rakstītas daudzas Džona Fīlda, Šopēna un Lista noktirnes, Lista 

Mierinājumi, īpaši Nr. 3 Des dur u.c.  

Noktirnei raksturīgais izklāsta veids eksistē kā žanra zīme arī citu komponistu 

klaviermūzikā. Spilgts noktirnei raksturīgās faktūras paraugs atklājas atšķirīga žanra 

skaņdarbos, piemēram, romantisko klaviersonāšu blakuspartijās – Šopēna Sonātes op. 58      

h moll pirmās daļas Allegro maestoso blakuspartijā, Lista Sonātes h moll blakuspartijas otrajā 

tēmā Cantando espressivo (158.–175. t.) u.c.  

Atsevišķu komponistu daiļradē kādi īpaši tehnikas paņēmieni, konsekventi 

atkārtojoties ar līdzīgu nozīmi, iegūst savdabīgas faktur ālas semantiskās zīmes funkciju. 

Piemēram, Šopēna klavierdarbos melodijā sastopamās pasāžu mežģīnes, kas sasaucas ar 

vokālo bel canto stilu, niansē un izceļ izklāstam piemītošu īpašu izsmalcinātību, vieglumu 

(Noktirne op. posth. (op. 72. Nr. 2) cis moll), turpretim akordu faktūra ātrā tempā parasti 

saistīta ar satraukumu un nereti sastopama kulminējošās epizodēs (Noktirne op. 48. Nr. 1      

c moll, Balāde op. 47 As dur utt.).  

Savukārt Listam par individuālu faktūras zīmi var uzskatīt dažādu dubultnošu pasāžu, 

arpedžo, akordu un tremolo veidus. Ļoti raksturīga ir faktūra, kurā plašu reģistru aptvērums 

panākts ar divu tehnikas paņēmienu – lēcienu un akordu repetīciju – apvienojumu: Augstākās 

meistarības etīdē Nr. 4 Vakara harmonijas (99.–112. t.), Riharda Vāgnera Izoldes mīlas 

nāves klavieru transkripcijā kulminācijas epizodē, Sonātes h moll Grandioso posms (110.–

118. t.). Protams, piesātinātās daudzstāvu54 faktūras dēļ arī šis izklāsta veids sastopams 

epizodēs ar maksimālu spriedzi. 

Par individuālu semantisku zīmi Brāmsa daiļradē kļūst tercu un sekstu dubultojumi. 

Lai gan, kā jau iepriekš minēts, romantiķu mūzikā šis paņēmiens ir nozīmīgs kolorīta 

bagātināšanā un visbiežāk sastopams kā pasāžu veida struktūra, tomēr, kā raksta Marks 

Šaviners, šādi dubultojumi parasti skan gan nelielu posmu, gan lielu formas daļu 

                                                 
54 Jurija Tjuļina termins (Тюлин 169: 45). 
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noslēdzošajās attīstības fāzēs – kadencēs, summējošajos motīvos, sonātes allegro noslēguma 

partijās (Шавинер 1982: 77). To var attiecināt arī uz Brāmsa skaņdarbiem – Trešās 

klaviersonātes op. 5 f moll pirmās (Allegro maestoso) un piektās (Finale: Allegro moderato 

ma rubato) daļas kodā, Variācijās par Hendeļa tēmu op. 28 pēdējā, 25. variācijā, u.c. Brāmss 

šo faktūras veidu izmanto ar dramaturģiska noslēguma izteiksmi, vēl vairāk paspilgtinot šā 

paņēmiena vokālo, kora, vēlāk ērģeļmūzikas pirmsākumu. 

Analizējot romantisma klaviermūzikas tehnikas paņēmienus, var secināt, ka, no 

vienas puses, tie mērķtiecīgi un daudzveidīgi attīstās – gandrīz katrs tehnikas elements kļūst 

variabls izklāsta ziņā, no otras puses, paplašinās šo paņēmienu semantiskā amplitūda. 

Tehnikai nav tikai virtuozitātes mērķis – tā ir saistīta ar izteikti mākslinieciskiem 

uzdevumiem: ar tās palīdzību realizējas vissmalkākās cilvēka ārējās un iekšējās pasaules 

attēlojuma nianses un visbagātīgākā programmatiskā palete. Skaņdarbu izklāsta tehniskie 

paņēmieni un principi veido ķēdi, ar kuras palīdzību, Marka Aranovska (Mарк Арановский) 

vārdiem runājot, ekstramuzikālais stimuls transformējas, pārvēršoties par muzikālu saturu 

(Арановский 1998: 123). Tādējādi ar šo paņēmienu dažādību un tiem raksturīgo 

izteiksmības palīdzību iespējams apzināt principus, kurus ievēro komponists, veicot 

materiāla fakturālo noformējumu. Savukārt tie ļauj atklāt, izcelt un raksturot komponista un 

laikmeta stila zīmes. 

 

4.1.7. Koncertetīžu izklāsta īpatnības  

Tehnikas daudzveidība romantisma laikmeta klaviermūzikā ir bezgalīga, tomēr ir 

vairākas galvenās tendences, kuras atklājas pievēršot uzmanību romantisma klaviermūzikas 

tehnikas kvintesencei – koncertetīdēm. Tāpat kā instruktīvajām etīdēm, šiem skaņdarbiem 

raksturīgs motorisks figurācijveida izklāsts, tās ir veltītas tehnikas attīstībai, bet priekšplānā 

izvirzās mākslinieciskā tēlainība. Turklāt žanra specifikā spilgti atklājas kustības un 

figurācijas būtība.  

Romantisma klaviermūzikai raksturīgā koncertetīžu žanra faktūras īpatnības atšķiras 

no instruktīvajām vai pedagoģiskajām etīdēm ar līniju monumentalizāciju, krāsu 

sabiezināšanu, kas attiecas arī uz melodiju. Iemesli tam rodami ne tikai figurācijas zīmējuma 

kustībā, bet arī dzīļu balssvirzē, kas, radot daudzbalsīgu melodisku faktūru, savieno 

vertikālos akordu kompleksus, piemēram, Šopēna Etīdes op. 10 Nr. 1 C dur, op. 25 Nr. 12    

c moll. Šopēna etīžu cikli op. 10 (1833) un op. 25 (1837) ir vieni no pirmajiem koncertetīžu 

žanra paraugiem klaviermūzikā. Gandrīz katrā skaņdarbā izturēts viens kustības variants. 

Izņēmums ir etīdes ar kontrastējošu vidusposmu, piemēram, op. 25 Nr. 10 h moll (liriskajā 
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vidusposmā oktāvu dubultojums skan tikai labās rokas partijā, bet dramatiskajos malējos 

posmos (melodiskā figurācija oktāvu dubultojumā) – abu roku partijās vienlaicīgi, vai op. 25 

Nr. 7 e moll (izsmalcināti dejiskās malējās daļas veido ar dažādiem izrotājumiem, 

punktējumiem un melodisko figurāciju bagātināta akordu faktūra, taču dziedošajā 

vidusposmā labās rokas partijā dominē viļņveida harmoniskā figurācija, kurā sastopami arī 

intervālu dublējumi).55 

Fakturālas izmaiņas vērojamas tikai dažās etīdēs saistībā ar kulminācijas posmiem. 

Piemēram, op. 10 Nr. 4 cis moll dinamiski un dramatiski saspringtākajās epizodēs – 

vidusposma noslēgumā un kodā – figuratīvais izklāsts ar pretkustības elementiem ir abu roku 

partijās, As dur op. 10 Nr. 10 kulminācijā mainās kustības veids – kreisās rokas partijā 

vienmērīgo harmonisko figurāciju nomaina akordu izklāsts ar basa līniju un dominantes 

ērģeļpunktu, turpretim labās rokas partijā pakāpeniskā lauzto oktāvu (ar tercas dubultojumu) 

kustība pāraug viļņveida harmoniskajās figurācijās. 

Lai gan romantisma laikmetā koncertetīdes žanrs iemantoja plašu popularitāti56, 

būtiski, ka pianisma tehnikas attīstības ceļš spilgti atklājas pat viena unikāla skaņdarbu cikla 

dažādos attīstības posmos. Uzskatāms piemērs ir Lista divpadsmit etīžu krājums. Komponists 

pie tā strādāja vairākus gadu desmitus, sākot no pirmās redakcijas Etīdes divpadsmit 

vingrinājumos (1826), turpinot neadekvāti virtuozi tehniski sarežģītajā otrajā redakcijā Lielās 

etīdes (1837–1839), līdz sasniedza līdzsvaru tehniskajā un mākslinieciskajā ziņā 

vispilnīgākajā trešajā redakcijā Augstākās meistarības etīdes (1851), kurā gandrīz katrai 

etīdei (10 no 12 skaņdarbiem) doti arī spilgti programmatiski nosaukumi. Augstākās 

meistarības etīdes Lista daiļradē ieņēma īpašu – universālā žanra vietu, jo aptvēra gandrīz 

visas viņa mākslinieciskās pasaules tēlainības sfēras. Cikla apvienojums bemolu tonalitāšu 

kvintu pusapļa veidā jau vien liecina par ieceres vērienu.  

Šo etīžu pirmajā redakcijā, ko Lists uzrakstīja piecpadsmit gadu vecumā, skaidri 

manāma Karla Černi, Johana Baptista Krāmera u.c. tā laika komponistu etīžu ietekme. Puse 

skaņdarbu konsekventi veltīti vienam tehniskajam paņēmienam, un tajos dominē viena veida 

faktūra: Nr. 4 – dubulttercas, Nr. 5 – polifona tehnika, Nr. 7 – legato dubultnotis ar mainīgu 

intervālu sastāvu, Nr. 8 – kreisās rokas etīde, Nr. 10 – paralēlas pasāžas ar dažādām virziena 

maiņām abās rokās, Nr. 12 – harmoniskās figurācijas. Tomēr daļā etīžu jūtama tendence 

                                                 
55 Šopēna etīžu figurētās kustības veidu analīzi sk. pielikumā. 
56 Koncertetīdes rakstīja daudzi tā laika komponisti, piemēram, Roberts Šūmanis Sešas koncertetīdes 

pēc Paganīni kaprisēm op. 10 (1833), Fēlikss Mendelszons-Bartoldi (Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809–
1847) Trīs etīdes op. 104b (1838), Šarls Alkāns (Charles-Valentin Alkan, 1813–1888) Divpadsmit etīdes 
mažora skaņkārtās op. 35 (1947), Divpadsmit etīdes minora skaņkārtās divās svītās op. 39 (1961) u.c. 
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dažādot izklāsta veidus: Nr. 1 – pasāžas labās un lauztās oktāvas abu roku partijās, Nr. 2 – 

lauztās oktāvas, repetīcijas, harmoniskās figurācijas, Nr. 3 – ceturtā un piektā pirksta 

pārlikšana, polifonā spēle, Nr. 6 – harmoniskās figurācijas labajā, lēcieni kreisajā rokā, Nr. 9 

– mainīga faktūra: plašas figurācijas, oktāvu un akordu tehnika, Nr. 11 – lauzti intervāli, 

dubultnošu spēle.  

Otrajā redakcijā (Lielās etīdes) ļoti atšķirīgs faktūras paņēmienu klāsts sastopams 

jebkuras etīdes ietvaros. Turklāt komponists mēģinājis maksimāli paplašināt klavieru 

skanējuma iespējas, gan ar izklāsta daudzveidību, gan reģistru kontrastiem, taču bieži vien 

nav rēķinājies ar atskaņotājmākslinieka tehniskajām un fiziskajām iespējām (vienas rokas 

partijā izmantoti plaša salikuma akordi vai intervāli, kas pārsniedz pat decimu). Savukārt 

trešajā redakcijā Augstākās meistarības etīdes komponistam ir izdevies ar vienkāršākiem un 

mērķtiecīgākiem līdzekļiem panākt maksimāli pianistiski ērtu skaņdarbu faktūru.  

Jakovs Milšteins, analizējot šos ciklus, raksta par pilnīgi jaunu spēles tehnikas 

traktējumu un jaunām skanējuma krāsainības iespējām (Мильштейн 1965: 32). Amerikāņu 

muzikologs Alans Valkers tās nosauc par Lista vislielāko ieguldījumu taustiņinstrumentu 

tehnikas attīstībā (Walker 1993: 190), savukārt Čārlzs Rouzens šajos ciklos saskata vienu no 

lielākajām revolūcijām klavierspēles stila vēsturē (Rosen 2005: 540). Autora tehniskās 

meistarības progresam var izsekot pat viena skaņdarba dažādās redakcijās. Par to liecina, 

piemēram, Etīde Nr. 8 c moll, kura pirmajā redakcijā faktūras ziņā atgādina Černi etīdi: 

akordos un intervālos dublēta melodija labās, bet klasicismam tradicionālas figurāciju 

formulas – kreisās rokas partijā, turklāt skaņdarba izklāstā nevar saskatīt ne mazākās Lista 

brieduma gadu individuālā stila iezīmes (166. a) nošu piemērs). Otrajā redakcijā no pirmās 

saglabājusies tikai tonalitāte, intonatīvā radniecība un dažas harmonijas secības, forma kļūst 

daudz izvērstāka, bet faktūrā valda kontrasti, bieža mainība un maksimāla piesātinātība. Tas 

spilgti atklājas etīdes sākumā: pirmajā un ceturtajā taktī piecu nošu augšupejošas figurācijas 

zemā reģistrā, kurā ar akcentu palīdzību izcelts galvenais motīvs. Ņemot vērā Presto furioso 

tempu un raksturu, kā arī masīvu trokšņainu skanējumu fff dinamikā, tas ir tikpat kā 

neizpildāms uzdevums un nesniedz vajadzīgo māksliniecisko efektu (166. b) nošu piemērs). 

Tādēļ trešajā redakcijā komponists to aizstāj ar pārliecinošu risinājumu – oktāvu martelato, 

ko tehniski izpildīt ir daudz vienkāršāk. Tas uzreiz rada vajadzīgo trauksmes atmosfēru (166. 

c) nošu piemērs). Arī akordu izklāstā piektajā un sestajā taktī Lists atvieglo un melodiski 

bagātina faktūru – kreisajā rokā samazinot akorda salikumu (no decimas uz sekstu, kas otrajā 

redakcijā pārāk sabiezināja skanējumu) un ieviešot roku pretkustību. Vēl spilgtāk trešās 
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redakcijas priekšrocības manāmas etīdes vidusdaļā, kur melodijas notis ir figurāciju viļņu 

virspusē, nevis izceļamas ar slēptās polifonijas palīdzību kā otrajā redakcijā.  

Arī pēdējā, divpadsmitajā cikla etīdē, kuras trešajā redakcijā Putenis Lists sasniedzis 

nebijušas vibrējoša, apjomīga skanējuma krāsas no izsmalcināta pp līdz baisam fff reprīzē, 

sākotnējais pirmās redakcijas harmoniski figurētais izklāsts nerosina māksliniecisku tēlainību 

pat etīdes kulminācijas epizodē (167. a) nošu piemērs). Otrajā redakcijā jūtama tieksme pēc 

maksimālas pilnskanības, nerēķinoties ar atskaņotājmākslinieka tehniskajām iespējām un 

padarot šīs mūzikas atskaņošanu pa spēkam tikai šauram pianistu lokam (sk. kulmināciju 

pirms vidusposma – 167. b) nošu piemērs) vai reprīzes izklāstu, kurā pēc izvērsta rečitatīva ff 

subito skan galvenā tēma, kuras faktūrā ļoti sarežģīti lēcieni abu roku partijās pretkustībā 

mijas ar akordu figurācijām vidējā reģistrā (167. c) nošu piemērs). Taču pianistiski ērtais 

trešās redakcijas variants Putenis ar biežu martelato tehnikas izmantojumu un mērķtiecīgiem, 

salīdzinoši tehniski atvieglotiem plašajiem lēcieniem kulminācijā pirms vidusposma (167. d) 

nošu piemērs), kā arī milzīgā dinamisko gradāciju diapazona dēļ (baismīgie puteņa auri 

pirms reprīzes) ir viens no romantiskās klaviermūzikas faktūras šedevriem, kurā tēlainība 

paspilgtināta ar materiāla dinamizāciju visa skaņdarba gaitā. Sākotnēji tremolo šaurā 

reģistrā pakāpeniski pāraug līdz grandiozam akordu martelato izklāstam reprīzē, kurā skan tā 

pati sākotnējā figurācija, tikai akordu dublējumā. 

Tieši tendence pēc iespējas dažādot muzikālo materiālu noveda pie agrāk 

nepraktizētas tehnisko formulu biežas nomaiņas, kā arī pastiprinātām tēlainības žanriskajām 

un fakturālajām transformācijām. Tas ietekmēja formveidi – pretēji šā miniatūras žanra 

tradīcijai sastopamas izvērstas formas etīdes, piemēram, Augstākās meistarības etīdē Nr. 8 

Mežonīgās medības jūtamas sonātes formas iezīmes. 

Brīvās improvizatīvi koncertējošās variēšanas paņēmienu vidū, kuri realizējas ar 

faktūras palīdzību, izceļas arī tēmas žanriskās transformācijas (kā monotematisma57 

izpausme). Tā Augstākās meistarības etīdē Mazepa saistībā ar literāro pirmavotu – Viktora 

Igo (Victor-Marie Hugo) poēmu – vērojamas pat poēmiskuma iezīmes, kas izpaužas, atklājot 

dramatisko sižetu. Tas notiek, visiem tēmas žanriskajiem variantiem piedaloties vienotā 

                                                 
57 Monotematisms raksturīgs ne tikai Lista koncertetīdēm, bet arī ir daudzu lielas formas klavierdarbu 

savdabīga stila zīme. Piemēram, Mefisto valša Nr. 1 reprīzē vidusposma tēma transformējas citā, negaidīti 
kontrastējošā tēlainībā, izmantojot ļoti daudzveidīgu figurēto izklāstu. Līdzīgs efekts pielietots Sonātē h moll, 
kurā viens no būtiskākajiem galvenā motīva pārvērtību paņēmieniem ir tieši figurēšana. Viktors Cukermanis 
apgalvo, ka tik dažādu fakturālo pārmaiņu dēļ, īstenojot monotematisma principu, tiek sasniegtas arī kardināli 
pretējas semantikas gradācijas (no iznīcinošas skepses līdz apgarotai lirikai un dievišķai varenībai) (Цуккерман 
1984: 111). 
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attīstības procesā ar spilgti izceltu kulmināciju un drāmas atrisinājumu. Līdz ar to šīs etīdes 

reprīzē un kodā, kur pēc traģiskā kritiena kulminācijas sasprindzinājuma augstākajā punktā 

(ar pamazināto septakordu secību uz tonikas ērģeļpunkta) skan drūms rečitatīvs, kuram seko 

triumfējoša koda (ar himniskiem mažora akordiem). Tieši figuratīvā izklāsta izmaiņu dēļ, 

aktivizējoties dinamizācijai malējos posmos, kur tēma skan arvien īsāku un ātrāku 

dubulttercu figurāciju faktūrā (pirmo reizi sešpadsmitdaļu, otro – trioļu, bet reprīzē līdz ar 

taktsmēra maiņu vēl ātrāk – trioļu 6/8 taktsmērā, astotdaļās 2/4 taktsmērā), un dēmoniski 

skercozās tēmas liriskajai transformācijai vidusposmā, kurā sākotnēji tā skan kreisās rokas 

partijā akordu arpeggiato izklāstā plašu (četras oktāvas aptverošu) dublētu harmonisko 

figurāciju pavadībā, bet vēlāk labās rokas partijā oktāvu dubultojumā, kamēr vidusreģistrā 

satraukumu kāpina akordu repetīcijas ar augšupejošu hromatisko kustību zemākajā balsī, tiek 

panākta vērienīga dramatiskā attīstība. 

Analizējot Lista Augstākās meistarības etīžu trīs redakcijas, var piekrist Marinai 

Černajai, ka komponistam, īpaši agrākajā daiļrades periodā, nepiemita izteikts melodiķa 

talants, bet prasme spoži strādāt ar melodijas elementiem un atšķirīgiem faktūras tipiem 

(Черная 2005: 55-57). Lai gan dažreiz viņa klaviermūzikā jūtami konkrētu faktūras veidu un 

tās uzbūves principu atkārtojumi, tomēr spilgtā mākslinieciskā tēlainība, tehniskais 

novatorisms un jaunais telpiskuma traktējums atklāj jaunu ēru klavierspēles tehnikas 

attīstībā. 

 

4.2. Figurācija kā romantisma klavierfaktūras līdzeklis 

 

19. gadsimta komponistu biežā pievēršanās figuratīvajam izklāstam, apveltot to ar 

visplašāko saturu, liecina par jaunu pakāpi šā faktūras veida attīstībā. Jāpiekrīt Alfr ēdam 

Einšteinam, kurš izceļ romantiķu – īpaši Šopēna un Šūmaņa – klavierdarbos sastopamo 

kustības vai figurācijas konceptualitāti (Einstein, 1947: 52). Tā atklāj jaunus dramaturģiskos 

līmeņus saiknē ar laikmeta estētikas galvenajām tendencēm – iedziļināšanos indivīda iekšējā 

pasaulē un viņa pārdzīvojumos. Figuratīvais izklāsts raksturīgs daudziem romantiskās 

klaviermūzikas žanriem, kas akcentē atskaņojuma tehnoloģisko šķautni: variācijām, etīdēm, 

prelūdijām, ekspromtiem u. c. 

Jau kopš baroka laikiem pastāvējusi figurācijas semantiskā neviennozīmība, jo 

figuratīva faktūra saistās ar kustību kā kaut ko mainīgu un nepastāvīgu. Kustībā bija 

iespējams vienlaicīgi parādīt dažādus, pat pretējus afektus. Jau Johana Sebastiana Baha 
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minora tokātu ātrajās daļās līdzās dramatiskajam patētismam jūtamas arī citas noskaņas – 

vitalitāte, enerģijas un spriedzes atbrīvošanās, piemēram, Tokātas BWV 915 g moll fūgā. 

Vairāku muzikologu darbos aplūkota radniecība starp baroka un romantisma 

figuratīvo izklāstu. Interesantas atziņas paudis Sergejs Skrebkovs pētījumā Mūzikas stilu 

mākslinieciskie principi. Viņš atzīmē paralēles, kas vieno Johana Sebastiāna Baha Prelūdiju 

C dur no LTK I un Friderika Šopēna Prelūdiju op. 28 Nr. 1 C dur: abos skaņdarbos 

figurācijas augšējās skaņas veido melodisku līniju, turklāt Baha prelūdijā melodija sevī ietver 

fūgas tēmas intonācijas (Скребков 1973: 277–281). Arī Čārlzs Rouzens fundamentālajā 

pētījumā Romantisma paaudze akcentē romantiskā pianisma saknes Johana Sebastiāna Baha 

un Ludviga van Bēthovena mūzikā (Rosen, 2005: 406-407).  

Saikne starp improvizatoriski preludējošu izklāstu un romantiķu tembrālo figurāciju 

izcelta krievu muzikologa Konstantīna Zenkina grāmatā Klavierminiatūra un mūzikas 

romantisma ceļi, kur plašāka uzmanība veltīta Franča Šūberta Muzikālajam momentam        

D 780 Nr. 4 cis moll: „Muzikālajā momentā cis moll objektīvā (nepārtrauktā un vienmērīgā) 

preludējošā kustība tuvinās Baha mūzikai, tas ir romantiski detalizēts barokāls tēls, kas atklāj 

nepārtraukti riņķojošo pasaules kustību. Figurācijas pamatā ir maksimāli vokālas, dziedošas 

intonācijas. Un, līdzīgi kā vokālais elements izkūst preludēšanā, tā arī personiskās traģēdijas 

asums noplok nepārredzamās laika straumes, nepārtrauktās zaudējumu un atjaunotnes mijas 

iespaidā” (Зенкин 1997: 56). 

Skaņdarba vidusdaļa veido spilgtu kontrastu gan faktūras (sinkopēts akordu izklāsts), 

gan tonalitātes (Des dur), gan tēlainības ziņā – valda idillisks miers un mājīgums. 

Kontrastējošā izklāsta dēļ barokāli figurētās malējās daļas rosina vēl plašākas filozofiskā 

skaidrojuma iespējas. 

Analizējot romantisma laikmeta figurāciju īpatnības, var secināt, ka iezīmējas 

vairākas kustības veidu koncepcijas. Jāpiekrīt Konstantīnam Zenkinam, ka spēle kā viena no 

augstākajām mākslas izpausmēm šeit atklājas kā darbība ar dažādiem kustības veidiem 

(Зенкин 1997: 10). Tas nav kantilēnai raksturīgais jūtu un emociju izstarojums no iekšējās 

pasaules neapjaušamajām dzīlēm, bet izkušana ārējā materiālajā (klaviatūras un pirkstu 

kustību motorikas) stihijā. Tomēr, piepildot to, romantisma laikmeta komponists vienmēr to 

individualizē, rada un realizē bezgalīgas tēlainības iespējas. 

Vēl viena būtiska figuratīvā izklāsta žanriskā sfēra ir deja. Tās situācija ar plastisko 

bezvārdu, neizsakāmā un daudznozīmīgā muzikālo izpausmi kļuva par romantisma 

kvintesenci – poēzijas materializāciju. Deja romantisma komponistiem kļuva par izzūdošu 
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robežu starp spēli un dziļu liriku, intīmu scēnu un stihiski masveidīgu darbību, starp ārējo un 

iekšējo.  

Romantisma laikmeta klaviermūzikā iezīmējas divas attīstības līnijas. No vienas 

puses, saloniski virtuozas ievirzes skaņdarbos dominē briljantas klaviersp ēles tehnikas 

demonstrējums, piemēram, Z. Tālberga, F. Kalkbrennera, kā arī Karla Marijas fon Vēbera 

(Carl Maria von Weber, 1786–1826) skaņdarbos: Aicinājums uz deju, Lielā polonēze Es dur. 

Līdzīgi piemēri sastopami pat Lista kompozīcijās – Briljantais ekspromts par Rosini un 

Spontini tēmām58, Hromatiskais galops u.c. Šajos darbos ar izteikti virtuozu mērķi atkal 

aktualizējas bezpedāļa pianisma kvalitātes – tai laikā lielu popularitāti guvusī pērļainā 

pirkstu tehnika (jeu perlé) Černi, Kalkbrennera u. c. tā laika komponistu daiļradē. Pērļainā 

stila skaņdarbi (dažādi variations brillants, rondeaux brillants u.tml.) bija pārsātināti ar 

gammveida un melodiski vai harmoniski figurētām pasāžām, kurām bija nepieciešama izcila 

atskaņojuma tīrība un precizitāte, kas panākama, neizmantojot dempferu pedāli. 

No otras puses, komponisti paplašina tembrāli koloristiskos meklējumus. Tipiski 

šādas figurācijas piemēri sastopami lirisko žanru sfērā – noktirnēs, barkarolās, pastorālēs u.c. 

Skaņdarbu izklāsts bieži veidots ar mērķi pietuvināties gan vokālai kantilēnai, gan simfoniskā 

orķestra mūzikas bezgalīgajai krāsu paletei, jo tā izpaudās romantisma klaviervirtuozu vēlme 

klavieres padarīt par universālu instrumentu. Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ                 

19. gadsimtā uzplauka simfoniskās un vokālās mūzikas transkripcijas klavierēm, kas radīja 

jaunas nianses faktūras telpiskuma attīstībā.  

Līdz ar šo žanru ietekmi uz klavierskaņdarbu izklāstu izveidojušās divas būtiskas 

īpatnības. Pirmā – īpaši aktuāla kļuva spēja veidot dziedošu legato visos faktūras līmeņos – 

jeb prasme dziedāt uz klavierēm (Šopēns, Šūberts). Otrā – māksla vertikāli diferencēt 

tembrāli un intonatīvi atšķirīgas faktūras līnijas vai slāņus (Lists, Brāmss).  

Šūberta klaviermūzikā visdažādākajos faktūras veidos lielākoties uztverama vokāla 

ietekme. To skaidri var saskatīt arī vienā no viņa pēdējiem grandiozākajiem klavierdarbiem – 

Sonātē D. 960 B dur. 59 Kā atzīmē Jurijs Hohlovs (Юрий Хохлов), šī skaņdarba daļas visi 

faktūras komponenti tiek melodizēti, jūtama vokālu attīstības paņēmienu ietekme (Хохлов 

1998: 439). 

Jāpiekrīt Jevgeņija Nazaikinska uzskatiem, ka Feliksa Mendelszona-Bartoldi 

Dziesmas bez vārdiem ir īpašs pārgājžanrs, kas it kā speciāli savieno instrumentālu miniatūru 

                                                 
58 Džoakīni Rosīni (Gioachino Antonio Rossini, 1792-1868), Gaspare Spontīni (Gaspare Luigi Pacifico 

Spontini, 1774-1851) – itāļu operas komponisti. 
59 Šūberta Sonātes D. 960 B dur pirmās daļas Molto moderato ekspozīcijas faktūras analīzi sk. 

pielikumā. 
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ar vokālajiem, tautas un profesionālajiem dziesmu žanriem (Назайкинский 1982: 128). 

Tādēļ faktūra bagātinās gan ar analoģiskiem tā laika vokālās mūzikas paņēmieniem – arvien 

izteiktākām reljefa un fona attiecībām starp solo un pavadījuma slāņiem, turklāt pavadījumā 

bieži izmantotas ritmiski harmoniskās figurācijas, kuras izceļ skaņdarbu žanriskumu. To vidū 

– tēlainību paspilgtinošas, ilustratīvas figurācijas, piemēram, ratiņa dūkoņa (Ratiņa dziesma 

no sestās burtnīcas op. 67 Nr. 4 C dur), fanfaru figurācijas, kas saistās ar medību mūziku, 

maršveidīgas, tai skaitā sēru marša formulas, kā arī virtuozas un tokātiskas figurācijas. 

Līdzīgi kā Šūbertam un Mendelszonam, arī Šopēna klavierdarbos viena no 

galvenajām iezīmēm ir visas faktūras melodizācija – dzied ne tikai melodija, bet arī 

pavadījums. Linearitāte slēpjas gan harmoniskajās figurācijās, gan akordu secībās. Dažreiz 

pavadošās figurācijas caurauž melodijas notis, piemēram, Noktirnē op. 27 Nr. 2 Des dur, 

kuras dziedošajā melodijā skan harmonisko figurāciju pavadījuma intonācijas. Šīs noktirnes 

izklāstā Čārls Rouzens redz heterofonas faktūras iezīmes (Rosen 2005: 393), tomēr, ņemot 

vērā, ka heterofonija attiecas galvenokārt uz fakturāli radniecīgām balsīm, te drīzāk var 

saskatīt imitāciju polifonijas elementus – melodijā skan pavadījuma figūra palielinājumā. 

Jāpiebilst, ka melodijas dublējums citā reģistrā un ar atšķirīgu ritmisko zīmējumu rada īpašas 

nianses skanējuma telpiskumā.  

Vokālā, kora un ērgeļmūzika ir atstājusi iespaidu arī uz Brāmsa klaviermūziku, kurā 

sastopami šiem žanriem raksturīgi tercu un sekstu dubultojumi, piemēram, Variācijās par 

Paganīni tēmu op. 3560 pirmajā variācijā (171. nošu piemērs). Brāmss savos klavierdarbos 

virtuozitāti izmantojis transformētā veidā – arī viņam, līdzīgi kā Šopēnam, faktūra dzied. 

Tomēr būtiskas atšķirības redzamas melodijas dubultojumos, kuri īpaši izceļ vokālo kora 

mūzikas pamatu – dubultnotis, akordus un pat figurācijas. Brāmsa klavierdarbiem raksturīgo 

pilnskanību kā savdabīgu dziedāšanas rezultātu pastiprina valdošais legato izklāsts un biežais 

tenuto izmantojums visā komponista klaviermūzikas daiļradē – no grandiozas akordikas un 

sarežģītākajiem fakturāli tehniskajiem veidojumiem agrīnajos līdz smalkai grafiskai 

detalizācijai vēlīnajos skaņdarbos. Tiem raksturīgie figurāciju dublējumi un pinumi pāraug 

intensīvā iekšējā darbībā, jo pretēji Lista faktūras daudzkrāsainajām un daudzslāņainajām 

(daudzkārt izmantota kontrastu polifonija) klavieru partitūrām, kas kalpo programmatiskiem 

un ilustratīviem mērķiem, Brāmsam bija svešas ārējās virtuozitātes izpausmes – pērļainas 

pasāžas, bravūrīgas dubultoktāvu kaskādes. Viņa faktūrā viss dzied – gan akordi, gan 

dubultnotis, gan figurācijas un trilleri, turklāt skaidri saskatāma tendence maksimāli 

                                                 
60 Nikolo Paganīni (Niccolo Paganini, 1782-1840) – itāļu vijoļspēles virtuozs, komponists. 
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sabiezināt un piesātināt skanējumu. Tādēļ Brāmsa mūzikā nav melodiski un tematiski 

neitrālu balsu. Viņa skaņdarbos viss ir pakļauts stingrām iekšējām likumsakarībām – faktūras 

elementu attiecības nosaka melodijas intonatīvais zīmējums, melodiskās kustības virziens utt. 

Kā atzīmē Marks Šaviners (Шавинер 1982: 118), Brāmss pēc savas būtības ir grafiķis, nevis 

gleznotājs, jo viņam ir īpaši svarīgas līniju un kontūru likumsakarības. 

Figurācijas romantisma laikmeta klavierdarbos saistībā ar to funkcijām faktūrā 

iespējams apvienot vairākās grupās: 

• figurācijas, kuru pamatā ir konkrēta harmonija, akords: melodiski harmoniskā 

figurācija, tās paveids – triju roku spēles ilūzija u.c.; 

• vairāku figurēto balsu vai faktūras slāņu apvienojums: figurēti dublētais 

zīmējums, polifonizēta figurācija, polifigūru faktūra; 

• paņēmieni, kas akcentē faktūras krāsainību: arabeskas, raksturbalss vai 

raksturslānis, al fresco, koloristiskā bagātināšana, vibrato tehnika un tremolo; 

• ar faktūras žanriskumu saistītas figurācijas. 

 

4.2.1. Harmoniskās figurācijas īpatnības 

19. gadsimta komponisti pilnībā izmantoja jaunatklātās instrumenta krāsainības 

iespējas. Romantismam raksturīgo tendenci uz patiesu, nepastarpinātu un nesamākslotu 

lirisko atklāsmi atspoguļo īpašs figuratīvā izklāsta veids – melodijas projicēšana uz 

figur ācijas viļņu virsotnēm. Figuratīvi preludējoša faktūra uztverama arī kā melodijas skaņu 

iluzors turpinājums, kas mēģina notušēt instrumenta specifisko īpatnību – skaņas izdzišanu 

(visstiprākais skanējums ir taustiņa piesišanas brīdī, pēc tam, lai gan taustiņš tiek pieturēts, 

skaņa pakāpeniski izdziest – tādējādi šeit vērojama zināma atšķirība no vokālās melodijas 

plūsmas principiem). Šis romantiskās klaviermūzikas faktūras tips kļuvis par savdabīgu 

liriskā ideāla simbolu – to apliecina Šūberta Ekspromts op. 90 Nr. 3 Ges dur, Lista Noktirne 

Nr. 3 As dur no cikla Mīlas sapņi, miniatūra Šopēns no Šūmaņa Karnevāla u.c.  

Apvienojoties vairākiem figuratīvajiem pamatvariantiem, rodas sarežģītāki figurācijas 

paņēmieni. To vidū jāatzīmē melodiskās līnijas un harmoniskās figurācijas sakausējums – 

melodiski harmoniskās figurācijas, kas spilgti atklājas Friderika Šopēna skaņdarbos, 

piemēram, Prelūdijas op. 28 Nr. 2 a moll kreisās rokas partijā: tajā slēpjas Dies irae motīvs 

un vienlaikus veidojas harmoniskā figurācija. Melodiskā līnija un harmoniskā figurācija 

dažkārt sakausētas tik cieši, ka, izmantojot Valentīnas Holopovas jēdzienu, var runāt par 

figurat īvu tematismu (Холопова, 1983: 22). Tā ir viena no spilgtākajām Šopēna stila 
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zīmēm. Piemēram, viņa Etīde As dur op. 25 Nr. 1. – tajā starp malējām balsīm ir plašs 

diapazons, kas organiski aizpildīts ar viļņveida arpedžo, kurā veidojas dažādas piebalsis, 

radot bagātīgu virsskaņu spektru un īpatnēju virsskaņu polifoniju. Savukārt Etīdi c moll      

op. 25 Nr. 12 caurvij harmoniskā figurācija vismaz četru oktāvu diapazonā – tās balsts ir 

melodiskā līnija basā, kura vairākkārt dubultota dažādos reģistros un bagātināta ar piebalsīm. 

Trāpīgi romantisma figurācijas būtību raksturo Sergejs Skrebkovs: „Kopējo kustību 

formu (veidu) brīnumainā īpatnība pāraugt tematiski reljefos veidojumos, kuri dažubrīd 

spilgti kontrastē ar fonu, šī intonatīvā transformācija iespējama tādēļ, ka kopējās kustības 

formas romantiskajā mūzikā izmainās pašā saknē, tajās pamostas potenciālie 

individualizācijas spēki, un tie sevī apjauš iespēju un pat māksliniecisku nepieciešamību kļūt 

tematiski saturīgi (lūk, kādēļ Šopēns, Lists un citi komponisti varēja radīt spilgti oriģinālus 

etīžu ciklus, izmantojot kopējās kustības formas)” (Скребков 1973: 257–258). 61 

Autors min virkni interesantu melodijas un figurācijas sintēzes piemēru: Šopēna 

Prelūdijā op. 28 Nr. 3 G dur individuālais tematiskais tēls, runājot līdzībās, izaug no kreisās 

rokas partijas pavadījuma viļņiem kā Afrodīte no jūras putām. Jau miniatūras 3. t. pamattēma 

iestājas kā brīva imitācija paplašinājumā, kas garākās nošu vienībās atveido figuratīvo 

melodisko līniju (172. nošu piemērs). Arī daudzos citos skaņdarbos, tai skaitā Šopēna 

Noktirnē op. 9 Nr. 2 Es dur, melodija izaug no pavadījuma intonācijām.  

Īpatnēja romantisma klaviermūzikas faktūras zīme ir vertikāles paplašināšana, 

izmantojot roku pārlikšanu – triju roku  spēles ilūzija.  Tā rodas, ja, melodiju sadalot starp 

rokām vidusreģistrā, vienlaikus skan figurācija plašā diapazonā gan augšējā, gan zemajā 

reģistrā. Viens no pirmajiem šo paņēmienu lietoja Zigismunds Tālbergs, piemēram, Fantāzijā 

par Džoakīno Rosīni operas Mozus tēmām op. 33 (173. nošu piemērs) (Chiantore 2002: 288). 

Turpmāk šis paņēmiens gūst bagātīgu attīstību Ferenca Lista daiļradē, piemēram, 

koncertetīdēs Nopūta, Putenis u.c. darbos. 

Tieši dempferu (labā) pedāļa izmantojums ļauj akustiski apvienot vismaz trīs faktūras 

līnijas vai slāņus. Iluzorā triju roku izklāsta mērķis ir panākt iespējami dziedošāku melodijas 

skanējumu, ko vēl vairāk kuplina virsskaņu bagātība, bet semantikas nianses aptver 

galvenokārt lirisko sfēru – no maigas sapņainības līdz majestātiskai varenībai.  

Figurācija, kas balstās uz konkrētu harmoniju (melodiski harmoniskā figurācija, triju 

roku spēles ilūzija), organiski sader ar romantisma laikmeta raksturīgajiem žanriem – 

variācijām un miniatūrām (etīdēm, prelūdijām, ekspromtiem, noktirnēm utt.).  

                                                 
61 Pasvītrojums mans – D. Z. 
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4.2.2. Vairāku balsu vai slāņu figurat īvi veidojumi 

Salīdzinot ar vēlīno Vīnes klasicismu, agrīnie romantiķi (Francis Šūberts, Fēlikss 

Mendelszons-Bartoldi, Karls Marija fon Vēbers) tiecās veidot vienkāršāku faktūru. Tai bija 

raksturīga reljefa un fona diferenciācija, izmantojot reģistru, artikulācijas, metroritma u.c. 

attiecības. Tomēr vēlāko gadu austriešu un vācu romantiķu klaviermūzikā, īpaši Šūmaņa un 

Brāmsa kompozīcijās, atkal vērojams pretējs process: tendence sablīvēt un melodiski 

piesātināt visus faktūras slāņus vai līnijas, panākt melodijas un pavadošo balsu mijiedarbi un 

saplūsmi, polifonizējot figurāciju.  

Saistībā ar faktūras balsu intonatīvu piesātināšanu īpaši jāizceļ šādi romantisma laika 

izklāsta paņēmieni: 

•  figur āciju dubl ēšana: balstoties uz iepriekšminēto Šopēna etīžu figurāciju 

klasifikāciju (sk. pielikumā), var nosaukt divus dubultnošu izklāsta paņēmienus – figuratīvs 

izklāsts, dublēts ar vienu pastāvīgu intervālu vai akordu, un ar mainīgiem intervāliem vai 

akordiem. Turpretim Lista etīdēs, ņemot vērā viņa klavierdarbu faktūras mainīgumu, 

sarežģīti atrast skaņdarbu ar konsekventi izturētu dubultnošu izklāsta paņēmienu – tas 

sastopams epizodiski, piemēram, etīdē Mazepa vairākos posmos dominē dubulttercu, 

dubultoktāvu, akordu izklāsts; 

• imit āciju polifonijas elementu ieviešana, t.i., iniciatīvu pārņem te viena, te otra 

balss, piemēram, Šūmaņa Sonātes op. 22 g moll pirmajā daļā So rasch wie möglich, kur 

galvenās partijas tēmas motīvs sākotnēji skan basā un tiek imitēts augšējā balsī (174. nošu 

piemērs). Lai gan faktūras bagātināšana ar individualizētām melodiskajām līnijām un 

figuratīvajiem zīmējumiem bija raksturīgs Šūmaņa klavierdarbu stila elements, taču Brāmss 

homofonas faktūras balsu organizācijā vēl biežāk izmanto polifonus, tai skaitā imitāciju 

polifonijas, attīstības paņēmienus. Piemēram, figurētā izklāsta imitācija apvērsumā 

sastopama Intermeco op. 117 Nr. 2 b moll vidusposmā (175. nošu piemērs); 

•  melodiskās līnijas imitācija ar sīkas ritmiskas vienības atšķir ību, kaut gan 

reāli skan dublējums ar ieskaņu palīdzību (sešpadsmitdaļnots Šūmaņa Sonātes g moll pirmā 

daļa (22.–23. t.) vai trīsdesmitdivdaļnots 6. variācijā no Simfoniskajām etīdēm op.13 –      

176. nošu piemērs); 

• polifonizācija saiknē ar polimetriju un poliritmiju  – sinkopētiem ritma 

zīmējumiem, kas rodas, apvienojot dažādus vienkāršus, ritmiski un metriski atšķirīgus 

faktūras elementus. Šāda veida izklāsts raksturīgs Roberta Šūmaņa skaņdarbiem (sk. nodaļu 
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par klavierspēles tehniku) – melodija vairs nav galvenā tematisko funkciju īstenotāja, bet to 

realizē klavierfaktūra kopumā. Līdzīgas tendences vērojamas arī citu tā laika komponistu 

klaviermūzikā, piemēram, Šopēna Etīdē f moll no Trim jaunajām etīdēm: apakšējā balsī skan 

četras astotdaļas, bet augšējā – trioles, kas apvienojoties rada izsmalcinātas ritmikas iespaidu 

(177. nošu piemērs).  

Marina Černaja monogrāfij ā Pianists un figuratīvais izklāsts raksta gan par vienas 

figūras izklāstu dažādos ritma variantos – t.s. polifigūru, gan par faktūru, kas veidojas šādas 

noslāņošanās rezultātā – polifigūru muzikālo audumu (Черная, 2005: 20). Tā ir savdabīga 

Lista klaviermūzikas stila zīme, kurai spilgti paraugi (līdz ar 1. nodaļā minēto fragmentu no 

Lista sonātes fantāzijas Pēc Dantes lasījuma) sastopami arī Augstākās meistarības etīdēs   

Nr. 8 Mežonīgās medības un Nr. 12 Putenis. Piemēram, etīdes Mežonīgās medības vidusdaļā 

(178. nošu piemērs) trijos faktūras slāņos iezīmējas figurāciju ķēdes, kas ietver vienas un tās 

pašas harmonijas izklāstu arpedžo dažādos ritma variantos. Zemākajā slānī (kreisās rokas 

partijā) dominē kustība garākās ilgumvienībās nekā augšējā, tāpēc melodiskā figūra 

vienlaikus tiek eksponēta gan pamatveidā, gan modifikācijā. Interesants telpiskais efekts 

panākts, apvienojoties abiem slāņiem, jo tēmas skaņas (krītoša gamma) parādās trijās 

dažādās oktāvās, līdz ar to diagonālē veidojas ritma figurācija.  

 

4.2.3. Faktūras krāsainību paspilgtinoši figuratīvie paņēmieni 

Koloristisks, tembrāli sonors figuratīvais izklāsts saistīts ar instrumenta tembrālo 

bagātību, dažkārt tuvinoties pat simfoniskā orķestra skanējumam. Šis figurācijas veids radies 

baroka laikmetā (to stipri ietekmējusi franču klavesīnistu izsmalcinātā faktūra), bet savas 

krāsainības bagātību apliecina tieši romantismā, tostarp dempferu pedāļa izteiksmības dēļ. 

Viens no šādiem krāsainiem figuratīviem veidojumiem ir arabeskas, t.i., melodiski 

neregulāri zīmējumi. Leonīds Gakelis raksturo arabesku kā viegli nodzēšamu robežu starp 

tēmu un figurāciju (Гаккель 1990: 34). Tai piemīt vairākas funkcijas: arabeskas var būt 

melodiskās attīstības līdzeklis vai arī kadences tipa dekors – solista virtuozitātes 

demonstrācija, taču vienlaikus ar nozīmīgu lomu skaņdarba dramaturģijā. Arabeskas kā 

melodijas izrotājumi ļoti raksturīgas Šopēna klavierdarbiem – piemēram, Prelūdijā op. 28 Nr. 

15 Des dur pamattēmas melodija izklāstīta trīs reizes, un katru reizi pirmā teikuma 

noslēgumā tā bagātināta ar aizvien izvērstāku melodisko figurāciju. Reprīzē izsmalcinātā 

arabeska, kas balstās uz dominantes skaņām, ienes faktūrā netverama viegluma niansi     

(179. nošu piemērs). Turpretī Pirmās balādes op. 23 g moll kodas beigu posmā arabeska 

izmantota ar pilnīgi citu nozīmi. Lai gan arī tā ietver dominantes akorda skaņu apdziedāšanu, 



 139 

tomēr ff dinamika, plašais diapazons, krītošā kustība un dempferu pedāļa izmantojums rada 

spēcīgi sabiezinātu skanējumu un kāpina šā elementa dramatismu (180. nošu piemērs). 

 19. gadsimta klaviermūzikas izklāstu nereti bagātina savdabīgi figurēti faktūras fona 

komponenti. Proti, dažādas figurācijas pavadījumam piešķir spilgti individuālu faktūras 

zīmējumu, liekot uztvert to kā raksturbalsi vai raksturslāni. Pēc Valentīnas Holopovas 

domām, šis faktūras aspekts daudzveidīgi izpaudies dažādu laikmetu klaviermūzikā, sākot ar 

Frideriku Šopēnu līdz pat Bēlam Bartokam un Sergejam Prokofjevam (Холопова, 1979: 46). 

Tam īsti nevar piekrist, jo ilustratīvi figurēti izklāsta slāņi bija sastopami daudz agrāk – jau 

Rokoko laikmeta franču klavesīnistu mūzikā, taču tieši romantisma laikmetā šī tendence 

piedzīvo uzplaukumu.  

Attīstoties romantismam raksturīgajiem figurāciju veidiem, mūzika ar ilustratīvu 

prototipu palīdzību – ratiņa dūkoņa, strauta čalas, lietus lāšu čaboņa u. tml. – iegūst lielu 

emocionālu iedarbības spēku. Kā disertācijā Mūzikas zīmes semantika raksta Sergejs Maļcevs 

(Сергей Мальцев), šādas muzikālās metaforas jeb dabas parādību antropomorfizācija atklāj 

vēl nebijušas faktūras kolorīta iespējas (Мальцев 1981: 5). Piemēram, figurētie slāņi, kas 

imitē lietus lāses Šopēna Prelūdijā op. 28 Nr. 15 Des dur vai puteņa aurus Lista Augstākās 

meistarības etīdē Nr. 12 Putenis. 

Pastiprinoties tendencei uz klavierskaņas simfonizāciju, tiek meklētas īpatnējas, 

instrumentam agrāk neraksturīgas tembrālās krāsas. Jakovs Milšteins apjomīgajā monogrāfij ā 

par Ferenca Lista daiļradi izceļ divus jaunus romantiskās klaviermūzikas tehniskos 

paņēmienus – al fresco pilnskanību (itāļu valodā šis nosaukums cēlies no renesanses 

glezniecības meistaru tehnikas, kuras pamatā ir gleznošana uz nenožuvušas virsmas vai 

apmetuma) un koloristisko bagātināšanu (Мильштейн 1956: 11–29). Abi šie paņēmieni 

daudzējādā ziņā ir pretstati: al fresco sakausē atšķirīgus fakturālos veidojumus vienotā 

veselumā un, palīdzot aptvert visu instrumenta skaņu lauku, virzās uz grandiozu un 

majestātisku skanīgumu, turpretī koloristiskās bagātināšanas princips diferencē dažādus 

skaņu kompleksus, akcentē katra reģistra tembrālās iespējas.  

Plašas, virtuozas gammu, arpedžo, retāk dubultnošu pasāžas bija sastopamas jau 

baroka klavīrmūzikā, piemēram, Johana Sebastiana Baha tokātās, Domeniko Skarlati sonātēs, 

tomēr šo paņēmienu radītais iespaids nav salīdzināms ar romantisko pilnskanību, jo 

bezpedāļa spēlei piemita īpašs smalkums. Milšteins atzīmē, ka līdz Listam al fresco nebija 

iecienīts un tikpat kā netika izmantots, jo tolaik tika uzskatīts par rupju un nemāksliniecisku. 

Koncentrēta pilnskanība tika upurēta, lai sasniegtu dzidru skaņu un faktūras kontūru 

detalizāciju (Мильштейн, 1956: 11). 
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Savu patieso nozīmi al fresco ieguva tikai līdz ar dempferu pedāļa ieviešanu. Pirmie 

paraugi rodami Ludviga van Bēthovena vēlīnajos klavierdarbos – piemēram, Sonātē op. 106 

al fresco izmantots gan saiknē ar oktāvu martelato, gan plašiem lēcieniem. Pilnībā šā 

paņēmiena izteiksmības un semantikas iespējas atklājas romantiskajā klaviermūzikā. Jakovs 

Milšteins norāda, ka romantisma laikmetā al fresco ietekmējis vairākus tehnikas veidus: 

gammveida pasāžas (arī iepriekšminētās Šopēna Pirmās balādes kodā), arpedžo, dubultnotis, 

oktāvu un akordu tehniku (Мильштейн 1956: 11-16). Tas spilgti atklājas pat vienā 

skaņdarbā, piemēram, etīdē Mazepa. Mežonīgā gammveida kadence (6. t.) aptver visu tālaika 

instrumenta diapazonu no A1 līdz f 4 (155. nošu piemērs). Vēl spilgtāk pilnskanības tendence 

šai skaņdarbā izpaužas arpedžo pasāžās, kurām ir ne tikai paplašinātas kontūras un 

diapazons, bet tās arī piepildītas ar dubultnotīm. Tādējādi šīm pasāžām piemīt monumentāls 

raksturs – tās zīmētas it kā ar vienu otas vilcienu un, balstoties uz kādu akordu kompleksu, 

vienlaikus aptver visus instrumenta reģistrus. Tas pats attiecas uz dubultnošu, oktāvu un 

akordu tehniku: dubultnotis (93.–96. t.; 181. a) nošu piemērs), oktāvas (27.–30. t.; 181. b) 

nošu piemērs) pamazinātie septakordi (97.-103. t.; 181. d) nošu piemērs) un noslēguma 

akordu pasāža (181. c) nošu piemērs). 

Al fresco tālāka attīstība noved pie klasteru tehnikas. Nosacīti klasteri glisando 

ietvaros (izmantojot dempferu pedāli) epizodiski sastopami jau klasicisma un romantisma 

mūzikā: Bēthovena Sonātes op. 53 C dur fināla kodā tie veidojas uz baltajiem taustiņiem, 

Šopēna Etīdes op.10 Nr. 5 Ges dur noslēgumā – uz melnajiem, savukārt hromatiskā veidā 

glissandi raksturīgi Lista Puteņa vidusposmam. 

Jau Bēthovens, īpaši savas daiļrades pēdējā periodā, lielu uzmanību pievērsa klavieru 

galējo reģistru tembru krāsainībai, piemēram, Sonātes op. 111 Arietta. Taču romantisma 

komponistu daiļradē šis koloristiskās bagātināšanas princips guva milzīgu attīstību, tuvinot 

klavieru tembru simfoniskā orķestra krāsainībai. Zemajā reģistrā bieži izmantots draudīgi 

varens skanējums, kas atgādina smagnējo metāla pūšaminstrumentu krāsu (Lista Sonātes      

h moll galvenā partija Allegro energico 8.–13. t.), masīvi, biezi akordi, kas tuvinās ērģeļu 

tembram (Lista Sonātes h moll pirmā blakuspartija Grandioso 110.–113. t.), neskaidras, 

dunošas gammu, tai skaitā hromatiskas pasāžas (Lista Otrā balāde), vērienīgas zvanu 

skanējuma imitācijas (Lista Sēru gājiens no Reliģiskajām un poētiskajām harmonijām). 

Vidus reģistrs iezīmējas ar cilvēka balss vai atsevišķu orķestra instrumentu skanējuma 

imitācijām. Norādes uz konkrētu instrumentu bieži sastopamas jau nošu tekstā (īpaši Lista 

parafrāzēs un transkripcijās) – quasi Cello, quasi Corni, quasi Tromba, imitando il Flauto, 

quasi pizzicato (Lielajās etīdēs pēc Paganīni) u.c. Augšējais reģistrs bagātinās ar mirdzošām 
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kadencēm, trilleriem, zvaniņu (La campanella) attēlojumiem. Piemēram, remarka 

L’accompagnamento quasi arpa sastopama Augstākās meistarības etīdē Nr. 11 Vakara 

harmonijas (59.–60. t.) nepārprotami norāda uz asociācijām ar arfas skanējumu. 

Gluži nepārspējams krāsainības un reģistru kontrastu ziņā ir vēl viens svarīgs 

romantisma klaviermūzikas paņēmiens – vibrato tehnikas veida tremolo lietojums dažādos 

intervālos un akordos. Tā plašo kolorīta un tēlainības spektru, pievēršoties Ferenca Lista 

Leģendai Svētā Asīzes Franciska sprediķis putniem, kurā ar tremolo palīdzību imitēta putnu 

dziedāšana, no ppp līdz ekstātiskajai kulminācijai fff, izceļ Alans Volkers (Alan Walker). 

Viņš atzīmē šādas faktūras iezīmes arī citos ornitoloģiskas tematikas skaņdarbos, piemēram, 

Fransuā Kuperēna Labprātīgās Dzeguzes. Zem dzeltenajiem domino no XIII svītas h moll, 

Žana Filipa Ramo Putnu sasaukšanās un Olivjē Mesiāna Putnu katalogu (Walker 1997:     

57–58).  

Lista vēlīnajā klavieropusā Villas d’Este strūklakas tremolo paņēmiens izmantots 

dažādos intervālos un akordos, pakāpeniski aptverot vairākus instrumenta reģistrus. Lietojot 

tremolo līdzīgi kā orķestra instrumentu pedāli, smalks, netverams, pat impresionistisks 

skanējums pamazām izaug līdz baismi varenai, majestātiskai kulminācijai, bet vēlāk izgaist 

dzidri apgarotā noslēgumā.  

Neraugoties uz iepriekšminēto tendenču – al fresco un koloristiskās bagātināšanas – 

individuālajām īpatnībām, var pamanīt vienu un to pašu pamatprincipu: pirmkārt, abu roku 

ātra virzība pa klaviatūru, sabalansēts skaņu materiāla sadalījums starp rokām (abu roku 

tehnisko funkciju vienlīdzība), otrkārt, labā pedāļa lietošana, lai pagarinātu skanējumu pēc 

pirksta atraušanas no taustiņa, veidojot vienlaicīgu un nepārtrauktu instrumenta skaņu lauka 

aptvērumu.  

 

4.2.4. Ar faktūras žanriskumu saistītas figurācijas 

Jaunas krāsas romantisma figurācijas attīstībā ienesa 19. gadsimta otrās puses 

komponisti, nacionālo skolu pārstāvji, piemēram, norvēģis Edvards Grīgs (1843–1907), čehu 

komponisti Bedržihs Smetana (Bedřich Smetana, 1824–1884) un Antonīns Dvoržaks 

(Antonín Leopold Dvořák, 1841–1904), spāņi Īzaks Albeniss (Isaac Albéniz y Pascual, 1860–

1909), Enrike Granadoss (Enrique Granados i Campiña, 1867–1916) un Manuels de Falja 

(Manuel de Falla y Matheu, 1876–1946), krievi Milijs Balakirevs (Милий Балакирев, 1837–

1910), Modests Musorgskis (1839–1881), Pēteris Čaikovskis (Пётр Чайковский, 1840–

1893), soms Žans Sibeliuss (Jean Sibelius, 1865–1957), amerikānis Edvards Makdauels 

(Edward Alexander MacDowell, 1860–1908) u.c. Novitātes pārsvarā saistītas ar folkloras 
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elementu ieviešanu klaviermūzikas faktūrā gan melodijas, intonatīvās un harmoniskās 

valodas, gan ritmikas ziņā.  

Tā kā sadzīves mūzikas žanru (deju un dziesmu) poetizācija ir kopēja tendence             

19. gadsimta komponistu rakstības stilam kopumā, šie žanri kļuva par patstāvīgu 

profesionālās mūzikas kultūras daļu. Dažādu nacionālo skolu komponistu skaņdarbos 

sastopamas konkrētajam tautas mūzikas žanram raksturīgās figūras un to attīstības 

paņēmieni. Valša, polkas, mazurkas, polonēzes, tango un citu nacionālu deju ritmiskās 

figūras piesātina daudzu tā laika skaņdarbu muzikālo izklāstu. Spilgti paraugi: ungāru deju 

čardašam un verbunkošam raksturīgas ritmiskās figūras Lista Ungāru rapsodijās, ko savā 

pētījumā par ungāru un čigānu folkloras ietekmi uz Lista klaviermūziku analizē pianists un 

muzikologs Šaijs Loija (Shay Loya) (Loya 2011: 36–40), piemēram, punktētās ritmiskās 

figurācijas kreisās rokas partijā un melodiskās – labajā rokā, kas būvētas no verbunkošam 

raksturīgiem motīviem Ungāru rapsodijā Nr. 2 (182. nošu piemērs); hallinga un springdansa 

elementi Edvarda Grīga klavieru miniatūrās – ritmiskās figurācijas pavadījumā un dažādu 

reģistru izmantošana, lai imitētu dejotāju lēcienveida kustības Hallingā op. 71 no Liriskajiem 

skaņdarbiem (183. nošu piemērs); čehu tautas deju furiantes, sosedskas (sousedská) u.tml. 

ritmika Bedržiha Smetanas Čehu dejās, piemēram, sinkopētie akcenti trijdaļu taktsmērā 

Furiantē Nr. 1 no otrās burtnīcas, kuri ienes faktūrā apbrīnojamu atsperīgumu un vitalitāti 

(184. nošu piemērs); enerģiskās kaukāziešu dejas – lezginkas ritmiskās figūras (trioles 12/8 

taktsmērā) Milija Balakireva fantāzijā Islamejs op. 18 (185. nošu piemērs); indiāņu folkloras 

intonatīvie elementi un rituālie ritmi Edvarda Makdauela svītās, piemēram, No indiāņu 

apmetnes no cikla Meža skicējumi op. 51 (186. nošu piemērs) utt. 

Īpaši interesantas ritmikas īpatnības sastopamas spāņu komponistu mūzikā, kas 

komponēta patriotiskās nacionālās atdzimšanas kustības (nacionalismo musical español) 

ietekmē sākot no 19. gadsimta septiņdesmitajiem līdz 20. gadsimta trīsdesmitajiem gadiem. 

Tās idejiskais aizsācējs mūzikā bija etnomuzikologs un komponists Felipe Pedrels (Felipe 

Pedrell, 1841–1922), bet nozīmīgākie pārstāvji klaviermūzikā – Enrike Granadoss, Īzaks 

Albeniss un Manuels de Falja. Viņu skaņdarbu izklāstam piemīt specifiskas krāsainības 

kvalitātes ar īpaši izvēlētu figuratīvo līdzekļu palīdzību.  

Albenisa svītā Ibērija (1905–1909) neapšaubāmi ir viens no augstākajiem 

sasniegumiem komponista klaviermūzikā, skaidri jūtama sekošana viņa skolotāja Ferenca 

Lista pianistiskajām tradīcijām – gan klavierskanējuma simfonizācijā, gan faktūras 

monumentālismā, gan arī figuratīvā izklāsta dekorativitātē. Par to raksta amerikāņu 

muzikologs Valters Ārons Klarks (Walter Aaron Clark) savā apjomīgajā pētījumā par 
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Albenisa mūziku (Clark 2002: 220–267). Dažreiz izklāsts kļūst tehniski ārkārtīgi sarežģīts, 

un no atskaņotājmākslinieka tiek prasīta izsmalcināta faktūras slāņu diferencēšanas māksla, 

jo faktūra tiek bagātināta ar daudziem slāņiem un dublējumiem. Piemēram, Triānā no otrās 

burtnīcas62 pavadošajās figurācijās sastopams ne tikai segidiljas ritms, bet arī kastaņešu 

skanējuma imitācija – trīsdesmitdivdaļu figurācijas dažādos reģistros (187. nošu piemērs). 

Savukārt Lavapjesā no trešās burtnīcas63 habanērai raksturīgās melodiskās un ritmiskās 

figurācijās iekļautas sarežģītā, daudzslāņainā (dažreiz pat seši ritmiski un tembrāli atšķirīgas 

faktūras slāņi) skaņu audumā (188. nošu piemērs), turklāt skaņdarba koda koloristiski 

bagātināta ar pamazām tālumā izdziestošu leijerkastes (organillo) skanējuma imitāciju.  

Līdzīga, ar dažādām balsīm piesātināta un izšķērdīgi krāsaina faktūra sastopama 

Enrikes Granadosa nozīmīgākajā klavierdarbu ciklā Goijeskas (1911). Par otro skaņdarbu no 

pirmās burtnīcas Saruna caur žoga restēm Konstantīns Rozenšilds (Константин 

Розеншильд) raksta: „Bagātā, daudzveidīgā faktūra veido skaņu gleznu – fonu, uz kura 

notiek liriski piepildīta tikšanās. Figuratīvās pasāžas, to slīdēšana, uzlidojumi un kritumi, 

melismi, harmonisko krāsu maiņas, reģistru gaismēnas, štrihu spēles, te izdziestošs, te gaiši 

pārplūstošs pedāļa skanējums rada ainaviska skaņuraksta atmosfēru” (Розеншильд 1971: 

45–46). Īpaši sarežģīta ir skaņdarba vidusdaļa, kuras sešu slāņu faktūrā otrajā balsī uzzied 

melodija ar mauru folklorai raksturīgiem kvintoļu izrotājumiem, kamēr pārējo dubultoto 

balsu akordu ķekari ar pedāļa palīdzību uzslāņojas uz zemas, ilgstoši izturētas basa nots. 

Tomēr vidusbalsīs bieži ieskanas arī zapateado raksturīgas ritmiskās figurācijas (189. nošu 

piemērs).  

Manuela de Faljas izvērstas formas klavierdarba Betikas fantāzija (1919) faktūrā 

savijas flamenko kultūras galvenie komponenti: dziesma, deja un ģitāras spēles imitācija. To 

sīki analizē Latīņamerikas izcelsmes muzikologs Manuels Matarita (Manuel Matarrita 

Venegas) rakstā Manuela de Faljas Betikas fantāzija: nacionālisms spāņu mūzikā               

20. gadsimta universālisma kontekstā (Matarrita 2006: 107–113). 

Dziedošajos posmos ātrās melodiskās figurācijas ieturētas dziļās dziedāšanas – kante 

hondo (cante jondo) stilā, kas neapšaubāmi ir īpašs elements flamenko mākslā, kurā 

apvienojas spāņu mūzikas trīs vēsturiskas tradīcijas: senās Bizantijas baznīcas dziedājumu 

elementi, arābu musulmaņu (mauru) mūzika. un visbeidzot ietekme no imigrējošajām čigānu 

ciltīm, kas galvenokārt apmetās Andalūzijā. Komponists rečitatīvos posmā Lento ar pedāļa 

                                                 
62 Triana – Seviljas pilsētas čigānu rajons, viena no flamenko stila citadelēm. 
63 Lavapiés – Madrides ebreju kvartāls. 
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un disonanto lielās septimas priekšskaņu palīdzību ir mēģinājis imitēt kante hondo 

mikrotonālo un smalki figurēto skanējumu (190. a) nošu piemērs). 

Skaņdarba figuratīvā izklāsta žanriskais dejiskums un vitalitāte iezīmēta ar 

komponista remarku posmā Giocoso – Molto ritmico (190. b) nošu piemērs). Flamenko dejas 

elementi – negaidīti akcenti, kas uzsver pastāvīgu metrikas 3/4 un 6/8 (hemioļu) miju – 

skaidri apliecina virtuozā papēžu (el taconeo) un plaukstu piesitienu (el palmeo) dejas 

tehnikas muzikālo atveidojumu. 

Flamenko ģitāras spēles paņēmienu imitāciju jau iepriekš bija izmantojis Albeniss, 

piemēram, skaņdarbā Prelūdija no cikla Spānijas dziesmas (Cantos de España). Tie ir ātru 

akordu arpedžato (rasgueado) un virtuozu atsevišķu skaņu spēle (punteado), kā arī figuratīvi 

improvizatīvā izklāsta balstīšanās uz sešu stīgu ģitāras skaņojumu e-a-dl-gˡ-hˡ-e². Betikas 

fantāzijā šīs iezīmes atklājas īpaši virtuozā izklāstā. Liela daļa skaņdarba rakstīta figuratīvā 

un daudzslāņainā faktūrā. Figuratīvais slānis pastiprina un harmoniski bagātina melodisko 

līniju citās balsīs, turklāt harmoniski melodisko figurāciju pasāžas straujā kustībā rada 

niansētas krāsainas saskaņas, kurās jau jūtamas impresionisma harmonijas iezīmes (190. c) 

nošu piemērs). 

Romantisma komponistu klavierdarbu faktūru raksturo daudzveidība un 

individualizācija. Tās sarežģīto uzbūvi nosaka daudzelementu kompleksais polimorfais 

veidojums. Homofonās faktūras polifonizācija un tās fona tēlainības lomas aktivizēšanās rada 

faktūras organizācijas parametru un elementu, tai skaitā figurāciju, izmaiņas. Romantisma 

brieduma laika komponistu (Šopēna, Šūmaņa, Lista) klavierdarbu faktūrai raksturīga brīva 

figurāciju organizācija – figurētais slānis var būt gan daļa no visa muzikālā auduma, gan ar 

slēptās polifonijas palīdzību ietvert sevī visas faktūras sastāvdaļas. Romantisma figurācijas 

kļūst par svarīgāko faktūras koloristisko paņēmienu un liecina par bezgalīgo žanru un 

žanriskuma dažādību. 

Arī Latvijā 19. gadsimta otrajā pusē radās pirmie klavierskaņdarbi, kas liecināja par 

nacionālās pianisma skolas rašanos. 64 

 

4.3. Figurāciju nozīme impresionisma klaviermūzikā 

 

Impresionismam atšķirībā no romantisma piemita cita kustības koncepcija. Tā 

galvenokārt saistās ar stila estētiku – pretēji romantisma psiholoģiskajam dramatismam, 

                                                 
64 Par to vairāk nodaļā, kas veltīta Latvijas komponistu klavierdarbu faktūrai. 
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darbībai priekšplānā izvirzās apcerīga ilustratīva krāsainība, jauni tembrāli meklējumi. No 

vienas puses, paplašinās kustības paņēmieni un tās izpratne, no otras – arvien biežāk 

uzmanība tiek pievērsta antipodam – statikai (tā impresionisma estētiku plaši analizē franču 

izcelsmes amerikāņu muzikologs Elijs Roberts Šmits (Elie Robert Schmitz) (Schmitz, 1966: 

12–14) un poļu muzikologs Stefans Jarociņskis (Stefan Jarociński) (Jarociński, 1976: 11–12). 

Tāpēc dažreiz rodas paradoksāla situācija – kustība (visbiežāk figuratīvais fons) veido 

emocionālas un tēlainas statikas iespaidu. 

Ļoti savdabīgi faktūras telpiskums un daudzslāņainība atklājas Morisa Ravela 

skaņdarbā Skumjie putni no Atspulgiem (1905). Tajā savijas dažādi kustības veidi: augšējā 

balsī skan it kā strazda dziesma – brīva, improvizatora, pat ārpusmetriska fioritūra, kas vēlāk 

pārtop par divu vienādu skaņu ostinato sirdspukstu imitācijas ritmā, bet vidējā balsī dzeguzes 

dziesmai raksturīgs tercas gājiens, ko ritmiski piepilda trešās balss regulārā ostinato 

figurācija. To visu papildina basa līnija, kas mierīgi šūpojas pa trijskaņa skaņām (191. nošu 

piemērs). Tādējādi Skumjo putnu faktūrā apvienojas četri slāņi, kuros sastopami melodiskās, 

ritmiskās un harmoniskās figurācijas paņēmieni. Par spīti dažādajiem kustības veidiem un 

ātrajām harmonisko un melodisko figurāciju pasāžām skaņdarba vidusposmā, kopumā valda 

impresionismam raksturīga meditatīva statika. 

Paplašinoties kustības izpratnei, notiek arī atjaunošanās. Ja romantisma klaviermūzikā 

pārsvarā dominēja koloristiskās figurācijas un tokātiskais bezpedāļa pianisms tika izmantots 

kā īpaša krāsa, tad impresionismā vienlīdz nozīmīga ir abu figurāciju veidu attīstība. Tas 

saistās, no vienas puses, ar franču klavesīna skolas tradīciju, kas balstās uz F. Kuperēna,      

Ž. F. Ramo u.c. komponistu izteiksmes skaidrību un lakonismu, bet, no otras – ar romantisma 

faktūras īpatnībām, kas bezgalīgi paplašināja pianistisko iespēju horizontu. Šīs 

klaviermūzikas tehnikas polaritātes arī veido impresionisma laikmeta komponistu Kloda 

Debisī un Morisa Ravela individuālā stila neviennozīmību. Piemēram, Debisī Divas 

arabeskas, no kurām Pirmā E dur (Andantino con moto) rakstīta šopēniski dziedošā 

figuratīvajā izklāstā, bet Otro G dur (Allegretto scherzando) raksturo atsperīgums, precīzs 

piesitiens, kas tuvinās pat barokālam tokātismam. 

Impresionisma komponistu, īpaši Kloda Debisī, kompozīcijas stilam piemīt tembrāli 

sonora domāšana – tembru emancipācija, kas saistīta ar tembra melodijas, tembra dinamikas, 

tembra dramaturģijas rašanos (Кудряшов, 1985: 244–282) un līdz ar to arī figur āciju 

fonismu. To raksturo divas kontrastējošas īpatnības – telpiskums (bieži ar katra slāņa vai 

līnijas tembra, reģistra, figurācijas diferenciāciju) un skanējuma blīvums (faktūras elementu 
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piesātinājums). Fonisms (no vācu val. Klangmusic)65 kļūst par jaunu klaviermūzikas ideju un 

rada jaunu klavieru skanisko tēlu (звучащий образ фортепиано) (Гаккель, 1990: 30).  

Klodam Debisī raksturīga tematisma decentralizācija un lielas foniskas telpas 

aptvērums ar skaņu rāmi, piemēram, Vakars Granādā no Estampiem, kurā, neskatoties uz 

plašo diapazonu (5. t. – sešas oktāvas no Cis1 līdz cis4), konsekventi vijas cauri habanērai 

raksturīgā ritma figurācija (192. a) nošu piemērs). Protams, skanējuma realizācija iespējama 

ar dempferu un sostenuto pedāļa palīdzību, jo, tikai izmantojot pedalizācijas resursus, var 

radīt daudzu tembru ilūziju fakturāli izkliedētā telpā. Piemēram, Estampu pirmajā daļā 

Pagodas dažās redakcijās66 pat speciāli atzīmēta sostenuto pedāļa lietošanas nepieciešamība 

(192. b) nošu piemērs), jo citādi nav iespējams panākt tik izsmalcinātu daudzslāņainu 

skanējumu – četrus atšķirīgus izklāsta slāņus plašā diapazonā. Lai gan komponists pats to nav 

skaidri norādījis, tomēr uz mūsdienu instrumenta (atkarībā no zāles akustikas), izmantojot 

tikai dempferu pedāli, skanējums neizbēgami kļūst pārāk sabiezināts un neskaidrs. Līdzīga 

situācija sastopama arī vairākos citos Debisī skaņdarbos, tostarp Prelūdijā no svītas 

klavierēm, kuras tokātiski figuratīvais izklāsts balstās uz ilgi izturētu basu (192. c) nošu 

piemērs) un, lai gan attālums starp basu un augšējiem slāņiem pārsniedz divas oktāvas, 

augšējo figurāciju diapazons vienlaicīgi sasniedz duodecimu, ko nospēlēt ar vienu roku 

lielākajai daļai pianistu ir gandrīz neiespējami. 

Debisī klavierdarbu faktūrā liela nozīme ir figurācijām. Lūk, raksturīgākie veidi: 

1) vibrējoša fona tipa figurācijas: 

• tremolējošas figūras dažādos intervālos, piemēram, Zelta zivtiņas no cikla Attēli 

(193. nošu piemērs) vai prelūdija Anakapri pakalni. Figurāciju fons ātrā kustībā, 

bagātināts ar labo pedāli, bieži veido ritmiski nediferencētu slāni, kurš rada 

skaņdarba poētisko tēlu un noskaņu (metroritma funkciju veic melodiskais reljefs); 

• fona veida harmoniskās figurācijas – prelūdijā Ko teica Rietumu vējš (194. nošu 

piemērs); 

2) ritma ziņā skaidras ostinato figurācijas: 

• figurācija nelielā intervālu apjomā, bieži izmantota circulatio (apļveida, griešanās) 

figūra (saskatāmas paralēles ar F. Šopēna figurācijām, piemēram, Etīde es moll    

op. 10 Nr. 6) Kustība no Attēliem (195. nošu piemērs), prelūdija Vējš līdzenumā; 

• tokātiskas harmoniskās figurācijas – Dārzi lietū no Estampiem (196. nošu piemērs); 

                                                 
65 Termins, kas balstīts uz tembrāli sonoro domāšanu kā vienu no galvenajiem mūzikas formveides 

principiem (Wörner, 1954: 71). 
66 Arī nošu piemērā izmantotajā Durand&Fils, Paris. 
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3) figurācijas, kuras imitē dažādu instrumentu spēles īpatnības: 

• flamenko ģitāras mūzikai raksturīgās ritmiku, žanriskumu un faktūras iezīmes 

skaņdarbos ar spāņu tematiku – habanēras ritmiskās figurācijas prelūdijā 

Alhambras vārti  vai ritma figūras prelūdijā Pārtrauktā serenāde (197. nošu 

piemērs); 

• asociācijas ar flautas tembru – Mazais ganiņš no Bērnu stūrīša, prelūdija Meitene 

ar linu krāsas matiem;  

• koloristiskas arfas tipa harmoniskās figurācijas – Arabeska Nr. 1 E dur, prelūdija 

Migla. Nereti izmantots dabiskās skaņurindas virsskaņu efekts – prelūdija 

Uguņošana, Ūdens rotaļas no cikla Attēli (198. nošu piemērs); 

• melodiskās figurācijas, kas veidojušās, iespaidojoties no franču klavesīnistiem 

raksturīgajiem izrotājumiem: priekšskaņi, mordenti, grupeto, akordi arpeggiato – 

plaši sastopami etīdē Izrotājumi; 

4) figurācijas dublējumos – sekundās, piemēram, prelūdijā Uguņošana (57.–58. t.; 199. nošu 

piemērs), tercās – etīde Tercas, prelūdija Buras, kvartās – etīde Kvartas, sekstās – etīde 

Sekstas, oktāvās – etīde Oktāvas, trijskaņos – etīde Izrotājumi (35.–36. t.; 200. nošu piemērs). 

Debisī virtuozitātes koncepciju trāpīgi raksturo franču pianists Alfrēds Korto: 

„Virtuozitāte šeit darbojas kā gaisīgs elements, kas aptver, izkliedē, mīkstina vai kristalizē 

skaņu attiecības. Šāda novatoriska rakstura un instrumenta iespēju koncepcija saistīta ar 

Debisī pianistiskās tehnikas poētisko savdabību, kas pasargā pat no ārējas līdzības ar Šopēna 

vai Lista intelektuālo virtuozitāti, kurā tai pašā laikā ir meklējamas tās saknes. Šiem diviem 

komponistiem ornamentika un arabeskas papildina galveno melodisko līniju, rodas no tēmas, 

veido attīstību, zināmā mērā pastiprina dinamisko un izteiksmīgo skaņdarba dzīvi, turpretim 

Debisī vibrējošais figuratīvais izklāsts notušē kontūras, aizplīvuro harmonijas un it kā 

pagarina pauzes” (Cortot, 1930: 28-29). 

Tātad Debisī klaviermūzikā aktualizējas izsmalcināti krāsainības meklējumi, 

instrumenta skanējuma poētisko un glezniecisko iespēju paplašināšana. Daudzkrāsainā 

reģistru izmantojuma dēļ skaņu telpa darbojas kā dvēseles stāvokļu atspulgs. Nav 

iedomājams viņa skaņdarbu skanējums bez netveramajām, bezmiesīgajām figurācijām, īpašās 

gaisotnes, ko rada abu pedāļu plašais pielietojums.  

Turpretim Morisa Ravela virtuozitāte ir intelektuālāka, reālāka, ar lielu 

koncertskatuves vērienu. Komponista klaviermūzikā dominē divas tendences – neoklasiciskā 
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(Svīta Kuperēna kapenes) un koloristikā, kurā transformējas Lista tehniskās koncepcijas 

principi (Atspulgi, Nakts rēgi), kuri spilgti parādās arī figurāciju veidos. 

Līdzās neoklasicismam raksturīgajam reālajam bezpedāļa pianisma elementiem 

(Leonīda Hakeļa jēdziens67) figurācijās pārsvarā dominē viendabīga ritmika, šaurs diapazons. 

Interesantas neoklasicisma iezīmes atklājas skaņdarba Pavana infantes piemiņai izklāstā – 

melodija ir ļoti kantilēna un satur vēlīnajam romantismam raksturīgās bezgalīgās melodijas 

impulsus, taču tai kontrastē gandrīz visu tēmu pavadoša, vienmērīga astotdaļu stakato kustība 

(reprīzē šī figurācija skan sešpadsmitdaļnotīs), kas asociējas ar pulksteņa tikšķēšanu un 

saasina laika izjūtu (201. a), 201. b) nošu piemēri). Jau šeit var pamanīt uztveres divdabību, 

kas ir tik raksturīga Ravela mūzikai. Vienlaicīgi apvienojas divas laika izjūtas – brīvi, 

nepastarpināti plūstošs jutekliskās pasaules skaistums un mehāniski nepielūdzams laika 

ritums.  

Spilgtu tehnikas paņēmienu atjaunošanās un bagātināšanās atklājas Ravela virtuozi 

koloristiskajos skaņdarbos, kas nepārprotami saistīti ar Listam raksturīgo al fresco manieri 

(t.i., pēc iespējas ātrākā laikā apņemt plašāku reģistru). Kā atzīmē angļu muzikologs 

Normens Demuss (Norman Demuth), skaņdarbā Ūdens rotaļa skaidri redzama saikne ar Lista 

Pie strauta no cikla Ceļojumu gadi (Demuth, 1959: 94). Tas atklājas ar ilustratīvo figurāciju 

palīdzību, kuras veic gan tematisko, gan fona funkciju, kā arī pozicionālās pasāžu tehnikas 

pielietojumu. Būtiskas paralēles manāmas arī figurāciju dublējumos augstajā reģistrā. Ravela 

impresionismam raksturīgā harmoniskā valoda rada disonējošas saskaņas, piemēram, 

sekundu dublējumi (81.–82. t.; 202. nošu piemērs), bet dempferu pedāļa izmantošanas dēļ 

iedīgļi tam pastāv jau Lista skaņdarbā (45.–48. t.; 203. nošu piemērs).  

Līdzīgas analoģijas saskatāmas arī citos Ravela un Lista darbos, kas saistīti ar ūdens 

tematiku. Teiksim, Laivu okeānā no Atspulgiem un Undīni no Nakts rēgiem var salīdzināt 

attiecīgi ar Villas d’Este strūklakām, bet neskaidrās dunošās pasāžas zemajā reģistrā Skarbo 

vidusposmā (204. a) nošu piemērs) ar fragmentu pirms centrālās kulminācijas Otrajā leģendā 

– Svētais Francisks no Paolas soļo pāri vi ļņiem. 

Paralēles ar Listu klavierdarbu faktūru saskatāmas pat viena skaņdarba Skarbo no 

Nakts rēgiem plašajā vibrato paņēmienu klāstā: no baisiem trilleriem un tremolo basā (388.–

398. t.; 204. b) nošu piemērs) līdz netveramam vibrato intervālu dublējumos augšējā reģistrā 

(616.–621. t.; 204. c) nošu piemērs), kā arī repetīciju daudzveidīgajā izmantojumā – ritmiskā 

                                                 
67 Reālo bezpedāļa pianismu raksturo skaidrs, homofons izklāsts, kurā balsis lokalizētas attiecīgajos 

reģistros, visbiežāk vidus reģistra ietvaros, basam konstruktīva harmoniskā un ritmiskā balsta funkcija (Гаккель 
1990: 114). 
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faktūrā (apvienojumā ar intervāliem un akordiem), kura rada asociācijas ar spāņu folkloras 

deju ritmiem (301.–308. t.; 204. d) nošu piemērs), gan akordu un oktāvu tehnikas martelato 

pasāžās vērienīgajā kulminācijā augšupejošajā kustībā vairāku oktāvu diapazonā (564.–   

568. t.; 204. e) nošu piemērs). 

Līdzīgi kā Debisī, arī Ravela klavierdarbos jūtama spāņu mūzikas ietekme, taču 

Debisī tā izpaudās vairāk ritmikā (piemēram, habanēras ritms Vakarā Granādā no 

Estampiem), turpretim Ravels izmantojis un transformējis flamenko ģitārai raksturīgās 

tehnikas paņēmienus68 ar īpašu ritmiskās figurācijas veidu – repetīciju tehnikas apvienojumu 

ar akordiem Alborādā (Alborada del gracioso) no cikla Atspulgi (51.–56. t.; 205. nošu 

piemērs), kā arī jau iepriekš minētajā līdzīgajā piemērā no Skarbo (204. d) nošu piemērs).  

Faktūras loma dažos gadījumos paplašinās tik lielā mērā, ka kļūst par vienu no 

formveides principiem, radot otrā plāna formu. Piemēram, Debisī klavierdarbs Līksmības 

sala ir veidots saliktā trijdaļu formā,69 tomēr galveno tematisko materiālu fakturālajā 

risinājumā saskatāms pat savdabīgs sonātiskums – tēmu tonālā kontrasta vietā ir faktūras 

kontrasts. Par šādu faktūras kompozicionālo funkciju Filipa Emanuela Baha, Šopēna un citu 

komponistu skaņdarbos raksta Marina Skrebkova–Filatova, izklāstot savu teoriju par otrā 

plāna (faktūras) formām (faktūras kompozīcijām), tai skaitā faktūras sonātiskumu 

(Скребкова-Филатова 1985: 205). 

 Skaņdarba ekspozīcijas divu svarīgāko tēmu tonālā kontrasta vietā Debisī izmanto 

faktūras kontrastu: pirmo tēmu (7.–11. t.; 206. a) nošu piemērs) raksturo punktēta melodija 

uz arpedžētu kvintu/kvartu saskaņas fona, bet otrā, atšķirīgā tēma (21.–24. t.; 206. b) nošu 

piemērs) izklāstīta kreisās rokas partijā vienmērīgas melodiskās trioļu figurācijas fonā. 

Skaņdarba reprīzē abas tēmas faktūras ziņā mijiedarbojas un skan līdzīgā izklāstā – trioļu 

figurāciju fonā (145.–153. t.; 206. c) nošu piemērs). Tādējādi tonālā vienotība tiek aizstāta ar 

fakturālo. Lai gan Rojs Hovats šī skaņdarba izklāstā konstatē rondo elementus (Howat 1983: 

47), tomēr, ņemot vērā abu tēmu fakturālās atšķirības ekspozīcijā un līdzības reprīzē, 

saskatāmi arī sonātes formas pamatprincipi.  

Atšķirībā no harmonijas un tonalitātes faktūrai līdz romantisma laikmetam pārsvarā ir 

piemitusi formu sadaloša funkcija un tā bijusi variabls līdzeklis. Tā kā 20. gadsimta mūzikā 

harmonija tiek traktēta daudz plašāk nekā iepriekš, faktūra iegūst bieži pat primāras un formu 

nosakošas funkcijas. Šajā gadījumā īpaša loma piemīt tieši figurācijai, kura izpilda gan 

                                                 
68 Rasgueando – asi akordu metieni (Chiantore, 2002: 529). 
69 To apliecina arī Marinas Černajas pētījums (Черная 2007: 47–56). 
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tēlaino, gan tematisko funkciju, – t.i., kļūst par dramaturģisku līdzekli, paņēmienu. Tātad šeit 

figurācijai piemīt ne tikai tematiska, bet arī dramaturģiskā funkcija. 

 

4.4. Bezpedāļa motoriskās figurācijas 20. gadsimta sākuma klavierdarbos 

 

20. gadsimta sākuma klaviermūzikā ir vēl viena svarīga attīstības tendence – pretēji 

impresionisma iluzori krāsainajam pianismam akcentētas citas kvalitātes – reāls bezpedāļa 

skanējums. Respektīvi, abi šie pianisma virzieni attīstās paralēli, kā tas bija redzams jau 

iepriekš, analizējot vairākus impresionisma klavierdarbus. Taču, piemēram, Debisī etīde 

Repetīcijas gandrīz konsekventi rakstīta motoriskā bezpedāļa izklāstā – to atzīmē arī Vasilijs 

Bikovs (Василий Быков) rakstā par Debisī klavierdarbu novatorismu (Быков 2008: 28). 

Lai gan Leonīds Hakelis (Гаккель 1990: 19) akcentē divus bezpedāļa pianisma 

veidus – lineāro un sitienveida motorisko, tomēr iedziļinoties faktūras izklāstā var saskatīt 

pat četrus atšķirīgus figuratīvos paņēmienus:  

• lineāro figurat īvo izklāstu,70 kurš sasaucas ar baroka stila skaņdarbu faktūru, 

stilizējot to. Šeit izmantota manuālā tehnika un pārsvarā legato vai non legato artikulācija. 

Šādas figurācijas sastopamas Igora Stravinska cikla Pieci pirksti (astoņi ļoti viegli skaņdarbi 

ar piecām notīm) askētiskajā, tikai pusotras oktāvas aptverošajā izklāstā, kas ir savdabīgs 

pretpols romantiskā skaņdarba diapazona plašumiem un dažos gadījumos arī figuratīvajai 

liekvārdībai. Tajā dominē lineāras figūras (izņemot pēdējo daļu Pesante, kurā ir akordi), 

terasveida dinamika, kas vēl vairāk rada asociācijas ar baroka laika skaņdarbu izklāstu, 

piemēram, septītā daļa Vivo, kurā sastopami divi faktūras veidi – divbalsība legato un 

dubultnotis non legato ar stakato pavadījumu (207. nošu piemērs). Līdzīgas figurācijas ir arī 

Ferručio Buzoni (Ferrucio Busoni, 1866–1924) ciklā Jaunatnei, Sergeja Prokofjeva  ciklā 

Garāmslīdošie mirkļi skaņdarbos Nr. 1., 3., 8., 10., 13., 15., 16., 17. utt.; 

•  figur ācijas imitāciju polifonij ā, kuras izklāsta ziņā arī ir līdzīgas 

tradicionālajam baroka izklāstam (Anatolija Ļadova (Анатолий Лядов, 1855–1914) Divas 

fūgas op. 41, Fūga par tēmu La-Do-Fa, fūgas no Paula Hindemita (Paul Hindemith, 1895–

1963) cikla Ludus tonalis utt.); 

• sitienveida bezpedāļa figuratīvā faktūra, kuru raksturo artikulācija non 

legato un martelato spēles paņēmiens, turklāt par skaņu augstuma faktoru nozīmīgāks ir 

koloristiskais trokšņa efekts. Sitiens iezīmē mūzikas ritmiskās kontūras un kļūst par svarīgu 
                                                 

70 Par to raksta Augusta Maļinkovska savā pētījumā par klavierspēles intonāciju (Малинковская 1990: 
131). 
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tematisma elementu, kā arī par faktūras tonāli tematisko atbalsta punktu, piemēram, Bēlas 

Bartoka Allegro barbaro (208. nošu piemērs). Līdzīgi figurāciju paņēmieni sastopami 

Sergeja Prokofjeva Tokātā op. 11, Dmitrija Šostakoviča Pirmajā sonātē op. 12 u.c.; 

• figurācijas, kuru ritmikā manāma džeza un tā laika moderno deju ietekme – 

sinkopēti ritmi un disonanta akordika. Spilgts piemērs ir Stravinska klavierdarbs Regtaims, 

par kuru komponists izteicies, ka tajā ritma tikpat kā nav, tā kā nav taktsmēra vai cezūru, bet 

ritma vietā ir skaitīšana (Стравинский, 1971: 267). Tas atspoguļojas skaņdarba izklāstā, kurā 

atklājas gan trokšņa efekti – asi, disonanti sfff akordi (86.–89. t.), gan četrbalsīga sinkopēta 

figuratīva faktūra (90. t.; 209. nošu piemērs). Džeza ietekmēts figuratīvais izklāsts sastopams 

arī Paula Hindemita Maršā, Šimmijā un Regtaimā no Svītas 1922 op. 26, Čārlza Aivza 

(Charles Edward Ives,1874–1954) Pirmās sonātes ceturtajā un piektajā daļā utt. 

Daudzi muzikologi kā svarīgu aspektu 20. gadsimta sākuma klaviermūzikā uzsver 

ostinato tehnikas nozīmi, piemēram, Bartoka71 un īpaši Stravinska skaņdarbos, par kuriem 

Marina Černaja raksta, ka dažos gadījumos izklāsta līnija, slānis vai pat visa faktūra 

variatīvās attīstības ceļā paliek par kvalitatīvi jaunu veidojumu: skaņas slāni ar nenoturīgu un 

nediferencējamu elementu sastāvu, kas mainīgā metra un akcentācijas apstākļos dažreiz kļūst 

par nedalāmu sonoru kompleksu – skaņu krāsu (Черная, 2007: 143). Tādu situāciju nosacīti 

var attiecināt arī uz etīdi op. 7 Nr. 2, kurā poliritmiskā faktūrā (labās rokas partijā sekstoles, 

bet kreisajā – kvintoles) ātrā kustība saplūst nediferencējamā skaņu masā (210. nošu 

piemērs).  

Interesanti, ka 20. gadsimta 30.–40. gadus Hakelis pamatoti uzskata par pedāļa un 

bezpedāļa pianisma tendenču sintēzes posmu, atzīmējot, ka „ar Bartoka, Prokofjeva un 

Hindemita spēkiem ir panākta dialektiskā saite starp reālo bezpedāļa un iluzoro pedāļa 

manieri” (Гаккель, 1990: 19). To var redzēt, piemēram, trešajā daļā Meteņi no Stravinska 

baleta Petruška transkripcijas klavierēm – pedalizēti posmi mijas ar izteiktu motorisku 

bezpedāļa, lineāru un ritmiski daudznozīmīgu faktūru pat no stila viedokļa. 

 

Rezumējums 

Analizējot faktūras attīstību no 19. līdz 20. gadsimtam, var secināt, ka tajā 

atspoguļojas konkrētā laikmeta estētikas, domāšanas un kustības koncepcijas īpatnības. 

Balstoties uz straujo klavierspēles tehnikas attīstību (gandrīz katrs elements kļūst variabls 

                                                 
71 To analizē Džūdita Fridžesi (Judit Frigyesi) savā monogrāfiskajā pētījumā par Bartoku 

(Frigyesi, 1998: 138). 
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izklāsta ziņā, kā arī paplašinās tā semantiskā amplitūda), līdz ar to arī skanējuma iespēju 

paplašināšanos, vērojams sarežģīšanas process gan faktūras vertikālē, gan horizontālē.  

1. Faktūras sastāva horizontāli galvenokārt raksturo mainīgums, jo tendence pēc 

iespējas dažādot muzikālo materiālu noveda pie agrāk nepraktizētas tehnisko formulu biežas 

nomaiņas, kā arī pastiprinātām tēlainības žanriskajām un fakturālajām transformācijām 

(brīvās improvizatīvi koncertējošās variēšanas paņēmienu vidū, ko tik bieži izmanto tā laika 

komponisti, izceļas arī monotematisma žanriskās transformācijas). Šis process intensīvi 

aizsākas jau klasicismā, attīstās romantismā un vēl augstāku līmeni sasniedz 20. gadsimta 

mūzikā. Savukārt kopumā izklāsts kļūst polifonizētāks, notiek virzība uz faktūras balsu 

melodizāciju, individualizāciju, kā arī dublēšanu, kas savukārt ved uz daudzslāņainību, jo par 

svarīgu tendenci kļūst polifonijas aktivizācija klaviermūzikas homofonajā faktūrā un tās 

piesātināšana ar melodiskajām līnijām pat pavadošajās balsīs. Notiek savstarpēja mijiedarbe 

dažādos faktūras līmeņos – pavadošās balsis uzņemas arvien lielāku jēdzienisko un saturisko 

slodzi. Jāatzīst, ka tieši attīstītā polifonizētā faktūra un tās individualitāte palīdz panākt visa 

muzikālā auduma daudznozīmību – tā kļūst par daudzu parametru komponentu. 

2. Līdz ar bezgalīgo tehnikas daudzveidību romantisma laikmeta klaviermūzikā, ir 

iespējams izcelt vairākas valdošas tendences, kuras atspoguļojas arī romantisma 

klaviermūzikas tehnikas kvintesencē – koncertetīdes žanrā. Šiem skaņdarbiem ir tipisks 

motorisks figurācijveida izklāsts, bet priekšplānā izvirzās mākslinieciskā tēlainība. 

Koncertetīžu faktūru raksturo līniju monumentalizācija (nereti sastopamas arī izvērstas 

formas etīdes, tai skaitā pat ar sonātes formas iezīmēm), krāsu sabiezināšana, kas attiecas arī 

uz melodiju, jo tās pirmsākumi meklējami ne tikai figurācijas zīmējuma kustībā, bet dzīļu 

balssvirzē, kas, radot daudzbalsīgu melodisku faktūru, savieno vertikālos akordu 

kompleksus.  

Tā kā sadzīves mūzikas žanru (deju un dziesmu) poetizācija raksturīga 19. gadsimta 

komponistu rakstības stilam kopumā, tie kļuva par patstāvīgu profesionālās mūzikas kultūras 

daļu. Dažādu nacionālo skolu komponistu skaņdarbos bieži sastopamas konkrētajam tautas 

mūzikas žanram raksturīgās figūras un to attīstības paņēmieni. Jaunas krāsas romantisma 

figurācijas attīstībā ieviesa 19. gadsimta otrās puses komponisti, nacionālo skolu pārstāvji. 

Novitātes šajos žanros pārsvarā ir saistītas ar folkloras elementu lietojumu klaviermūzikas 

faktūrā gan melodijas, intonatīvās un harmoniskās valodas, gan ritmikas ziņā.  

No otras puses, komponisti turpināja tembrāli koloristiskos meklējumus. Tipiski 

šādas figurācijas piemēri sastopami lirisko žanru sfērā – noktirnēs, barkarolās, pastorālēs u.c. 

Pirmkārt, īpaši aktuāla kļuva dziedoša legato veidošana visos faktūras līmeņos – prasme 
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dziedāt uz klavierēm (Šopēns, Šūberts), otrkārt – māksla vertikāli diferencēt tembrāli un 

intonatīvi atšķirīgas faktūras līnijas vai slāņus (Lists, Brāmss). Tas arī ir viens no iemesliem, 

kādēļ 19. gadsimtā uzplauka simfoniskās un vokālās mūzikas transkripcijas klavierēm, kas 

radīja jaunas nianses faktūras telpiskuma attīstībā.  

3. Atšķirībā no harmonijas un tonalitātes faktūrai līdz romantisma laikmetam pārsvarā 

piemita formu sadaloša funkcija, tā bija variabls līdzeklis, tomēr, tā kā 20. gadsimta mūzikā 

harmonija tiek traktēta daudz plašāk nekā iepriekš, faktūra iegūst jaunas, nozīmīgas, bieži 

vien pat primāras formveides funkcijas. Pieaugot izklāsta tembrālajam un dinamiskajam 

diapazonam, romantisma klaviermūzikā pastiprinās faktūras dinamiskā un procesuālā 

funkcija. Dažos gadījumos veidojas arī faktūras otrā plāna formas (M. Skrebkovas-Filatovas 

termins), kas uzsver faktūras kompozicionālo funkciju.  

4. 19. gadsimta komponistu biežā pievēršanās figurat īvajam izklāstam, apveltot to ar 

plašu saturu, liecina par jaunu pakāpi šā faktūras aspekta attīstībā. Romantisma klavierdarbos 

sastopamā kustības vai figurācijas konceptualitāte atklāj jaunus dramaturģiskos līmeņus 

saiknē ar laikmeta estētikas galvenajām tendencēm – iedziļināšanos indivīda iekšējā pasaulē, 

viņa pārdzīvojumos. Figuratīvais izklāsts raksturīgs daudziem romantiskās klaviermūzikas 

žanriem, kuri tā vai citādi akcentē atskaņojuma tehnoloģisko šķautni: variācijām, etīdēm, 

prelūdijām, ekspromtiem u.c. Uzskatāmības dēļ galvenās romantiskā izklāsta īpatnības 

atainotas tabulā. 
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1. Figuratīvs izklāsts, kura pamatā ir noteikta harmonija 

Melodijas un harmoniskās figurācijas 

apvienojums 

Harmoniskās un melodiskās figurācijas 

sakausējums 

Melodija uz figuratīvo 

viļņu virsotnēm 

 

Triju roku spē

ilūzija 

 

Harmoniski 

melodiskā figurācija 

ar slēptās 

daudzbalsības 

iezīmēm 

Figuratīvais tematisms 

 

2. Vairāku figur ēto balsu vai faktūras slāņu apvienojumi 

Figuratīvs izklāsts dublēts ar vienu 

pastāvīgu vai mainīgiem intervāliem vai 

akordiem. Atšķirībā no klasicisma 

klavierfaktūras nereti sastopami dublējumi 

disonantos intervālos vai akordos  

 

• Imitāciju polifonijas elementu ieviešana; 

• melodiskās līnijas imitācija ar sīkas 

ritmiskas vienības atšķirību; 

• polifonizācija saiknē ar polimetriju un 

poliritmiju; 

• polifigūru faktūra 

 

 

3. Faktūras paņēmieni, kas akcentē koloristisko funkciju 

 

Arabeskas u.c. izrotājumi 

 

Raksturbalss vai 

raksturslānis (tai skaitā ar 

žanriskajām figūrām, kā 

arī izmantojot ritma 

ostinato) 

 

Al fresco, koloristiskā bagātināšana 

(tai skaitā ar vibrato tehniku un 

tremolo)  

 

 

Visi norādītie romantisma figurāciju paņēmieni turpina attīstīties arī impresionisma 

stilistikā. 

Figurācijas 19. un 20. gadsimta sākuma klavierdarbos saistībā ar to funkcijām faktūrā 

kopumā iespējams apvienot vairākās grupās. Romantisma klaviermūzikā pārsvarā dominēja 

koloristiskās figurācijas, bet bezpedāļa pianisms tika izmantots kā īpaša krāsa, savukārt 
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impresionismā vienlīdz nozīmīga ir abu figurāciju veidu attīstība. 20. gadsimta sākuma 

klaviermūzikā izceļas vēl viena svarīga attīstības tendence, kurā līdz ar impresionisma iluzori 

krāsainajam pianismu akcentēta arī cita kvalitāte – reāls bezpedāļa skanējums, kurā valda cita 

funkcionalitāte un krāsainība, tādēļ sastopami arī pilnīgi atšķirīgi figurāciju veidi. Respektīvi, 

šie abi pianisma virzieni attīstās paralēli.  

5. Lai paplašinātu faktūras telpiskumu, tiek meklētas īpatnējas, instrumentam agrāk 

netipiskas tembrālās krāsas, kā arī pastiprinās tendence uz klavierskaņas simfonizāciju. 

Jakovs Milšteins izceļ divus jaunus romantiskās klaviermūzikas tehniskos paņēmienus, kuri 

daudzējādā ziņā ir pretstati: al fresco sakausē atšķirīgus fakturālos veidojumus vienotā 

veselumā un, palīdzot aptvert visu instrumenta skaņu lauku, virzās uz grandiozu un 

majestātisku skanīgumu, turpretī koloristiskās bagātināšanas princips diferencē dažādus 

skaņu kompleksus, akcentē katra reģistra tembrālās iespējas (Мильштейн 1956: 11–29). Šeit 

var pamanīt vienu un to pašu pamatprincipu – pirmkārt, ātra abu roku virzība pa klaviatūru, 

sabalansēts skaņu materiāla sadalījums starp rokām (abu roku tehnisko funkciju vienlīdzība); 

otrkārt, bagātīgs labā pedāļa pielietojums, lai pagarinātu skanējumu pēc pirksta atraušanas no 

taustiņa, veidojot vienlaicīgu un nepārtrauktu instrumenta skaņu lauka aptvērumu. Al fresco 

un koloristiskā bagātināšana jaunas nianses ieguva arī impresionisma klaviermūzikā un ir 

aktuālas joprojām. 

Tātad 19. gadsimta otrajā pusē līdz ar klavierspēles un pianisma straujo attīstību sākas 

klavierspēles uzplaukums, valda neatkārtojama individuālo stilu un jauna repertuāra 

pārpilnība, skaņdarbu faktūras bagātība, pēc Marinas Černajas vārdiem, romantiskās faktūras 

ziedu laiki (Черная 2005b: 6). Romantiskās, postromantiskās un impresionistiskās faktūras 

un figurācijas uzplaukumam sekoja antiromantiskas tendences, saistībā ar kurām 

klavierskaņdarbu izklāstā pieaug motoriskā bezpedāļa pianisma un ostinato un poliostinato 

principu izmantojums. Savukārt, ņemot vērā 20. gadsimta individuālās kompozīcijas 

tehnikas, notiek tālākas klavierskaņdarbu faktūras stilistiskās transformācijas.  
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Piektā nodaļa 

20. gadsimta klavierfaktūras novitātes 

 

20. gadsimta pirmās puses klaviermūzikas faktūras attīstību nosaka vairāki pretrunīgi 

stilistiskie virzieni: vēlīnais romantisms, impresionisms, neoromantisms, ekspresionisms, 

neoklasicisms, bruitisms (ar klavieru kā sitaminstrumenta traktējumu) u.c. Iepriekšējā nodaļā 

apskatītajiem impresionisma klavierdarbiem raksturīgi koloristiski, tembrāli skanējumi, kuri 

sasaucas ar vēlīnā romantisma bagātīgo krāsainību, plaša, daudzslāņaina faktūra ar lielu 

pedalizācijas nozīmi un ar to saistīto iluzoro pianismu, kurš sakņojas jau romantisma 

mūzikas tradīcijās.  

Taču ekspresionistu (Jaunās Vīnes skolas komponistu) daiļradē valda citas 

tendences. Ar dodekafonijas un sēriju tehnikas rašanos līdzās citiem elementiem aktualizējas 

polifonijas loma un aktivizējas faktūras tematizācija. Saistībā ar to rodas jaunas faktūras 

iespējas. Bieži vien horizontāle kļūst nozīmīgāka par vertikāli, jo plaši tiek izmantota 

linearitāte, bet dažreiz lineārās attiecības pilnīgi izzūd, un faktūra sairst punktos 

(puantilisms). 

Savukārt neoklasiciskais attīstības virziens sasaucas ar antiromantiskām tendencēm. 

Priekšplānā – lietišķība, ieceres konstruktīvisms, shematizēta bezpedāļa homofoni 

harmoniska faktūra – atgriešanās pie vienkāršākiem faktūras veidiem, taču ar citu saturu, 

izklāstā dominē lineāra pirkstu tehnika un intervālu vai akordu martelato. Protams, valda 

artikulācija non legato, tādējādi šajā stilā pārsvarā ir sastopams motoriskais, reālais pianisms.  

Reizēm tiek izmantoti barokāli žanri un formas, piemēram, Ferručo Buzoni Menuets    

op. 14, Igors Stravinskis Korālis, Artūrs Honegers (Arthur Honegger, 1892–1955) Prelūdija, 

ariozo un fugeta par BACH tēmu, Frānsiss Pulenks (Francis Poulenc, 1899–1963) Franču 

svīta utt. 

Vit ālisms, kaut arī hiperbolizētā veidā, saglabāja saikni ar folkloru un tautas mūzikas 

žanriem. Īpaša nozīme ir ritmam, jūtama arī dažādu tautu ritmikas, melodikas ietekme, 

dažreiz klavieres tiek traktētas kā sitaminstruments. Tādējādi šo skaņdarbu faktūrā 

priekšplānā izvirzās jaunas skanējuma kvalitātes, spilgti ritma un tembra kontrasti starp tās 

elementiem un slāņiem – Igora Stravinska Četras etīdes op. 7, Bēla Bartoka Allegro barbaro, 

Sergeja Prokofjeva Tokāta op.11, Ērika Satī (Éric Satie, 1866–1925) Ģimnopēdijas, Sports 

un izklaide, Dariusa Mijo (Darius Milhaud, 1892–1974) Sešas dejas trijās daļās op. 433. 
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Arī 20. gadsimta otrajā pusē turpinās klaviermūzikas atjaunošanās process. 

Instruments tiek savādāk traktēts, saistībā ar jauna skanējuma meklējumiem parādās 

netradicionālas un pat radikālas metodes, tādēļ rodas cita izteiksmes līdzekļu sistēma. Sevi 

piesaka daudzas jaunas personības: Pjērs Bulēzs ar seriālismu un aleatoriku, Džons Keidžs 

(John Cage, 1912–1992) un Džordžs Krams ar minimālismu un preparētajām klavierēm, 

Karlheincs Štokhauzens, Luidži Nono (Luigi Nono, 1924–1990) ar totālo seriālismu, kā arī 

Janis Ksenakis ar stohastisko mūziku, Ģērģs Ligeti ar tīkla tehniku u.c. 

Būtiski laikmeta klaviermūzikas faktūras veidi, ko ietekmējušas dažādas 

kompozīcijas tehnikas, ir: 

• dodekafonijai, seriālismam un puantilismam raksturīga faktūra; 

• faktūra ar sonorikas iezīmēm; 

• aleators izklāsts; 

• minimālisma un repetitīvās tehnikas faktūra; 

• tās pretstats – galēji komplicēta faktūra saistībā ar jaunās sarežģītības 

ievirzi u.c. 

Šajā darbā klaviermūzikas izklāsta veidi tiek apskatīti, akcentējot gan to novitātes 

jaunajās kompozīcijas tehnikās, īpaši dodekafonijā, seriālismā un sonorikā, gan izpausmes un 

mijiedarbi atsevišķu komponistu skaņdarbos. 

 

5.1. Jaunie faktūras veidi dodekafonajā un seriālajā mūzikā 

 

Dodekafonijas un seriālās mūzika radās 20. gadsimta sākumā, kad klavierdarbu 

faktūrā vēl valdīja daudzas klasiskās un romantiskās tradīcijas. Tomēr jau bija manāmas 

vairākas jaunas mūzikas valodas iezīmes un jauna pieeja skaņdarbu izklāstam. Tradicionālie 

faktūras veidi sastopami arī ekspresionisma un seriālajā mūzikā. Piemēram, homofona 

melodija ar pavadījumu Albāna Berga (Alban Berg, 1885–1935) Klaviersonātes op. 1 

sākumā (211. nošu piemērs), caurspīdīga, Vīnes klasiķiem tipiska homofonija Arnolda 

Šēnberga Muzetē no svītas op. 25 (212. nošu piemērs), akordu faktūra fragmentā no Pjēra 

Bulēza Otrās klaviersonātes pirmās daļas Extrêmement rapide (213. nošu piemērs), 

piesātināts polimelodisks audums fragmentā no Albāna Berga Sonātes op. 1 (214. nošu 

piemērs), heterofonija, kura attīstās no 19. gadsimtā raksturīgās homofoni polifonās faktūras 

Šēnberga agrīnajos Sešos mazos klavierskaņdarbos op. 19 pirmā skaņdarba sākumā         

(215. nošu piemērs) u.c. Protams, šos it kā tradicionālos izklāsta veidus caurauž sērija vai tās 
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elementi, un saistībā ar atonalitāti un harmonijas funkcionālās diferenciācijas izzušanu 

skanējuma ziņā tie stipri atšķiras no līdzīgiem 19. gadsimta faktūras paraugiem.  

Bez jau minētajiem rodas arī jauni faktūras veidi, jauna skanējuma izpratne, kurā, 

notiekot pārakcentēšanai starp elementiem, priekšplānā izvirzās dziļums un stereofonija triju 

koordināšu sistēmā. Šēnbergs to definējis kā Klangfarbenmelodie – tembru melodija, kas 

veidojas no dažādu tembru secības un raksturo tembrālu kompozīciju, kura sastopama 

puantilismā un seriālajā mūzikā. Tembru krāsainība kļuva par patstāvīgu mākslinieciskās 

izteiksmības elementu un vairs nebija tikai viens no melodijas vai akordu vertikāles 

foniskajiem aspektiem vai formveides papildlīdzekļiem. Savā harmonijas mācību grāmatā 

(1911) Šēnbergs jauno tembra traktējumu pamato: „Es nevaru pilnīgi nodalīt atšķirību starp 

skaņas tembru (Klangfarbe) un augstumu (Klanghöhe), kas parasti ir izteikta. Pēc manām 

domām, tonis kļūst pamanāms ar tembra palīdzību, kurš patiesībā ietilpst skaņas augstuma 

dimensijā. Tembram piemīt arī svarīga loma skaņas augstuma ziņā. Skaņas augstums nav 

nekas cits kā tembrs ar noteiktu virzienu” (Schönberg 1977: 506). 

Ņemot vērā atšķirības starp tembru un augstumu, komponists uzskata par iespējamu 

izteikt muzikālo domu tembra struktūrās, kuras būtu analoģiskas tām, ko mēs saucam par 

melodiju skaņu augstuma jomā. 

Tembrālās kompozīcijas rezultātā rodas jauna telpiska konfigurācija, kurā 

nepārtrauktas balsu tembrālās mainības dēļ atsevišķas skaņas un intervāli neapvienojas 

monolītā vertikālē, bet lidinās politembrālā izklāsta dažādos līmeņos. Tātad, pēc Šēnberga 

domām, muzikālās telpas vienotība pieprasa absolūtu un vienotu apgūšanu. Savā apjomīgajā 

pētījumā par seriālisma mūziku Svetlana Kurbatska (Светлана Курбатская) raksta, ka šajā 

telpā nav absolūtā basa, nav virzienu turp un atpakaļ (Курбатская 1996: 197). Īpaši spilgti 

tas atklājas orķestra mūzikā – jau Piecos skaņdarbos orķestrim op. 16, tomēr nevar 

nepamanīt šā principa klātbūtni arī tā perioda klavierdarbos, piemēram, Sešos mazos 

skaņdarbos op. 19.  

Tembrālās kompozīcijas telpā notiek polihromijas process, kurā, pēc Valentīnas 

Holopovas un Jurija Holopova domām, „katrai tembru auduma struktūras mazai daļiņai 

(frāzei, motīvam, tā fragmentam, atsevišķai skaņai) piemīt sava skanējuma krāsa, kura atšķir 

to no citiem un dod jaunas vienlaicīga skanējuma iespējas – nevis saplūstot, bet otrādi – 

diferencējot un atdalot (vienlaicīgi), attālinoties, tuvojoties un mijiedarbojoties” (Холопова, 

Холопов 1999: 262). Tādējādi tembrs kļūst par īpaši svarīgu kompozīcijas tehnikas un 

formveides elementu. Protams, šāda veida faktūrā līdzās lineārajam, dempferu pedāļa 

izmantojuma dēļ, raksturīgs arī iluzorais tembrāli sonorais pianisms. 
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Analizējot Šēnberga klavierdarbus, uz galvenajām dodekafonās faktūras iezīmēm 

norāda Leonīds Hakelis (Гаккель 1990: 99), izceļot trīs īpatnības:  

• faktūras mainība, kura saistās ar dodekafonajai mūzikai iezīmīgo nebeidzami 

variatīvās attīstības principu, tādējādi visos izklāsta līmeņos notiek izvairīšanās no jebkādiem 

atkārtojumiem. Šis pieņēmums kopumā ir pareizs, bet, detalizēti aplūkojot komponista 

klaviermūziku, var pamanīt, ka tas nedarbojas viennozīmīgi. Piemēram, pat pirmajos divos 

no Trijiem klavierskaņdarbiem op. 11 izklāsta veidi katrā skaņdarbā periodiski atkārtojas. 

Tāpat faktūras nepārtraukto mainību nosacīti nevar attiecināt uz Valsi no svītas Pieci 

klavierskaņdarbi op. 23, kurā tieši faktūra nosaka skaņdarba žanrisko piederību72 (216. nošu 

piemērs), un īpaši uz Svītu klavierēm op. 25, jo barokālo žanru izmantojums tajā nosaka 

faktūras specifiku. Žanrs diktē quasi homofonas caurspīdīgas bezpedāļa faktūras 

nepieciešamību ar izrakstītiem un neizrakstītiem atkārtojumiem, tādēļ asi kontrastē žanram 

raksturīgā ritmika ar atonālo melodiku;  

• reģistru diapazona mainība un balsu lēcienveida kustība, kas izriet no intervālu 

apvēršanas kā viena no svarīgākajiem dodekafonās attīstības līdzekļiem. Ja visu reģistru 

vienlīdzība un tembra nozīme ir neapstrīdama, tad atsevišķos Šēnberga klavierdarbos balsu 

kustība salīdzinoši ir samērā pakāpeniska, piemēram, Muzete un Intermeco op. 25. Jāatzīmē, 

ka komponista klavierdarbos tomēr tas ir izņēmums, jo pārsvarā faktūras balsīs lēcienu 

kustība ir priekšplānā un pārsniedz tradicionālos ietvarus; 

• nav oktāvu tehnikas, jo dodekafonijā nedarbojas tradicionālie funkcionālās 

harmonijas pamatprincipi, kuros dubultojums nozīmē vienas balss pārsvaru pār otru. Tas 

attiecas gandrīz uz visu Šēnberga, kā arī Antona Vēberna klaviermūziku. Turpretim Albāna 

Berga Sonātē op. 1 sastopamas atsevišķas oktāvu pasāžas.  

Lai gan Šēnberga klavierdarbu faktūra izskatās kā savdabīga jauna parādība 

klaviermūzikā, tomēr interesanti, ka daži pētnieki tajā saskata paralēles ar cita laikmeta 

komponistu klavierdarbiem. Par Šēnberga klavierdarbu izklāsta radniecību ar Brāmsa blīvo, 

piesātināto faktūru Bulēzs raksta, ka atšķirībā no Debisī un Ravela, no vienas puses, un 

Stravinska un Bartoka, no otras, kuri radikāli atjaunoja klavieru skaņas un kustības 

koncepcijas, Šēnberga klavierdarbu izklāsts galvenokārt sasaucas ar Brāmsu – tam ir cits 

muzikālais materiāls, bet pianistiskā puse nemodificējas. Protams, tam var piekrist, ņemot 

vērā Šēnberga piesātināto klavierdarbu faktūru ar bieži izmantoto akordu harmonisko 

figurēto izklāstu. Taču šo komponistu klavierdarbi kardināli atšķiras ar to, ka Brāmsa 

                                                 
72 To atzīmē arī Marina Skrebkova-Filatova (Скребкова-Филатова 1985: 225). 
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skaņdarbiem pat vispiepildītākajā faktūrā ir skaidra tās slāņu funkcionālā diferenciācija, 

turpretim Šēnbergs mūzikas izklāstu traktē daudz monolītāk un izsmalcinātāk (Boulez 1966: 

361).  

Līdzīgi Klangfarbenmelodie principu savā klaviermūzikā realizē Vēberns, uzmanību 

vēršot galvenokārt uz skaņdarbu faktūras vissīkāko elementu dinamiski strukturālajām 

vērtībām. Atšķirībā no Šēnberga Vēbernu interesē ne tikai krāsa (Farbe), bet arī ar tās 

palīdzību radītais skanējums (Klang). Tādēļ jāpiekrīt tam, ka, raksturojot Vēberna skaņdarbu 

izklāsta savdabību, pētnieki Valentīna un Jurijs Holopovi grāmatā Vēberna mūzika izceļ trīs 

faktūras uzbūves veidus: 

1) horizontālo polihromiju, kad tembru secība vienā balsī vai vienā partijā veidojas 

līdzvērtīgi melodijas skaņu augstuma līnijai; 

2) vertikālo polihromiju – tembru melodija tiek saspiesta vienā saskaņā, kurā 

atsevišķas krāsas tomēr nesaplūst (uzskatāmi tas redzams tieši orķestra mūzikā); 

3) visas kompozīcijas tembrālo polihromiju, kurā horizontāles un vertikāles 

daudzkrāsainība veido kopēju stereofonisko laika telpas spektru (Холопова, Холопов 1999: 

264). 

Protams, skaidrāk šīs atšķirības pamanāmas orķestra mūzikā, tomēr dažkārt to var 

attiecināt arī uz klaviermūziku. Horizontālā polihromija atklājas otrajā un trešajā variācijā no 

Variācijām op. 27 (217. nošu piemērs) un Bērnu skaņdarbā ar puantilisko faktūru, kura 

pakļaujas sēriju tehnikas likumiem, un skaņas izklāstītas galvenokārt horizontāli. Savukārt 

vertikāli uzslāņojumi vai savā ziņā vairāku faktūras balsu apvienojumi sastopami pirmajā 

variācijā no Variācijām op. 27 (218. a) nošu piemērs), bet salīdzinoši sarežģītāka faktūra ar 

neviendabīgu horizontālu un vertikālu saskaņu apvienojumu – Klavierskaņdarbā op. posth 

(219. nošu piemērs). Tomēr saistībā ar Vēberna klavierdarbu faktūras lakonismu un 

caurspīdīgumu visbiežāk tajā valda horizontālā polihromija, bet dažādi uzskaņojumi parādās 

tikai periodiski. 

Kā rezultāts muzikālās telpas tembru un intonatīvi melodiskajam, ritmiskajam un 

dinamiskajam atslāņošanās procesam radās puantilisms – īpaša kompozīcijas tehnikas 

metode, kurā atsevišķām skaņām vai intervāliem piemīt motīviem, frāzēm un arī tēmām 

raksturīga jēdzieniskā slodze. Tas sastāv no viendabīgiem skaņu punktiem vai no īsām divu 

vai triju skaņu struktūrām. Tajā valda cita temporalitāte – skaņu mikropasaule jeb skaņu 

pašpietiekamība. Tai pašā laikā tas ir jauns faktūras veids, kuru raksturo caurspīdīgums un 

grafisks zīmējums, piemēram, Vēberna trešā variācija no Variācijām op. 27 (218. b) nošu 

piemērs). Tomēr bieži, īpaši ātrā tempā, mikrostruktūru izomorfisma dēļ izklāsts tiek uztverts 
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kā homogēns, nepārtraukts tembrs. Kā atzīmē Marina Čapligina (Марина Чаплыгина), tādai 

faktūrai raksturīga līdzvērtīgu punktu slāņu vienlaicīga nekontrastu polifonija (Чаплыгина 

1990: 13).  

Liela nozīme šādu skaņdarbu izklāstā ir pauzēm, kuras, no vienas puses, ļauj novērtēt 

katra mūzikas auduma elementa izteiksmību, bet, no otras – rada īpatnēju, bieži ļoti saasinātu 

ritmisko zīmējumu, kurš, uzslāņojoties skanošo elementu ritmam, dod jaunu muzikālā laika 

izjūtu (piemēram, Karlheinca Štokhauzena IV Klavierskaņdarbs – 220. nošu piemērs). 

Saistībā ar skaņas foniskās un tembru krāsainības dominanti pār skaņas augstumu ir 

redzama skaidra puantiliskās faktūras radniecība ar tembru melodiju. Turklāt puantilisms ar 

tā izklāsta punktēto grafiku un caurspīdīgajām skaņu figūrām ir viena no izsmalcinātākajām 

sonorās faktūras formām. 

Tātad ir iespējams runāt par dodekafonijai raksturīgu izklāstu, kam piemīt specifiskas 

īpatnības, kas atšķir to no tīri homofonas un polifonas faktūras. Lai gan dodekafonijai un 

sēriju tehnikai parasti ir daudzas tradicionālās homofonijas vai polifonijas iezīmes, taču no 

homofonijas dodekafono izklāstu šķir ar tematiskiem motīviem piesātināta vertikāle. No 

polifonijas atšķirības nav tik principiālas, jo dodekafonijas būtība jau ir polifona. Tā atklājas 

balsu sastāva nestabilitātē un tematiskā materiāla izklāsta horizontālē un vertikālē vienlaicīgi. 

Tomēr parasti kontrastu polifonija izmanto intonatīvi viegli atpazīstamu tematisko graudu, 

turpretim dodekafonajā mūzikā sērija nepilda tēmas funkciju. Līdz ar līnijas un ritma 

nepārtraukti mainīgajiem atkārtojumiem un intonācijas neitralitāti sērijas imitācijas, kanoni 

un inversijas polifonā faktūrā netiek pilnībā uztvertas. 

Tā kā seriālisma pamatā ir sērijas, kuras pieder dažādiem mūzikas valodas 

parametriem līdzās jau dodekafonijā sastopamajam skaņu augstumam, pēc sērijas principiem 

tiek organizēti arī skaņas ilgums, dinamika un artikulācija (tembrs). Piemēram, Olivjē 

Mesiāna etīdē Ilgumi un intensitātes no Četrām ritma etīdēm sērijā izmantoti 36 skaņu 

augstumi, 24 skaņu ilgumi, 12 artikulācijas veidi un septiņi dinamiskie apzīmējumi.  

Interesanti, ka dažreiz atšķirības veidojas pēc līdzīgiem principiem. Piemēram, 

Štokhauzena I Klavierskaņdarbā līdzās skaņu augstumam, ilgumam, dinamikai un 

artikulācijai izcelts arī organizējošais skaitlis – šeši (6x2 skaņu augstumi, sešas metra 

vienības, seši ritma līmeņi, seši dinamikas līmeņi), bet II  Klavierskaņdarbā – pieci (piecas 

metriskās vienības, pieci intervāli, piecas ritma vienības, pieci dinamiskie līmeņi, piecas 

dažādas oktāvas, pieci artikulācijas veidi utt.), tādējādi rodoties grupu kompozīcijai 

(Gruppen Komposition) (Stockhausen 1963: 63-74).  
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Ģērģs Ligeti rakstā Mūzikas formas pārvērtības norāda uz vēl kādu ar seriālo tehniku 

saistītu paradoksu: „Jo vairāk norādīto direktīvu, jo neaprēķināmāka kļūst to rezultātā radītā 

struktūra, un otrādi: jo skaidrāk formulēts mērķis, jo mazāk ir iespējams fiksēt 

pamatelementus un to attiecības” (Лигети 1993: 169).  

Tātad – lai gan visu iespējamo parametru serializēšana rada teorētisku interesi, 

priekšplānā izvirzot racionalitāti un kompozīcijas tehniku tiešā nozīmē, tomēr tas negarantē 

mākslinieciski augstvērtīgu rezultātu.73 Rakstā par Vēberna Variācijām op. 27 to uzsver arī 

Andrejs Kudrjašovs, norādot, ka dodekafonās mūzikas skaņdarbi kļūst par interesantāku 

objektu tieši teorētiķiem, nevis atskaņotājmāksliniekiem un klausītājiem (Кудряшов 1998: 

147). 

Taču Ligeti norāda uz citām kvalitātēm: „Tikl īdz skaņu ilgumi, dinamika un tembri 

izrādījās seriāli organizēti, šī metode sāka aptvert plašākas kategorijas: reģistru un skanējuma 

blīvuma attiecības, struktūru un kustības tipu diferencēšanu, kā arī visas formas 

proporcionalitāti”  (Лигети 1993: 168). Tātad saistībā ar faktūras mikroelementu totālu 

organizāciju un tās novešanu līdz galējībai notiek visu sastāvdaļu apvienošanās lielākā 

formas posmā. Faktūrā kļūst svarīgāka skaņu masas kopējā krāsa, nevis atsevišķi 

mikroelementi. 

Īpaši tiek pievērsta uzmanība skaņu telpas dziļuma dimensijai – sonorajai telpai, kura 

aizpildīta ar dažāda augstuma, intensitātes un ritma skaņu punktiem vai intervālu triepieniem. 

Jāatzīmē, ka seriālisma faktūrā, līdzīgi kā dodekafonajā mūzikā, izmantots principiāli jauns 

skaņas traktējums, kurš saistās ar seriālo parametru stereofoniskajiem raksturojumiem. 

Faktūras lēcienveida dinamikas, reģistru un ritma nestabilitātes dēļ skanējums nepārtraukti 

maina raksturu, ekspresiju un tempu. Tas ir iemesls mūzikas elementu – atsevišķas skaņas, 

akorda, melodijas, tātad tradicionālo faktūras veidu aizvietošanai ar sonoro telpu vai 

sonorajām grupām, kas savukārt izraisa vēl tālejošāku procesu – puantilisma paplašināšanos 

līdz statiskiem skaņu laukiem (Stockhausen 1963: 33- 39). 

 

 

                                                 
73 Dažreiz totālā mūzikas parametru organizācija noveda pie savdabīga muzikāla strupceļa, jo adekvāti 

autora iecerei atskaņot un uztvert šādu mūziku ir ļoti grūti un dažos gadījumos pat neiespējami. Piemēram, 
spēlējot Mesiāna Ritma etīdes, ideāli precīzi ievērot autora dinamikas, ritma un artikulācijas norādījumus var 
tikai ierakstu studijā, rakstot katru faktūras balsi atsevišķi, un pēc tam ar skaņu operatora palīdzību visu 
savienojot kopā. Koncertatskaņojuma atmosfēra un akustika visbiežāk noved pie neprecizitātēm. Tas 
izskaidrojams ar to, ka atskaņotājmākslinieka tehniskajam aparātam, tāpat kā klausītāja uztveres spējām, ir 
savas robežas, kuras dažreiz totālā seriālisma skaņdarbos tiek pārsniegtas. 
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5.1.1. Dodekafonās un seriālās klaviermūzikas figuratīvā izklāsta īpatnības 

Dodekafonijas un seriālisma mūzikā priekšplānā izvirzās kompozīcijas tehnika, 

tādējādi klavierdarbos figuratīvais izklāsts nav balstīts uz virtuozitāti, bet pakļauts 

tehnoloģiskām likumsakarībām. No tā izriet, ka tradicionālie figurāciju veidi ne vienmēr 

darbojas un saglabājas. Reizēm ir ļoti sarežģīti runāt par melodisko figurāciju tādēļ, ka 

nedarbojas skaņkārtiskā funkcionālā diferenciācija. Taču saistībā ar skaņu vairākkārtējiem 

atkārtojumiem – galvenās skaņas apdziedāšanai izmantojot palīgskaņas – dažreiz tomēr var 

pārliecināties par melodiskās figurācijas eksistenci, piemēram, Berga Klaviersonātē op. 1. 

Šajā mūzikā sastopami arī citi kustības veidi, kuri atgādina melodisko figurāciju, piemēram, 

sagatavotas vai nesagatavotas aizturas un ieskaņi, taču, ja tie veido sēriju, nav iespējams 

pamatot skaņu funkcionālo atšķirību. 

Harmoniskā figurācija izpaužas savdabīgi, jo ar to var būt saistīts pat dažādos 

reģistros izkliedēts gammveida izklāsts, tādējādi paplašinoties vertikālo saskaņu struktūrai. 

Piemēram, Vēberna klavierdarbu stereofonajā audumā par harmonisko figurāciju var runāt 

samērā nosacīti. Variācijās op. 27 pirmās variācijas vidusposmā lēcienveida vienbalsība 

izklāstīta kā arpedžētu akordu lauki bez skaidrām robežām. Dažreiz vērojama skaņu 

kompleksa pakāpeniska palielināšanās, turklāt skaņas paliek it kā dažādos līmeņos – veidojas 

t.s. arpedžo vēdeklis74, piemēram, Šēnberga Klavierskaņdarbā op. 23 Nr. 2 Sehr rasch    

(221. nošu piemērs). 

Pievēršoties ritmiskajai figurācijai, jāatzīst, ka jaunajos dodekafonijas apstākļos tā 

funkcionē visstabilāk. Tomēr Šēnberga klavierdarbos līdzās samērā tradicionāliem ritmisko 

figurāciju variantiem (Klavierskaņdarbs op. 11 Nr. 2, Muzete op. 25 Nr. 3) vispirms jāizceļ 

to kustīgums (tās var īsā laikā aptvert visdažādākos reģistrus) un cita veida motorika75, kas 

balstās uz vertikāli izvērstām tematiskajām struktūrām un funkcionāli nozīmīgo, smalki 

diferencēto dinamiku un agoģiku (Gavote un Intermeco no Svītas klavierēm op. 25). 

Līdzīgas tendences vērojamas arī seriālisma tehnikas klavierdarbos. Faktūrā, kura 

kļūst arvien komplicētāka, ir grūti novilkt skaidras paralēles un atšķirības starp 

tradicionālajiem figurāciju veidiem. Tikai ritmiskās figurācijas pielietojums ir acīmredzams, 

piemēram, Štokhauzena XI Klavierskaņdarba sākumā (222. nošu piemērs) vai Mesiāna 

Ugunīgajā salā II no Ritma etīdēm. 

Dažos gadījumos ir iespējams runāt par quasi harmonisko figurāciju, pieņemot, ka 

konkrēto saskaņu veido sērijas skaņas, piemēram, samērā plaša diapazona figuratīvais 

                                                 
74 Jurija Holopova un Vаlērijas Cenovas termins (Холопов, Ценова 2005: 154). 
75 Vinfr īds Cilligs (Winfried Zillig) to dēvē par neue Motorik (Zillig 1961: 23). 
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izklāsts Bulēza sestajā skaņdarbā no Divpadsmit notācijām (223. nošu piemērs), Ksenaka àr 

– Veltījumā Ravelam vai fragmentos no Mists (224. nošu piemērs), tomēr uz seriālās faktūras 

mūziku melodiskās figurācijas jēdzienu īsti nevar attiecināt. 

 

5.1.2. Faktūra Jana Ksenaka stohastiskajā klavierdarbā Herma 

Seriālisma principi savdabīgi izpaužas Jana Ksenaka klavierdarbos. Piemēram, 

skaņdarbs Herma (1961), kura grieķu izcelsmes nosaukumu var tulkot kā saite vai embrijs, ir 

viens no pirmajiem komponista mēģinājumiem stohastiskajā kompozīcijas tehnikā. 

Komponists skaņdarba konstrukciju detalizēti ir aprakstījis grāmatā Formalizētā mūzika 

(Xenakis 1992: 173-176) nodaļā par simbolisko mūziku (tā tiek izteikta ar simboliem), 

pamatojot vispārējos mūzikas likumus ar matemātiskās loģikas palīdzību. Vispirms skaņu 

augstuma ziņā Ksenakis pievēršas skaņkopu teorijai76 un specifiski matemātiskām attiecībām 

starp dažādām skaņkopām.77 Skaņdarba sākumā ir universāla skaņkopa (R), kura ietver visus 

88 klavieru taustiņus. No tā skaņdarba gaitā izveidojas subkopas (subsets) A, B, C, to 

varianti un apvienojumi. Skaņdarba sākumā tie visi eksponēti un variēti atkārtoti, bet vēlāk 

veidojas dažādas skaņkopu kombinācijas.78 Faktūra pievienojas šim procesam un 

kompozīcijas formas dalījumam divos posmos. Lai gan skaņdarba pirmajā posmā 

(savdabīgajā ekspozīcijā (1.–128. t.) izskan visas trīs subkopas un to varianti), skaņkopu 

robežas tiek izceltas ar nošu ilgumu maiņu, pauzēm, dinamiskiem un tembrāliem kontrastiem 

saistībā ar dempferu pedāļa mākoņa efektu, tomēr otrajā posmā (129.–205. t.), vienlaicīgi 

apvienojoties un pārklājoties dažādām skaņkopām, tās ne vienmēr tiek akcentētas.  

Neiedziļinoties šīs sarežģītās stohastiskās kompozīcijas tehnikas niansēs, kurā ar 

dažādu matemātisku formulu palīdzību tiek izskaitļotas skaņu augstumu, ilgumu, dinamikas 

un tembru attiecības, skaņdarba faktūrā var izcelt šādas īpatnības: 

• priekšplānā izvirzās faktūras balsu lēcienveida kustība, kura pārsniedz 

tradicionālos ietvarus, veidojot ārkārtīgi tehniski sarežģītu izklāstu, kas sastāv no 

komplicētām ritmiskām figūrām plašā diapazonā. Skaņdarba pamatā ir quasi puantiliska 

faktūra, jo skaņkopās izmantotas dažāda ilguma skaņas vienlaicīgi, tādējādi izklāsta 

                                                 
76 Set theory: no angļu val. set – komplekts, kas sastāv no tā elementiem, šajā gadījumā – dažādiem 

skaņu augstumiem) teorijas principiem. Skaņkopu teorijas pamatlicējs bija amerikāņu komponists un 
muzikologs Miltons Bairons Bebits (Milton Byron Babbitt, 1916–2011) (Babbit, 1961: 72-75). 

77 Sk. Rolanda Kronlaka rakstu Skaņkopu teorijas principi (2010), kurā autors latviskojis ar skaņkopu 
teoriju saistīto terminoloģiju (Kronlaks, 2010: 160-165). 

78 Sk. pielikumā Roberta Vanameikera (Robert Wannamaker) shēmu, kurā uzskatāmi parādīta katras 
skaņkopas uzbūve ar skaņu atkārtojumu skaitu tajos un to apvienojumu pakāpeniska attīstība skaņdarba laikā 
(Wannamaker, 2001). 
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sastāvdaļas – punkti – ne vienmēr ir atdalītas ar pauzēm, piemēram, universālajā skaņkopā R 

(23. nošu piemērs). Garās pauzes izmantotas galvenokārt, lai atšķirtu atsevišķus formas 

posmus; 

• tā kā skaņdarbs veidots kā atsevišķu skaņkopu eksponēšana, pārveidošana 

(permutācijas) un apvienošana, tad faktūrā vērojams pakāpenisks sarežģīšanas process, kurš 

loģiski nonāk līdz mērķim – komplicētākajai struktūrai skaņdarba noslēgumā – (F – target 

set). Tajā apvienojas dažādas skaņkopu kombinācijas (225. a) nošu piemērs); 

• kopumā vērojama visu faktūras balsu vai slāņu funkcionāla vienlīdzība, tās 

mainība un nestabilitāte, priekšplānā izvirzoties reģistru un tembru krāsainībai, tomēr 

komponists norāda uz diviem kontrastējošiem izklāsta veidiem pat vienas skaņkopas faktūrā 

– lineāro (linéaire) un sonoro mākoni (nuage), kurā skaņas uzslāņojas ar dempferu pedāļa 

palīdzību, piemēram, skaņkopa A (30.–40. t.; 225. b) nošu piemērs); 

• kaut gan viss skaņdarbs izklāstīts figuratīvi, ir sarežģīti runāt par atsevišķiem 

figurāciju veidiem, teiksim, melodisko figurāciju, jo visas skaņas ir savstarpēji l īdzvērtīgas, 

pat biežie, ar mazajām un pārsvītrotajām notīm izrakstītie priekšskaņi. Janis Ksenakis uzsver: 

„Ja gribam būt brīvi, skaņām jāseko citai pēc citas bez jebkādiem melodijas likumiem. Tātad 

mums tās jāspēlē uz labu laimi... Kā es varu demonstrēt skaņkopas elementus? Tos 

atskaņojot. Bet, lai paliktu neitrāls, man tie jāspēlē it kā nejauši” (Wannamaker 2001: 4).  

Turklāt skaņdarba figuratīvās faktūras attīstība saistīta ar vertikāles piesātināšanu, 

piemēram, ja ekspozīcijas posmā akords sastopams tikai 82. t., tad otrajā posmā (pēc 129. t.) 

balsu sabiezinājumi kļūst arvien biežāki, gan intervālu, gan akordu veidā. Skaņdarba fāzes 

veido viļņveida procesi, kuros izkliedēta figurācija mijas ar piesātinātu skanējumu, līdz 

sasniedz visaugstāko koncentrāciju noslēguma posmā (F), kurā figurācija veidota ar 

bagātīgiem vertikāliem dublējumiem. Tādā veidā notiek pakāpeniska vertikāles (intervāla, 

akorda, saskaņas) iekļaušana figuratīvajā izklāstā. 

Pēc Ksenaka klavierdarba Herma faktūras apskata var secināt, ka stohastiskās 

tehnikas izklāstā priekšplānā izvirzās pilnīgi cita prioritāte – stingri matemātiski panākts 

quasi nejaušības princips jebkura izklāsta parametrā. Figurācijās nav vērojams atkārtojums 

tradicionālā nozīmē (kā muzikālās attīstības pamatprincips), jo tas ir pretrunā ar stohastiskās 

tehnikas mērķiem – variabilitāti, mainību un nestabilitāti visu mūzikas elementu ziņā.  

Ksenakis savā kritiskajā rakstā Seriālās mūzikas krīze seriālās mūzikas komponistiem 

pārmet nesamierināmas opozīcijas starp kompozīcijas metodēm (kuras saistītas galvenokārt 

ar melodisko līniju) un praktisko rezultātu, kad izklāsts tiek uztverts monolīti, bez melodijas 
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līnijas, kā arī to, ka skaņas augstuma nozīme tiek īpaši izcelta starp pārējiem mūzikas 

parametriem (Xenakis 1955: 2-4). Tomēr šīs kritiskās piezīmes zināmā mērā var attiecināt arī 

uz paša Ksenaka klavierdarbu Herma. Komponists ar dinamikas, ritma un tembra palīdzību ir 

mēģinājis izcelt skaņkopu dažādību un robežas starp tām, bet līdz ar to, ka nedarbojas 

nekādas intonatīvās vai harmoniskās saites un dažreiz sastopami pat galēji ritma, dinamikas 

un tembra kontrasti, faktūra tiek uztverta kā viens vesels, īpaši nediferencējot reljefa un fona 

attiecības. Lai akcentētu faktūras telpiskumu un formas posmu robežas, šis supervirtuozais 

izklāsts no atskaņotājmākslinieka pieprasa visaugstāko tehnisko un intelektuālo līmeni. 

 

5.2. Sonorikas klavierfaktūras un figurācijas novitātes 

 

Lai gan faktūras elementu koloristisks traktējums bija aktuāls jau agrīnā romantisma 

laikmetā – sākot pat no Bēthovena vēlīnajām sonātēm, tomēr īpašu nozīmi tas ieguva          

20. gadsimtā, uzplaukstot impresionisma stilam un tam raksturīgajam krāsaini iluzorajam 

pianismam. Līdz ar atonālās mūzikas pirmsākumiem radās izklāsta veidi, kas atspoguļo jaunu 

skanējuma izpratni kā īpašu kompozīcijas šķautni, kurā izceļas pilnīgi jaunas individuālas 

tembrālās faktūras formas.  

Starp dažādiem muzikologiem šajā ziņā pastāv zināmas terminoloģijas atšķirības. 

Piemēram, pagājušā gadsimta 50. gados Polijā Jozefs Homiņskis (Józef Michał Chomiński) 

ieviesa terminu sonoristika (sonorystyka) (Chomiński 1961: 3–10), vēlāk tam pievienojās 

jēdzieniski tuvie – Ctirada Kohouteka (Ctirad Kohoutek) tembru mūzika, Jurija Holopova 

sonorika, Erki Salmenhāra (Erkki Olavi Salmenhaara) skaņu krāsu lauku tehnika 

(Klangfarbenfeldtechnik) u.tml.  

Loģiski šo procesu sistematizē Aleksandrs Makligins, tajā izceļot trīs attīstības 

pakāpes un to ietverot sonorā materiāla vēsturiski stilistiskajā tipoloģijā (Маклыгин 2005: 

389). Balstoties uz šo sistēmu, klaviermūzikā to var raksturot šādi: 

• koloristika – sastopama, sākot no agrīnā romantisma (kaut gan jau no franču 

klavesīnistu laikiem ir aktuāla dažādu reģistru krāsainības izmantošana), tajā foniski traktēti 

dažādi izklāsta slāņi, taču skaidri diferencējamas visas skaņas; 

• sonorika – sākot no romantisma, saistībā ar bagātīgu dempferu pedāļa 

izmantošanu. Atšķiramas tikai daļa no izklāstu veidojošām skaņām, piemēram, Lista sonorie 

dempferu pedāļa efekti; 
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• sonoristika – atsevišķas skaņas nav diferencējamas, jo priekšplānā ir trokšņu 

efekti, piemēram, klasteri u.c. Tā ir īpaši aktuāla klaviermūzikā, sākot no 20. gadsimta otrās 

puses. 

Sonorika (no lat. sonorus) vistiešāk attiecas uz klaviermūziku, tā aptver vairākus 

aspektus. Plašākā nozīmē iespējamas visdaudzveidīgākās sonorikas izpausmes, sākot no 

Lista skaņu gleznām līdz 20. gadsimta pirmās puses komponistu skaņdarbu krāsainībai, 

piemēram, spilgtās melodizētās klasteru epizodes Henrija Kauela klavierdarbā Varone Saule 

no cikla Trīs īru leģendas (226. nošu piemērs). Sonoras izklāsta iezīmes var būt jebkura 

laikmeta un stila skaņdarbu faktūrā, taču šā termina šaurāks traktējums – sonoristika – saistīts 

ar 20. gadsimta otrās puses kompozīcijas tehniku, kurā izmanto ar daļēji vai pilnīgi skaņu 

augstuma ziņā nediferencētas tembrālās saskaņas un specifiskas likumsakarības. 

Ņemot vērā klaviermūzikas izklāsta īpatnības, tajā dominē sonorikas iezīmes, taču 

sonoristiska faktūra (ar trokšņu efektiem) parasti izpaužas sagatavoto un paplašināto klavieru 

izmantojumā. 

Jau dodekafonajā un seriālajā kompozīcijas tehnikā rakstīto skaņdarbu faktūra ir 

bijusi cieši saistīta ar skanējuma krāsainību, taču 20. gadsimta vidū, īpaši līdz ar Otro 

avangarda vilni un totālā seriālisma attīstību, rodas interesanti faktūras veidi, kuros liela 

uzmanība tiek pievērsta ne tikai stingrai skaņu augstumu kārtībai, bet arī citiem 

konstruktīviem satura un izteiksmes elementiem, kuri rodas sērijas rezultātā un nereti attīstās 

arī autonomi no tās. Piemēram, dempferu pedāļa efekti – Ksenaka mākoņi no 

klavierskaņdarba Herma – veidojas kā pakāpeniski dažāda reģistra skaņkopu elementu 

uzslāņojumi, kuri bagātīgas labā pedāļa izmantošanas dēļ uztverami kā monolītas faktūras 

vienības (225. b) nošu piemērs). Par tiem, salīdzinot šo faktūras izklāstu ar cikāžu kori, pūļa 

murdoņu vai lietus troksni, autors rakstījis: „Šie skaņu veidojumi radīti no tūkstošiem izolētu 

skaņu, kuras tiek uztvertas kā viens vesels un dod pilnīgi jaunu skanisko kvalitāti” (Соколов 

1992: 147).  

Poļu muzikoloģijā jau kopš pagājušā gadsimta vidus saistībā ar arvien pieaugošo 

interesi par faktūras fonismu balstītajiem Jaunās poļu skolas skaņdarbiem rodas specifiski, ar 

sonoriku saistīti termini, kuri vēlreiz apliecina šo komponistu pastiprināto interesi par 

mūzikas izklāsta krāsainību un citiem muzikālās domāšanas veidiem. Piemēram, poļu 

muzikoloģe Violeta Pšeha pētījumā par 20. gadsimta otrās puses poļu klaviermūziku min 

vairākus uz sonoriku attiecināmus jēdzienus: sonoristiskais konstruktīvisms, sonoristiskais 

strukturālisms, aleatorā sonorika, sonoristiskais postseriālisms (Przech 2004: 90) utt. Ne velti 

Ctriads Kohouteks sonoriku jeb, kā viņš to sauc, - tembru mūziku, uzskata par „neizbēgamu 
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reakciju uz tendencēm, kuras bija novestas līdz galējībai saistībā ar seriālo tehniku, 

strukturālismu un, galu galā – visa muzikālā procesa totālu organizāciju”  (Когоутек 1976: 

236). Tādējādi parādās pretrunas – ja seriālisms nonāca pie skaņas sadalīšanas vairākos 

parametros un pakārtoja to sērijas organizācijai, tad sonorika sintezē skaņu parametrus. 

Tā kā sonorikā pirmajā vietā ir mūzikas materiāla tembrālā puse, tās uztverē svarīgu 

vietu ieņem materiālās ārpusmuzikālās asociācijas. Pat šādas mūzikas izklāsta analītiskajos 

aprakstos bieži sastopami tādi jēdzieni kā ugunīgas šļakatas, izbalējuši plankumi, mirgojošas 

saskaņas (Маклыгин 2005: 385). Piemēram, Mesiāns grāmatā Manas muzikālās valodas 

tehnika par izklāsta krāsainību izsakās vēl iespaidīgāk: „Mana slēptā vēlme pēc harmonijas 

burvestības un bagātības noveda mani pie šīm liesmu mēlēm, šīm negaidītajām zvaigznēm, 

šīm zili oranžās lavas straumēm, šīm smaragda zilajām planētām, šīm violetajām krāsām, 

šiem granātkoku kuplajiem sazarojumiem, šiem skaņu un krāsu viesuļiem varavīkšņu 

haosā...” (Messiaen 1990: 52). Tomēr biežāk izceļas telpiski faktūras raksturojumi – reljefa 

paplašināšanās vai sašaurināšanās, tuvošanās un attālināšanās, sabiezināšanās un retināšanās. 

Par sonorās faktūras veidiem ir rakstījuši daudzi autori, un katrs akcentējis kādu 

īpatnību. Piemēram, Violeta Pšeha pievērš uzmanību sonorās klaviermūzikas horizontālajiem 

(saliedēti un nesaliedēti) un vertikālajiem veidojumiem (struktūras tiek klasificētas pēc to 

disonantuma, satura, piesātinājuma un iekšējās dinamikas, bet klasteri – kā statiski un mobili) 

(Przech 2004: 109–123). Savukārt Aleksandrs Makligins, balstoties uz sonorās faktūras 

struktūru, piedāvā citu sonorikai raksturīgu izklāstu klasifikāciju, par pamatu ņemot orķestra 

vai instrumentālo ansambļu mūziku: sonorikas faktūras modeļi/formas diferencējas gan pēc 

sastāva – viendabīgi (punkts, birums (россыпь), līnija) vai daudzslāņaini (plankums, 

plūdums, josla), gan pēc skanējuma laika – īsie (punkts un plankums), ilgstoši kontinuālie 

(līnija, josla) un ilgstoši pulsējošie (birums un plūdums) (Маклыгин 2005: 393–398). 

Jāpiebilst, ka klaviermūzikā instrumenta specifikas dēļ ilgstoši kontinuālie modeļi ar 

nepārtrauktu skanējumu tikpat kā nedarbojas. Tiem var iluzori pietuvoties ar dempferu 

pedāļa palīdzību. 

Ņemot vērā klaviermūzikas specifiku un iepriekšminētās klasifikācijas, kā arī Jeļenas 

Aleksandrovas faktūras reljefa un fona attiecību veidus: kontinuālas, koordinētas, 

subordinētas sistēmas (Александрова 1988), iespējams sistematizēt sonoros faktūras 

elementus klaviermūzikā nedaudz citādi – kā diskrētas, kontinuālas un polimorfas struktūras.  

Pie diskrētām struktūrām pieder Makligina klasifikācijā minētie sonorās faktūras 

veidojumi – punkts, plankums un punktu grupa. Piemēram, punkts ir izklāsta vissīkākā daļa 

– atsevišķa īsa skaņa, savdabīga mikrosaskaņa, komplekss vai sonors. Tā sastopama Vēberna 
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mūzikā, kā arī citu komponistu skaņdarbos ar puantilisku faktūru – Štokhauzena III 

Klavierskaņdarbā, Bulēza desmitajā daļā Mécanique et très sec no Divpadsmit notācijām utt.  

Plankums – klasters vai klastera tipa izklāsts. Tas ir sevišķi raksturīgs 

klaviermūzikas faktūrai. Makligins izceļ divu veidu plankumus: asi skanošos (bez skaņas 

pagarinājuma efekta) un mīksti skanošos (ar izturētu skanējumu, kurā skaņa dabīgi un 

pakāpeniski izdziest). Piemēram, asi skanoši klasteri kā skaņdarba kulminācija ir sastopami 

Bulēza Divpadsmit notāciju otrajā daļā Très vif (227. nošu piemērs), bet neaprautu un 

ilgstošu klasteru secības – Henrija Kauela (Henry Cowell, 1897-1965) Manonona paisumos 

no Trīs īru leģendām (228. nošu piemērs).  

Birums (jeb arabeska, kā to dēvē Bulēzs), ir kompakta disonējošu skaņu grupa īsās 

ritma vienībās, kas uztverama kā atsevišķs faktūras elements – viena pulsējoša krāsa. Tā ir 

radniecīga romantiskās klaviermūzikas figuratīvajam paņēmienam – arabeskai.79 Šādas 

punktu grupas sastopamas, piemēram, Bulēza Divpadsmit notāciju vienpadsmitajā daļā 

Scintillant (229. nošu piemērs).  

Savukārt kontinuāli sonori veidojumi klaviermūzikas faktūrā ir līnija, josla un 

plūdums, kas parasti saistīti ar figuratīvo izklāstu.  

L īnija  ir vienbalsīgs skanējums, tas var būt gan stabils (izmaiņas rada tikai vienas 

skaņas iluzors pagarinājums, izmantojot dažādu dinamiku, artikulāciju), gan mobils, kurā 

prioritāte pieder skaņu augstumam (galvenokārt ar glisando palīdzību). Makligins šo 

paņēmienu ir attiecinājis uz instrumentiem ar nepārtrauktu, dinamiski mainīgu skanējumu 

(stīgu vai pūšaminstrumenti, vokāls), tad klavieru skaņu pēc taustiņa piesišanas nevar 

izmainīt, respektīvi, nepārtraukta līnija klavierspēlē nav iespējama.80 Toties, instrumenta 

specifikas dēļ var izcelt tam raksturīgus līnijas veidus – ilgstošu vienas skaņas repetīciju 

(Ligeti Continuum noslēgumā un Etīdes Nr. 6 Rudens Varšavā vidusposmā – 230. nošu 

piemērs) vai skaņu grupas ostinato (vienbalsīgā līnija Etīdē Nr. 10 Burvju māceklis sākumā – 

231. nošu piemērs), kā arī glisando izklāstu, piemēram, vieglie diatoniskie glisando Ligeti 

Etīdē Nr. 11 Spriedze. 

Joslas un plūduma skanējumu Makligins traktē kā divu vai vairāku nepārtrauktu 

līniju apvienojumu. Taču josla, kas sastāv no nepārtrauktām viendabīgām līnijām, 

instrumenta skanējuma specifikas dēļ praktiski nav iespējama, bet klaviermūzikai raksturīgs 

ir tieši plūdums (pulsējošs skanējums, kurš veidojas kā dažu kustīgu līniju apvienojuma 

                                                 
79 Arabesku kā individuālu Pjēra Bulēza skaņdarbu stila zīmi izceļ arī Džons Makkejs (MacKay 1992: 

121). 
80 Kā izņēmums šeit jāmin nepārtraukts mikrotonāls glisando, slīdot pa stīgu instrumenta korpusa 

iekšienē, piemēram, Henrija Kauela The Banshee (1925). 
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rezultāts). Protams, ar dempferu pedāļa palīdzību sapludinot repetitīvas figurācijas, var 

iluzori pietuvināties nepārtrauktajam joslas skanējumam, jo klaviermūzikā josla un plūsma ir 

grūti diferencējamas, bet nosaukumi ir gandrīz sinonīmi.  

Kā uzsver Makligins, plūsmas vai joslas skanējums var būt relatīvi stabils – katra 

līnija saglabā savu diapazonu un skaņu augstumu, un arī mobils, kad šādas stabilitātes nav. 

Piemēram, izklāsta stabilitāte atklājas joslas paraugā no Ligeti Etīdes Nr. 7 Galamb borong 

(232. a) nošu piemērs), gan tai var būt mobils raksturs – ar sašaurinājumu vai paplašinājumu, 

kas pamazām var aptvert plašu diapazonu. Spilgts paraugs tam ir joslas izklāsts, kas 

pamazām virzās augšup un paplašina diapazonu Džona Adamsa (John Adams, 1947) 

Frīģiešu vārtu 153. partitūrnumura posmā (232. b) nošu piemērs). Abos minētajos piemēros 

figuratīvā slāņa skanējums, ņemot vērā ātro tempu, var veidot iluzoru viendabīgu joslu, taču 

daudzās Ligeti etīdēs figuratīvā faktūra iegūst izteiktu plūsmas raksturu, pateicoties 

ritmiskiem un metriskiem veidojumiem, kas rodas divu vai vairāku balsu kombināciju 

rezultātā. Etīdēs Nr. 13 un 16 šī starpība skaidri manāma. Metriski sarežģīta, taču diapazona 

ziņā stabila plūsma ir Etīdes Nr. 17 Bez elpas sākuma epizodē (233. a) nošu piemērs). 

Turpretim Etīdē Nr. 13 Sātana kāpnes (233. b) nošu piemērs), Nr. 14 Nepabeigtā kolonna un 

īpaši Nr. 14a Bezgalīgā kolonna (233. c) nošu piemērs) mehāniskajām klavierēm81 

apvienotajās līnijās notiek dinamiska virzība uz augšu. Šajos paraugos bieži zūd atsevišķu 

skaņu augstumu nozīme, bet kopumā skaņdarbi akustiski tiek uztverti kā vibrējoša un kustīga 

nediferencējamu skaņu masa.82 Tādējādi redzams, ka it kā tradicionālais figuratīvais izklāsts 

sonorikas faktūrā galvenokārt darbojas kā krāsains slānis vai tas var piepildīt pat visu faktūru.  

Taču kopumā klaviermūzikā biežāk sastopamas sonorās polimorf ās struktūras, kas 

sastāv no iepriekšminēto izklāsta elementu apvienojuma. Uz figuratīvas līnijas joslas vai 

plūsmas uzslāņojas punkti, plankumi vai arabeskas (punktu grupas), piemēram, Ligeti Etīdē 

Nr. 12 Vijumi (234. nošu piemērs) uz ātra figuratīvā fona zemā reģistrā izceļas neregulāras 

arabeskas labās rokas partijā. Jāizceļ arī īpašs, klaviermūzikai raksturīgs faktūras veids, kad 

divas līnijas vai figuratīvi slāņi skan atšķirīgos reģistros un akustiski nesaplūst, bet paplašina 

                                                 
81 Var spēlēt arī pianists, taču faktūra ir daudz biezāka, tāpēc sasniegt norādīto tempu ir gandrīz 

neiespējami. 
82 Šeit izmantoti afrikāņu ritma elementi, kuros ar galēji ātrā pamatpulsa palīdzību uzslāņojas daudzi 

ritmiski un metriski atšķirīgi slāņi. Savukārt tie, sasaucoties ar Kolona Nenkerova (Conlon Nancarrow, 1912–
1997) mehānisko klavieru ritma modeli, rada vairāku dažādu, vienlaicīgi skanošu tempu savienojumu. 
Vēsturiskus piemērus šim kustību veidam var rast šopēniski-šūmaniskajos figurāciju paņēmienos, kuros izklāsts 
polifonizējas saistībā ar polimetriju un poliritmiju – sinkopētiem zīmējumiem, kas rodas, apvienojoties 
dažādiem vienkāršiem metriem dažādās balsīs, kad no kopējās ritmiski vienmērīgās, kustības dažas notis tiek 
izturētas un akcentētas – kā, piemēram, Šopēna Prelūdijā C dur op. 28 Nr. 1. Olga Dombrovska tos sauc par 
melodiski fakturālu kompleksu (Домбровская 1981: 259). 
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faktūras telpiskumu, piemēram, Ligeti Etīdes Nr. 9 Reibonis vidusposms ar divos slāņos 

sadalītām lejupejošām hromatiskām joslām, kurās vienlaicīgi ar imitāciju polifonijas 

paņēmienu uzslāņojas līdz pat piecām balsīm (235. nošu piemērs). 

Sonorikā sastopami gandrīz visi figurāciju veidi, piemēram, ornamentālās melodiskās 

figurācijas, kas saistās ar putnu tematiku jeb tā saucamo Mesiāna putnu stilu ciklā Putnu 

katalogs, vai (nosacīti) harmoniskās figurācijas, kas balstās uz vertikālu skaņu struktūru 

horizontālo secību, izklāstītas gan kā akordu secības, gan veidojot savdabīgus nestandarta 

harmoniskās figurācijas paņēmienus akordu dubultojumos (piemēram, Caur Viņu viss ir 

radies (236. a) nošu piemērs) no Mesiāna vērienīgā cikla klavierēm Divdesmit skatieni uz 

Jēzus Bērnu. Te gribētos piebilst, ka ierobežoto transpozīcijas skaņkārtu dēļ Mesiāna 

klavierdarbos harmoniskā un melodiskā figurācija bieži vienojas – atšķirības starp tām 

nonivelējas, tomēr visa izklāsta un tā sastāvdaļu mērķis ir maksimāli atklāt instrumenta 

tembru krāsainības iespējas. 

Vēl viens svarīgs sonorā skanējuma aspekts ir galējo reģistru izmantošana. Arvien 

vairāk tuvojoties instrumenta diapazona robežām, vienas un tās pašas saskaņas iegūst grūtāk 

nošu augstuma ziņā diferencējamu skanējumu. Spilgts piemērs tam ir Mesiāna skaņdarbā 

Caur Viņu viss ir radies kodas pirmās fāzes noslēgums (236. b) nošu piemērs), kur absolūtais 

diapazons tiek aptverts ar maksimāli kompakti izvietotu nošu skaitu galējos reģistros, kas 

tiek aizpildīts ar dempferu pedāļa palīdzību. Tādā veidā vēl vairāk kuplinās tā virsskaņu 

bagātība. 

Tādējādi sonorikā izklāsta reljefa un fona attiecībām var piemist visplašākais 

traktējums – no skaidras to atšķirības (Mesiāna skaņdarbā Caur Viņu viss ir radies) līdz 

pilnīgai izzušanai (Ligeti Etīdē Nr. 14 Nepabeigtā kolonna). Taču interese par instrumenta 

specifiku vistiešākajā veidā ietekmē skaņdarbu faktūru, provocē uz tālāku jaunu skanējuma 

iespēju meklējumiem un eksperimentālu pieeju šim instrumentam. Galvenais iemesls tam ir 

klavieru skaniskā tēla izmaiņas. Kā raksta Hakelis: „Mūs interesē klavieru tēls 20. gadsimtā. 

Tie ir izmainītie priekšstati par klavieru skanējuma dabu, skaņu pasauli, izmainītie priekšstati 

par klavieru un klaviermūzikas saturiskajām, izteiksmības un tēlainajām iespējām – 

izmainītie priekšstati par iespējām un tādējādi arī izmainītās iespējas” (Гаккель, 1990: 47).  

 

5.2.1. Klasteri 

Īpašu vietu sonorās mūzikas materiālā ieņem klasteri. To skanējuma izcelsmi nosacīti 

var attiecināt uz ātrām gammveida pasāžām, kas apvieno visu šo nošu skanējumu ar 

dempferu pedāļa palīdzību. Šāds paņēmiens epizodiski tika izmantots jau klasiskajā un 
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romantiskajā mūzikā (uz baltajiem taustiņiem – Bēthovena Sonātes op. 53 fināla kodā, uz 

melnajiem – Šopēna Etīdes Ges dur op. 10 Nr. 5 noslēgumā, hromatiski – Lista Augstākās 

meistarības etīdes Nr. 12 Putenis vidusposmā), kā vienu no klasteru tehnikas pamatlicējiem 

tiek uzskatīts Henrijs Kauels, kurš klasterus traktēja kā tonālo akordu harmonisku 

pastiprinājumu un izstrādāja tiem loģisku notāciju.  

20. gadsimta klaviermūzikā šis paņēmiens ir pielietots samērā plaši. Lūk, trīs galvenie 

virzieni klasteru tehnikas izmantošanā saistībā ar māksliniecisko saturu un jēgu: 

1) konkrēta augstuma skaņas dublējums, pastiprinājums vai biezinājums ar klastera 

palīdzību, turklāt tas var atrasties gan augstāk, gan zemāk par melodisko skaņu. Piemēram, 

ļoti plaša diapazona klasteri ar elkoni kreisās rokas partijā sastopami Kauela Manonona 

paisumos (228. nošu piemērs), kurā radīts sabiezinātas līnijas iespaids. Kulminācijas posmā 

pastiprināt melodisko līniju vēlējies arī komponists, ne tikai melodiju izklāstot oktāvu 

dublējumā labās rokas partijā, bet arī pievienojot ar klasteriem aizpildītu triju oktāvu unisonu 

kreisajā rokā, turklāt to atzīmējot ar remarku – Izcelt melodiju augšējās skaņās (Top notes 

emphasized melodically). Lai atainotu baiso mitoloģisko sižetu un panāktu pērkondimdošu 

skanējumu, pianistam jātiek galā ar īpatnēju tehnikas paņēmienu – jāakcentē klastera malējās 

skaņas; 

2) nereti klasteri ir ritmisks fakt ūras elements, kas tuvina klavieres 

sitaminstrumentu skanējumam, kurā ritmiska precizitāte apvienojas ar skaņu augstuma ziņā 

nenoteiktām saskaņām. Tādējādi klavieru skanējums tiek pietuvināts sitaminstrumentu 

tembram bez noteikta skaņu augstuma – Kauela Dinamiskā kustība (237. nošu piemērs). 

Interesanti, ka šajā skaņdarbā atskaņotājmāksliniekam izvirzīti jauni tehniski uzdevumi: 

vienlaicīgi jāapvieno apakšdelma klasteri tajā pašā reģistrā – labā roka uz melnajiem 

taustiņiem, bet kreisā – uz baltajiem, turklāt ar labās rokas pirkstiem jāizceļ melodija basā; 

3) sonors klasteru izmantojums – tie veidojas kā savdabīgi skaņu triepieni bez 

noteikta skanējuma augstuma, piemēram, ļoti pārliecinoši tie atklājas Sergeja Prokofjeva 

Sestās sonātes op. 82 pirmās daļas Allegro moderato izstrādājumā (238. nošu piemērs). Par 

to pētījumā par    20. gadsimta komponistu klavierdarbiem raksta Gaļina Sandovska (Галина 

Сандовская), uzsverot, ka pagājušā gadsimta 40. gados šis paņēmiens – sitiens ar dūri 

(komponista remarka col pugno) publikā radīja neviennozīmīgu reakciju, tādēļ daudzos 

turpmākajos nošu izdevumos (arī piedāvātajā nošu piemērā) šis principiāli svarīgais 

komponista norādījums tika izņemts (Сандовская 1994: 11). 

Klasteru tehnika ir smalki diferencēta arī Ģērģa Kurtāga (György Kurtág, 1926) 

klavierdarbos. Piemēram, vienam no nozīmīgākajiem šī ungāru komponista 
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klavierskaņdarbiem – ciklam Spēles pievienota speciāla tajā izmantoto klasteru tabula, kurā 

tie klasificēti pēc atskaņojuma dinamiskās intensitātes veida: tikai ar pirkstiem (bez plaukstas 

līdzdalības), ar vienu plaukstu, ar rotējošu plaukstas kustību, divām paralēli novietotām 

plaukstām, guļošu dūri, elkoni, diviem elkoņiem u.tml. Kurtāga sacerējumos līdzīgas 

tehniskās formulas ir ne tikai bagātīgi krāsainas faktūras elementi, bet arī var būt galvenie 

izteiksmes līdzekļi pat visā skaņdarbā, piemēram, Plaukstu gājiens no cikla Spēļu pirmās 

burtnīcas. 

 

5.2.2. Sonorikas faktūras mikroelementi Džordža Krama ciklā Makrokosmoss 

20. gadsimtā klavieru iespējas tika paplašinātas daudz vairāk nekā jebkuram citam 

instrumentam, jo mainījās pati instrumenta koncepcija, kurā apvienojās gan sitaminstrumentu 

(ar noteiktu un nenoteiktu skaņu augstumu), gan klavesīna, arfas u.c. instrumentu skanējuma 

iezīmes. Tādējādi iepriekš literatūrā ļoti bieži izmantotais klavieru skanējuma pielīdzinājums 

orķestrim tagad dažreiz zaudē savu metaforiskumu. Mūsdienu klaviermūzikā tiek izmantoti 

dažādi spēles paņēmieni uz taustiņiem, stīgām, kā arī sitieni pa instrumenta korpusu (iekšpusi 

un ārpusi), papildus priekšmeti – sagatavotās klavieres (prepared piano Keidža un Kauela 

daiļradē) ar skaņojuma maiņu, akustisku pastiprināšanu (amplified piano Krama skaņdarbos) 

u.tml. Jaunās kvalitātes bagātina faktūru un rada tās specifiskus veidus.  

Dž. Krama ciklos Makrokosmoss I un II (1972, 1973) klavierēm solo, kuros katrā ir 

12 daļas ar Babilonijas zodiaka zīmju nosaukumiem jauktā secībā, ārkārtīgi spilgti un tēlaini 

tiek pielietoti jaunie paplašināto klavieru (extended piano) spēles paņēmieni, skaņdarbu 

izklāstā radot īpatnēju sonoru skanējumu. Turklāt klavieres šajā ciklā tiek izmantotas ar 

akustisku pastiprinājumu (amplified), kas nodrošina atskaņošanas iespējamību arī lielās 

koncertzālēs, kurās īpatnējie paņēmieni uz stīgām, piemēram, flažoleti, citādi nebūtu 

saklausāmi.  

Kā vienu no kardinālām 20. gadsimta novitātēm, kuras pamatlicējs bija Kauels, un 

kas tik bagātīgi atklājas arī šajā ciklā, var izcelt spēli uz stīgām (klavieru iekšpusē), jo 

komponisti piedāvāja paņēmienus, kuros pianista roka ir tiešā kontaktā ar šo instrumenta 

skanošo daļu. Tādējādi, gan radot skaņu oriģinālā veidā, gan to slāpējot ar pirkstu 

spilventiņiem vai plaukstām, atskaņotājmāksliniekam kļūst pieejamas jaunas instrumenta 

tembrālās nokrāsas – apejot āmuriņu mehāniku, kura gadsimtiem ilgi bija vienīgā skaņas 

veidošanas iespēja. Saistībā ar to jāizceļ trīs paņēmieni, kuri jau nosaukumā norāda uz cita 

instrumenta spēles tehnikas veidiem: no stīgu instrumentiem aizgūtie picikato un flažoleti, no 
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arfas – glisando uz stīgām. To pētījumā par ciklu Makrokosmoss detalizēti apraksta Kims 

Hiangmijs (Kim Hyangmee) (Hyangmee 2008: 7-13). 

Krama klaviermūzikā picikato atšķiras gan pēc kontakta veida – stīga tiek aizskarta 

ar pirksta spilventiņu (fingertip – f. t.) vai nagu (fingernail – f. n.), gan pēc vietas – tuvāk 

āmuriņiem vai tapām. Bez šaubām, tas ietekmē skanējumu. Piemēram, Ēnu mūzikā, kurā 

picikato uz stīgām un spēle uz taustiņiem tiek apvienota visa skaņdarba garumā, izmantots 

gan picikato ar pirkstu spilventiņiem (f. t.), panākot lautai, ģitārai vai arfai tuvu skanējumu, 

gan paņēmiens, kad stīga tiek skarta ar nagu (f. n.), radot asu, metālisku tembru (239. nošu 

piemērs). Šajā ciklā picikato paņēmiens sastopams kā īpatnēja krāsa, nianse gandrīz katrā 

skaņdarbā un dažreiz iekļaujas arī figuratīvajā izklāstā. 

Flažoleti uz stīgām tiek veidoti līdzīgi kā stīgu instrumentiem un atgādina čella, 

ģitāras vai arfas skanējumu, protams, ar picikato palīdzību. Klaviermūzikā ir iespējami divi 

flažoletu atskaņojuma veidi: ar vienu roku fiksējot konkrēto punktu uz stīgas, kas atbilst 

attiecīgi 1/2, 1/3, 1/4 vai 1/5 no stīgas garuma, bet ar otru nospiežot taustiņu jeb skarot stīgu 

ar picikato vai scrape paņēmienu. Krama klavierdarbos šī tehnika pielietota plaši – bieži 

izmantota otrā vai piektā virsskaņa, retāk ceturtā, pavisam reti – trešā. Šis paņēmiens faktūrai 

piešķir īpašu izsmalcinātību, rada netverama skanējuma iespaidu. Piemēram, Laika 

bezdibenis rakstīts zemajā reģistrā, tāpēc piektās virsskaņas – divas oktāvas un tercu augstāk 

par pamattoni, paplašina diapazonu un rada citas plašuma dimensijas. Turklāt skaņdarba 

noslēguma flažoletu pasāža panāk pilnīgu izdzišanu un saplūsmi ar klusumu no ff līdz pp 

(240. nošu piemērs). Kā redzams šajā piemērā, komponists līdzās izmantotajai stīgai parasti 

fiksē arī flažoletu reālo skanējumu. 

Iepriekš apskatītie flažoletu tehnikas paņēmieni saistās ar punkta fiksāciju uz stīgas 

pirms tās vai taustiņa ieskandināšanas, taču sastopami arī pretēji gadījumi, kad pirksts stīgām 

pieskaras pēc pamattoņa nospiešanas. Piemēram, skaņdarbā Mistiskais akords pēc akorda 

piespiešanas jāpieskaras vibrējošās stīgas centram, lai ieskandinātu otro virsskaņu, kas skan 

oktāvu augstāk (9. t.; 241. nošu piemērs). Izsmalcinātajā skaņdarba faktūrā tas ienes īpašu 

niansi. 

Jāpiebilst, ka Krama kompozīciju analīze palīdz noteikt konkrētas robežas flažoletu 

tehnikas diapazona iespējām. Proti, otrās virsskaņas tiek izmantotas līdz dis2, jo augstākām 

skaņām tie skan pārāk klusu, bet piektās virsskaņas iespējamas tikai līdz F klavieru rāmja 

(Steinway) uzbūves īpašību dēļ. 

Glisando uz stīgām vai stīgas ir paņēmiens, kas saistīts ar arfas vai stīgu instrumentu 

spēles specifiku, taču atkarībā no izpildījuma veida un reģistra šim jaunievedumam 
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klaviermūzikas izklāstā piemīt plašs izteiksmes spektrs – no skaņām, kas atgādina lapu 

čaboņu, vēja brāzmas, seno instrumentu tembrus līdz spilgtam un varenam skanējumam 

kulmināciju epizodēs. Šis paņēmiens plaši izmantots gandrīz katrā cikla skaņdarbā. 

Glisando uz stīgām Krams diferencē līdzīgi kā picikato paņēmienu: ar pirksta 

spilventiņu (f. t.) – maigs, nereāls skanējums, ar nagu (f. n.) – metālisks ciets skanējums. 

Viņš arī izceļ jaunu iespēju – ar pirmā pirksta īkšķi (thumbnail; saīs. t. n), kas palīdz sasniegt 

augstu precizitāti. Komponista klaviermūzikā saistībā ar glisando jāatzīmē vēl viens īpašs 

paņēmiens – scrape (no angļu val. – skrāpēšana, strinkšķināšana) - ātra naga kustība pa basa 

stīgu no vidus līdz tapām vai otrādi. Šādā veidā konkrētās stīgas skanējums tiek bagātināts ar 

īpatnēju metālisku pieskaņu. 

Glisando uz stīgām minētajā ciklā piemīt plašs semantikas loks. Piemēram, 

Pirmatnējo skaņu noslēgumā (242. a) nošu piemērs) pp dinamikā autors sniedz konkrētu 

tēlainības orientieri – kā atbalss (echo). Taču dažreiz glisando dinamikā fff vai ffff tiek 

izmantots ne tikai kā spilgts tembrālais efekts, bet arī kā svarīgs formveides elements 

kulminācijas zonā, piemēram, fff – Spoku gondoljers vai ffff – Pirmatnējās skaņas (242. a) 

nošu piemērs).  

Dažreiz instruments tiek sagatavots (prepared), ievietojot stīgās dažādus objektus, lai 

skanējumam piešķirtu specifiskas krāsas, piemēram, metāla ķēdi (Pirmatnējās skaņas), kas 

rada metālisku pieskaņu, papīra lapu (Rīta mūzika), tā, pieskaroties pie vibrējošas stīgas, to 

savdabīgi slāpē, divas ūdens glāzes (Spoku noktirne), kuras darbojas kā rezonatori u.tml. 

Krams aktīvi izmanto arī atšķirīgus trokšņu efektus – gan mehāniskus, gan saistītus ar 

cilvēka balsi. Dažos gadījumos pianistam spēles laikā jādzied (Spoku gondoljers), jāsvilpo 

(Nakts burvestība) vai jāizrunā (jāizkliedz) konkrēti vārdi (Tora! Tora! Tora!).  

Cikla izsmalcināto faktūru kopumā raksturo: 

• plašs skanējuma diapazons, bieži pat galējo reģistru kontrasti. Piemēram, ļoti 

spilgti tas atklājas - Sapņu tēli: M īlas un Nāves mūzika, kurā pretnostatīti trīs reģistri: gari 

izturēti akordi zemajā reģistrā, atkārtoti variēti motīvi augšējā un citāti no Šopēna Fantāzijas 

ekspromta vidusdaļas tradicionāli izmantotajā melodiski pilnskanīgākajā vidējā reģistrā   

(243. nošu piemērs); 

• nereti faktūras bloki atdalīti ar dempferu pedāli aizpildītām pauzēm kā, 

piemēram, Protejs vai Spoku noktirne; 

• konsekventi pielietotas dažādas figurācijas – no ornamentāliem 

priekšskaņiem, imitējot putnu dziedājumu Pastorālē, līdz motoriskām harmoniskajām 
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figurācijām, atsevišķu skaņu un motīvu atkārtošanas ar ritmiskās figurācijas palīdzību - 

Pavasara uguns, kas viscaur veidota figuratīvajā izklāstā un sastāv no liesmu mēles 

atveidojošām pasāžām augšējā reģistrā. Ritmiski atšķirīgi grupēts figuratīvais izklāsts dominē 

Rīta mūzikā, bet lietus lāses imitējošas ritmiskās figurācijas ir Lietus – Nāves variāciju 

pamatā; 

• pedalizācijas rezultātā sasniegti bagātīgi virsskaņu krāsas un pat trokšņu efekti 

no dažādiem, tai skaitā uz stīgām atskaņotiem klasteriem un glissando. Piemēram, baisās 

klasteru ritmiskās figurācijas ff dinamikā zemajā reģistrā Tora! Tora! Tora! vai pilnīgi 

pretējs netverama vēja iespaids ar kustīgiem – augšup un lejupejošiem – uz stīgām 

atskaņotiem klasteru viļņiem pp zemā reģistrā panākts Kosmiskais vējš. Šis paņēmiens nošu 

tekstā vizuāli izceļas kā viļņveida zīmējums (244. nošu piemērs). Kā vēl viens spilgts sonors 

izklāsta elements jāatzīmē atbalss pedālis (echo pedal) – tas ir īpašs dempferu izmantošanas 

paņēmiens, kad pedālis pēc aktīva taustiņu piesitiena tiek nospiests ar būtisku kavēšanos. 

Tādā veidā iespējams izmainīt skanējumu jau pēc skaņas piesišanas, kad tā akustiski ir sākusi 

izdzist. Piemēram, Nostradama pareģojumā skaidri norādīts: ar pedāļa palīdzību noķert 

akorda atbalsi! (catch echo of chord!); 

• nereti izmantoti polistilistikas elementi, jo autors uzskatījis, ka citāts var radīt 

atšķirīgus efektus – gan nostalģiju pēc zudušās pasaules, gan virpuļojoša laika efektu, kas 

rodas, gan pretnostatot kaut kam jaunam to, kas sarakstīts jau pirms divsimt gadiem (Crumb 

1986: 6). Visbiežāk Krams izmanto kolāžas tipa polistilistiku, kurā citu komponistu mūzikas 

citāti kalpo kā kontrasti arī faktūras ziņā, kaut kas nereāls, iespējams tikai sapnī. Piemēram, 

uz pārējā mūzikas izklāsta fona ar savu tradicionālo homofoni polifono faktūru kā sapņu 

salas izceļas citāti no Šopēna Fantāzijas ekspromta vidusdaļas skaņdarbā Sapņu tēli: M īlas 

un Nāves mūzika vai Bēthovena Hammer-Klavier fragments Galaktikas zvanu litānijā. 

Dažreiz izmantotas alūzijas vai citu komponistu mūzikas stilizācijas, piemēram, Galaktikas 

zvanu litānija sākumā skan alūzija ar zvanu imitāciju no Musorgska operas Boriss Godunovs. 

Savukārt nereti īpašu noskaņu rada senie žanri – pasakalja Balsīs no „Corona Borealis” vai 

kāda melodija ar konkrētu semantiku (Dies irae citāts Nostradama pareģojumā u.c.). 

Tikai palūkojoties uz nošu partitūru, rodas smalka, pat nereāla tīmekļa iespaids, no 

kura veidojas tikpat trauslas un noslēpumainas skaņas. Cikla daļu, kuru kārtas numurs dalās 

ar četri, izklāsts fiksēts netradicionālā simboliskā veidā, jo attiecas uz cikla uzbūves 

īpatnībām. Katra burtnīca (Makrokosmoss I un Makrokosmoss II) sastāv no 12 skaņdarbiem, 

kuri savstarpēji apvienoti pa četri – tie jāatskaņo bez pārtraukuma (attacca). Pauzes ir 
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atļautas tikai pēc katra ceturtā skaņdarba, kurš tradicionāli attēlo kādu ģeometrisku figūru vai 

simbolu. Piemēram, Krucifikss – partitūrā attēlots krusts (pianistam atskaņojuma laikā 

jāpagriež lapa), kura pamatā ir divi dažādi faktūras veidi: horizontālē ir tumši un 

noslēpumaini akordi zemā reģistrā, bet vertikālē, kura seko kliedzienam Christe! un akordam 

ff, dominē smalki, ar pauzēm atdalīti sešpadsmitdaļu motīvi augšējā reģistrā galēji klusā 

dinamikā, tādējādi ar izklāsta kontrastu palīdzību mēģinot radīt asociācijas ar ģeometrisku 

figūru (245. nošu piemērs). Līdzīgs efekts sasniegts arī Makrokosmosa I pēdējā daļā Spirāļu 

galaktika, kurā nošu sistēma izkārtota spirālveidīgi. Tas atspoguļojas arī faktūrā – sākumā 

skan nediferencējamas saskaņas viszemākajā reģistrā, bet skaņdarba laikā izklāsts 

pakāpeniski virzās augšup, līdz tiek sasniegts augšējais reģistrs ar ritmiski figurētām pasāžām 

vissmalkākajās nošu dalījuma vienībās.  

Saistībā ar šo īpatnējo parādību nevar nepieminēt arī Makrokosmosa II ceturto daļu 

Dvīņu saules, kur notis izkārtotas divu apļu veidā, un Nostradama pareģojumu – tajā 

spoguļsimetriskais lokveida (acs formā) akordu faktūras izklāsts jāspēlē, apgriežot lapu 

otrādi (vidusposms Tema enigmatico (Dies irae) jāatskaņo divas reizes – katru no savas 

puses). 

Pastāvīgi atrodoties jaunu un neparastu izteiksmes līdzekļu meklējumos, Krams 

mūzikā atspoguļo savu ar simbolismu un misticismu apvīto pasaules uzskatu. Noteicošie 

komponista individuālajā stilā ir krāsainie efekti, jo īpatnējos skaņu tēlus veido dažādi 

sonorie komponenti. Visi izskatītie paņēmieni ne tikai raksturo novatorismu šajā jomā, bet arī 

liecina par aktivitāti un neapšaubāmām attīstības tendencēm.  

 

5.3. Citu 20. gadsimta kompozīcijas tehniku faktūras novitātes  

 

No citām kompozīcijas tehnikām, kuras savdabīgi ietekmēja klavierskaņdarbu 

faktūru, jāmin aleatorika, minimālisms un jaunā sarežģītība. Jāpiebilst, ka klavierdarbu 

izklāstā starp tiem pastāv paralēles, piemēram, aleatorikā un minimālismā bieži izmantota 

repetitīvajai tehnikai raksturīga figurēta faktūra, bet sonorikas iezīmes var piemist jebkura 

tipa faktūrai.  
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5.3.1. Aleatorās faktūras īpatnības 

Aleatorika ir kompozīcijas tehnika, kurā nepilnīgi tiek fiksēts nošu teksts, atstājot 

vietu tā brīvai interpretācijai atskaņojuma laikā. Lai gan šī tehnika jau 20. gadsimta pirmajā 

pusē tika izmantota Amerikā (Aivzs, Kauels un Keidžs), Eiropā tā ieguva popularitāti tikai 

50. gados. Savā slavenajā skandalozajā rakstā Alea, kurā teorētiski tiek pamatota mobilā 

kompozīcija, Bulēzs kritizē gan nejaušības kā galvenā kompozicionāli organizējošā līdzekļa 

izmantošanu, gan arī radikālo strukturālismu un aizraušanos ar visu iespējamo parametru 

serializēšanu un skaitļu maģiju, tomēr atrodot starp tiem vidusceļu (Boulez 1966: 41-55). 

Viņa izpratnē aleatorika ir atskaņotājmākslinieka iespēja izvēlēties kādu no komponista 

piedāvātajiem variantiem. 

Kanādiešu muzikologs Džonatans Goldmans (Jonathan Goldman), analizējot Bulēza 

rakstu Alea, akcentē aleatorikas un seriālās tehnikas radniecību: „Bulēza domas par 

aleatoriku jau toreiz nebija domātas kā seriālās idejas vājināšanās, bet kā papildinājums un 

atvasinājums no tās. Atvērtā forma bija sērijas analogs jeb, precīzāk, Bulēza sērijas 

koncepcijas uzlabošana, kas bagātināta ar viņa izmantoto muzikālo detaļu 

multiplicēšanu/dažādošanu, lai kļūtu par dažāda blīvuma skaņu blokiem, kas ir galvenie 

elementi Bulēza mūzikas valodā” (Goldman 2011: 36). 

Atšķirībā no seriālisma kompozīciju tehniskās sarežģītības, aleatorikā dažos 

gadījumos tas pats tiek panākts ar šķietami pretējiem līdzekļiem. To norāda arī Viktors 

Jekimovskis rakstā par aleatorikas notāciju: „Komponistam daudz vieglāk ir uzrakstīt dažas 

formulas (intonatīvas, harmoniskas, ritmiskas) un ar viļņotu līniju palīdzību pagarināt tām 

dzīvi uz 10 lappusēm, nevis saspringti izskaitļot katru partiju no sākuma līdz beigām un 

izdomāt visas iespējamās kontrapunktiskās kombinācijas. Prognozējamais skaniskais 

rezultāts tik un tā būs gandrīz identisks smalki izstrādātajam” (Екимовский 1997: 113). 

Aleatorikai var tikt pakļauti vairāki mūzikas parametri: 

• skaņu augstums – kā, piemēram, ar līnijām apzīmētās, aptuvenās vēlamās 

nošu atrašanās vietas Boguslava Šēfera (Bogusław Schaeffer, 1929) skaņdarbā Artikulācijas 

(246. nošu piemērs); 

• skaņu ilgums – nosacītas taktssvītras, paužu un skaņu grupu garumu norādes 

sekundēs, piemēram, Keidža Maiņu mūzikā, vai arī skaņu ilgumi nav norādīti vispār – kā, 

teiksim, Mortona Feldmana (1926–1987) Pēdējos skaņdarbos (247. nošu piemērs); 
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• visa skaņdarba forma – spilgti piemēri ir Štokhauzena IX Klavierskaņdarbs, 

Bulēza Trešā klaviersonāte, Zigmunta Krauzes (Zygmunt Krauze, 1938) Triptihs klavierēm 

(248. nošu piemērs) u.c.; 

• ekstremālas parādības – muzikālā grafika83 vai vārdu partitūra, kurām grūti 

atrast saikni ar kādu konkrētu skaņdarbu faktūras veidu, jo tās galvenokārt paredzētas 

vizuālai uztverei. 

Piemēram, Bulēza Trešajā klaviersonātē, kuras izsmeļošu aprakstu ir devis pats autors 

(Boulez 1990: 143–154), aleatorika galvenokārt darbojas formas, dinamikas un tempa 

līmeņos. Tā daļu (formantu) izvietojums sonātē paredz astoņus variantus, taču katras daļas 

uzbūve ir variabla zemākajos līmeņos, jo dažās daļās fragmentus var izlaist, turpretim citi ir 

obligāti jāatskaņo, turklāt daži pārstatāmie fragmenti jāatskaņo noteiktā ritmā, savukārt 

pārējie – plašā tempu diapazonā pēc izvēles. Tādējādi faktūra ir neprognozējami mainīga un 

pirmajā plānā tās formveidē izvirzās procesuālā puse. Tomēr izklāsts un skanējums pārsvarā 

paliek puantilistisks. Līdzīga situācija rodas arī Štokhauzena XI Klavierskaņdarbā – brīviem 

pārstatījumiem pakļauti tikai īsi fragmenti frāzes mērogā, turklāt nākamās grupas ātrums, 

dinamika un artikulācija ir atkarīgas no norādījumiem iepriekšējās grupas beigās. 

Izklāsta mobilitāte pamatā saistās ar ierobežoto aleatoriku faktūras līmenī. Tās 

visbiežāk sastopamie varianti ir vienas vai vairāku faktūras līniju vertikāli nekoordinēti 

uzslāņojumi, kuri var atkārtoties dažādos veidos ierobežotā laika posmā. Tas nereti notiek ar 

aleatoro kvadrātu palīdzību – kā, piemēram, Boguslava Šēfera Brīvajā kompozīcijā (250. 

nošu piemērs). Turklāt ierobežotā aleatorika bieži var tikt pielietota vienlaicīgi ar citām 

tehnikām – seriālismu, polistilistiku un īpaši minimālismu, kurā šie ritmiski nesaskaņotie 

faktūras figūru uzslāņojumi izmantoti atšķirīgā stilistiskā kontekstā. 

Zināmā mērā aleatorika vienojas arī ar sonoriku – pielietojot netradicionālus 

instrumenta spēles paņēmienus (klaviermūzikā spēle uz stīgām – glisando, klasteri galējos 

reģistros, citām korpusa daļām vai ar papildus priekšmetu izmantošanu u.tml.), rezultātā 

neizbēgami rodas gadījuma rakstura elementi. 

 

5.3.2. Minimālisma un repetitīvās tehnikas faktūra klaviermūzikā 

Minimālisms šaurā nozīmē ir stils, kas raksturo izklāsta materiālu, kurš reducēts līdz 

vienkāršākajām šūnām. Par tām var kalpot tādi mūzikas pirmelementi kā atsevišķa skaņa, 

intervāls, akords, melodisks motīvs vai sonors, citiem vārdiem – paterns (no angļu val. 

                                                 
83 Romāns Haubenštoks–Ramati (Roman Haubenstock–Ramati, 1919-1994) Klavierēm (249. nošu 

piemērs). 
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pattern). Tomēr šī stila galvenie estētiskie mērķi saistās ar tendencēm, kuras ir pretējas tādām 

komplicētām kompozīcijas tehnikām kā totālais seriālisms – minimālu kompozīcijas līdzekļu 

izmantošana, lai panāktu maksimālu iedarbību uz klausītāju. Tādēļ Stīvs Raihs (Steve Reich, 

1936) 1968. gadā rakstā Mūzika kā pakāpenisks process apgalvoja, ka muzikālajām 

struktūrām jābūt atklātām un pieejamām klausītājiem: „Mani interesē uztverami procesi. (...) 

Vēlos, lai es varētu dzirdēt procesus, kas notiek mūzikas skanēšanas laikā. Lai veicinātu 

vērīgu, detalizētu klausīšanos, muzikālajam procesam jānorisinās ārkārtīgi pakāpeniski, tik 

lēni, lai klausīšanās atgādinātu pulksteņa minūšu rādītāja vērošanu – jūs varat uztvert tā 

kustību tikai pēc tam, kad kādu laiku pabūsiet ar to kopā” (Schwarz 1996: 11). 

Minimālistiskais materiāls, adaptēts repetitīvajā tehnikā, skaņdarbu gaitā ir pakļauts 

pakāpeniskam lēnu izmaiņu procesam vai pat pilnīgai nemainībai visu mūzikas valodas 

līdzekļu parametros. Tādējādi formas statiskums un attīstības dramaturģijas trūkums ieguva 

jaunu laika izpratni (pastāvīgs pulss, temporāla ritmika) un estētiku, kas sakņojas Austrumu 

kultūrās. 

Tā kā minimālisma faktūras ar tās paternu daudzkārtējiem atkārtojumiem vairumā 

gadījumu sastāv no figurācijām, tad minimālisma stila skaņdarbos figuratīvais tematisms 

lielāko tiesu ir visas formas vai tās izvērsta posma faktūras pamatā – piemēram, Stīva Raiha 

Klavieru fāze, Filipa Glāsa (Philip Glass, 1937) Trakā steiga, Metamorfozes I–V, Džona 

Adamsa (John Adams, 1947) Frīģiešu vārti, kā arī skaņdarbos, kuri balstās uz jaunās 

vienkāršības estētiku: Arvo Pērta (Arvo Pärt, 1935) Alīnai, Georga Pelēča Jaungada mūzika 

utt. 

Neskatoties uz minimālisma stilistiskajām novitātēm, grūti runāt par jaunumiem 

skaņdarbu izklāstā faktūras ziņā, jo galvenokārt ir izmantoti jau iepriekš sastopamie 

figuratīvās faktūras veidi (ilgstoši atkārtotas ritmiskās vai harmoniskās figurācijas). Taču 

gribētos izcelt kopēju tendenci – visbiežāk faktūras reljefa un fona attiecības ir minimālas vai 

pat izzūd, jo izklāstā priekšplānā izvirzās tā meditatīvā kontinualitāte. Piemēram, Džons 

Adamss sava klavierdarba Frīģiešu vārti  priekšvārdā pievērš pianistu uzmanību abu roku 

figurāciju vienlīdzīgam skanējumam visa skaņdarba garumā, uz kura izceļas īpaši atzīmētas 

atsevišķas skaņas citā reģistrā (251. nošu piemērs). 

 

5.3.3. Galēji komplic ēta faktūra saistībā ar jaunās sarežģītības kompozīcijas 

tehniku 

Jaunā sarežģītība izveidojās 20. gadsimta astoņdesmitajos gados kā stilistiska 

opozīcija jaunajai vienkāršībai un minimālismam. Ar to saistās angļu komponistu Braiena 
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Fērniho (Brian Ferneyhough, 1943), Maikla Finisija (Michael Finnissy, 1946) u.c. 

komponistu daiļrade. 

Jauno sarežģītības skaņdarbu faktūru raksturo mūzikas materiāla – skaņu augstumu, 

ilgumu, artikulācijas un dinamikas galēja strukturalizācija, katra parametra amplitūdas 

gigantisks izmantojums. Tas izpaužas kā:  

• attīstības procesu kompleksa mijiedarbe, kas darbojas vienlaicīgi dažādās 

muzikālā materiāla dimensijās; 

•  maksimāla tembrāla, artikulatīva un dinamiska detalizācija; 

•  visa skaņu diapazona pielietojums; 

•  metriskās sistēmas tips ar pastāvīgām taktsmēra maiņām, tostarp 

netradicionālus un iracionālus dalījumus attiecībā gan pret pamattempu, gan pret citām 

skaņdarbā sastopamām ritma struktūrām.  

Bieži, īpaši Fērniho daiļradē, izmantota ģenerēšanas tehnika, kurā no sākotnējā 

materiāla (sērijas, skaņu vai intervālu rindas, ritma) pakāpeniski un organiski rodas jaunas 

strukturālās izmaiņas. 

Jaunās sarežģītības kompozīcijas tehnikā rakstītajiem skaņdarbiem piemīt savdabīgas 

muzikālas kvalitātes, bagātas ar jauniem tehniskiem atklājumiem un intensīvi piesātinātu 

emocionalitāti. Lai izprastu tās izsmalcināti rafinēto sonoro struktūru, nepieciešama pamatīga 

iedziļināšanās šīs kompozīcijas tehnikas niansēs. 

Lai gan Fērniho ir jaunās sarežģītības kompozīcijas tehnikas pamatlicējs, tomēr 

klaviermūzikā to ļoti spilgti parādījis Finisijs – viņa daiļradē klavieres ir viena no centrālajām 

prioritātēm. Var piekrist Janam Peisam (Ian Pace), ka savā ziņā viņš ir komponistu un 

pianisma virtuozu vēsturiskās attīstības līnijas turpinātājs (Pace 1997: 43). Jau savos 

pirmajos skaņdarbos (Dziesmas 5–9), kuri liecina par zināmu komponista briedumu, Finisijs 

demonstrē oriģinālu skatījumu uz klaviermūzikas faktūru, kurā ātri, mežonīgi lēcieni pa visu 

instrumenta diapazonu mijas ar ekstrēmi gariem, izturētiem akordiem un pauzēm. Pats 

komponists to pamato ar savu neapmierinātību ar tradicionālajām poētiskajām mūzikas 

formām un mēģina meklēt alternatīvus strukturālos modeļus glezniecībā, kinomākslā un 

antropoloģijā. Piemēram, viņa interešu lokā nokļūst amerikāņu kinorežisora Stena 

Brekheidža (Stan Brakhage) īsās eksperimentālās filmas un mākslinieka Endija Vorhola 

(Andy Warhol) agrīnie kinodarbi, kā arī antropologa Kloda Levi–Strosa (Claude Lévi-

Strauss) pētījumi par cilvēka uztveres iespējām. Šīs idejas vijas cauri visai Finisija daiļradei.  
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Kā piemēru var minēt virtuozi episko klavieru ciklu Angļu lauku melodijas, kura 

faktūrā atklājas no kino (cinematic technique) (Pace 1997: 54) aizgūtie paņēmieni: 

• aprautie lēcieni (jump cuts – ātras, negaidītas kadru maiņas) – ātra figurācija, 

kas sastāv no nepārtrauktiem lēcieniem plašā diapazonā, piemēram, no cikla otrās daļas 

Vasaras vidus rīts (252. nošu piemērs); 

• izšķīdināšana (dissolves – palēninātie kadri) – izklāsta elementi tiek atdalīti ar 

milzīgām fermātām un pauzēm. Tas skaidri redzams cikla pirmās daļas Zaļās pļavas 

noslēguma posmā Even slower (almost motionless) (253. nošu piemērs); 

• attāluma izjūta jeb telpas kontrasti (expressions of distance) – faktūras 

telpiskums tiek panākts ar galējiem reģistru, ritma, tempa un dinamikas kontrastiem 

(skaņdarba Zaļās pļavas sākums – 254. nošu piemērs). 

Iezīmējas arī bināro opozīciju princips, kurš atklājas īsā laika vienībā, pretnostatot 

maksimālus dinamiskās gradācijas (sffffz un ppppp skaņdarba Zaļās pļavas sākumā), reģistru 

kontrastus un neregulāru un regulāru ritmu apvienojumus (turpat).  

Šajā ciklā ir arī tonāli un modāli posmi, tāpēc iespējams runāt par smalku melodiskās 

figurācijas diferenciāciju, piemēram, otrās daļas Vasaras vidus rīts sākumposmā ir skaidri 

atšķiramas gan pārgāj- un palīgskaņas, gan ieskaņi un kambiātas (255. nošu piemērs). Dažos 

posmos sastopama pat gammveida kustība. Savukārt ātrās figurācijas ir ļoti savdabīgas, tās 

balstās uz harmoniski un tonāli nesaistītiem plašiem lēcieniem, kuros blakus un esošās 

skaņas nekad neatkārtojas, tā veidojot šai kompozīcijas tehnikai raksturīgos figurāciju 

vijumus. 

Izmantojot galēji sarežģītus mūzikas valodas līdzekļus, dažreiz jaunās sarežģītības 

skaņdarbu izklāsta tehniskās grūtības tiek novestas līdz neiespējamībai un absurdam. Kā 

piemēru var minēt Ceturto koncertu klavierēm solo, kuru, ietekmējoties no Šarla Alkāna 

(1813 - 1888) virtuozajām koncertetīdēm op. 39 Nr. 8–10 Koncerts klavierēm solo (1861), 

Finisijs rakstījis tikai klavierēm, solo un tutti pretstatu iekļaujot solista partijā. Neapšaubāmi 

tas atspoguļojas faktūrā, piemēram, noslēgumā skan piecdaļīgs kanons (piecos dažādos 

ritmiskajos dalījumos) četrās balsīs, turklāt katru līniju (kopā četras) veido plaši, neregulāri 

lēcienveida figuratīvie gājieni (Pace 1997: 75). 

Jaunā sarežģītība savā ziņā ir eksperimentāla, bet faktūras un figurācijas jomā tā 

atklāj savdabīgas novitātes. Lai gan faktūra ir galēji komplicēta, tā kā Finisijs ir labs pianists, 

tā ir salīdzinoši ērta, bieži balstās uz pozicionālo tehniku. Tādējādi romantisma laikmeta zīme 

– solista virtuozitāte – atgriežas jaunā kvalitātē. 
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Rezumējums 

Šajā darbā nav iespējams un nav arī nepieciešams - dot izsmeļošu raksturojumu visām 

skaņas materiāla novitātēm klaviermūzikas faktūrā, bet tiek izceltas galvenās tās 

atjaunošanās tendences, kuras ir nesaraujami saistītas ar konkrētām kompozīcijas tehnikām 

un jaunu instrumenta traktējumu.  

Skaidri redzams, ka līdz ar 20. gadsimta intensīvo kompozīcijas tehniku attīstību 

mainās vairāku mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīme un funkcijas skaņdarbu kontekstā. 

Piemēram, melodija dodekafonijas vai seriālisma apstākļos tikpat kā izzūd, sairstot punktos, 

vai kļūst pārāk sarežģīta, neuztverama. Līdzīgi notiek ar harmoniju – tā paliek tik komplicēta, 

ka jaunajos apstākļos dažreiz zaudē savu formu reglamentējošo funkciju. Taču daži mūzikas 

elementi – īpaši ritms un, kas ir sevišķi svarīgi, faktūra – būtiski atjaunojas un izvirzās 

priekšplānā. Tādēļ rodas jauni teorētiski koncepti. Tas attiecas uz visām mūzikas nozarēm, 

žanriem, tai skaitā arī uz klaviermūziku, kas daudzu komponistu daiļradē ir eksperimentāla 

sfēra. 

1. Faktūras tipi tradicionāli tiek klasificēti kā monodija, homofonija, polifonija un to 

mijiedarbe, taču 20. gadsimta mūzikā tas ne vienmēr saglabā savu nozīmi un pastāvēšanas 

veidu, jo saistībā ar jaunu faktūras formu ieviešanu notika radikālas izmaiņas priekšstatā par 

mūzikas izklāstu vispār. Jāatgādina, ka vēsturiski faktūras jēdziens radās galvenokārt saistībā 

ar homofoni harmonisko izklāstu – pārsvarā ņemot vērā 18.–19. gadsimta mūziku.84 

20. gadsimtā daži vispārpieņemti jēdzieni krietni paplašina savu būtību. Piemēram, 

monodija var sevī ietvert arī monolītu vienslāņainu izklāstu. Ne velti zinātniskajā literatūrā ir 

tik daudz terminu, kuri norāda jauno faktūras veidu iekšējo radniecību ar monodiju – otrā 

monodija (Холопова, Холопов 1999: 110), sonorā monodija (Кюрегян 1992: 96), 

neomonodija (Сниткова 1985: 58), daudzbalsīga melodija (Холопова, Рэстаньо 1996: 

258). Īpaši jāuzsver sonorikas kompozīcijas tehnikas nozīme, jo faktūras sastāvdaļa – līnija 

vai arī viss izklāsts – paliekot viendabīgs un monolīts, var aptvert visplašāko diapazonu un 

skaņu apjomu. Tas pats attiecas arī uz figurāciju, kura vai nu veido visu faktūru, vai kļūst par 

tās iekšējo elementu.  

20. gadsimtā viens no biežāk sastopamajiem faktūras veidiem ir polifonija, taču tās 

jēdziens arī tika paplašināts galvenokārt jaunu kompozīcijas tehniku dēļ. Līdz ar 

dodekafonijas un seriālisma rašanos, no vienas puses, aktualizējas jau tradicionālie 

                                                 
84 To uzsver arī Jurijs Holopovs mūzikas formai veltītajā grāmatā (Холопов 2006: 359). 
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polifonijas paņēmieni, bet, no otras, izmantoti citā kontekstā, dažreiz tie kļūst ļoti savdabīgi 

un nepārprotami iegūst pavisam citu izteiksmību. Tas attiecas gan uz polifonās faktūras 

pamatkomponentiem, piemēram, uz balsi, gan uz to transformāciju un funkcionālo 

daudznozīmību.  

Savukārt homofonais izklāsts pārsvarā saglabā savu nozīmi, tomēr dažos gadījumos 

novatorisko kompozīcijas tehniku ietekmē krietni pārveidojas. Valentīna un Jurijs Holopovi 

uzskata, ka Antona Vēberna mūzikā dažreiz sastopami skaņdarbi, kuros „dodekafona 

struktūra attēlo homofonu izklāstu” (Холопова, Холопов 1984: 178-180) – proti, faktūras 

slāņu diferenciācija jūtama vismaz trijos līmeņos. Arī tehniski komplicētajā jaunās 

sarežģītības virziena klavierskaņdarbos visbiežāk izmantoti homofonā vai polifoni homofonā 

izklāsta principi, tikai maksimāli sarežģītā interpretācijā. 

Tādējādi šajā daudzveidīgajā panorāmā nav vienotas galvenās tendences, nav viena 

biežāk sastopamā faktūras veida, toties mūzikas izklāsta traktējums kļūst daudz plašāks. 

Jurijs Holopovs un Valērija Cenova metaforiski raksturo 20. gadsimtu kā laiku, kurš kļuvis 

par „trīs tūkstošus gadu vecas vēsturiski tektoniskās plāksnes lūzuma periodu” (Холопов, 

Ценова 1993: 62). Tajā notiek visu muzikālās sistēmas elementu pārvērtēšana un 

atjaunošanās, tā skar gan žanru nozari, gan skaņas traktējumu un notāciju, gan laiku, ritmu un 

klusuma fenomenu, gan harmoniju un, protams, skaņdarbu faktūru. 

2. Attiecībā uz faktūras funkcionalitāti skaidri redzams, ka galvenās funkcijas 

(kompozicionālā, tematiskā, stilistiskā un žanriskā) saglabājas vienmēr, tikai mainās 

prioritātes saistībā ar to pielietojumu. Piemēram, žanriskā funkcija īpatnēji izpaužas 

skaņdarbos, kas rakstīti jaunajās 20. gadsimta kompozīcijas tehnikās, teiksim, dodekafonijā 

vai seriālismā, kuros faktūra parasti ir galvenais ar žanru saistītais mūzikas elements, bet 

sonorikā un sonoristikā faktūras prioritāte ir stilistiskā funkcija. 

3. Faktūras kompozicionālā funkcija  ir viens no svarīgākajiem formveides 

elementiem minimālisma un repetitīvajā tehnikā rakstītajiem skaņdarbiem, kuru pamatā ir 

fāžveida attīstība, turklāt faktūra skaidri parāda katra formas posma fāzes robežas. Īpatnēji 

mūzikas izklāsta kompozicionālā funkcija atklājas seriālās tehnikas un sonorikas apstākļos: 

seriālismā valda izklāsta elementu sadalīšana vairākos parametros un pakārtošana sērijai, 

turpretim sonorika parasti apvieno faktūras sastāvdaļas, lai radītu skanējumu ar īpašu krāsu. 

Taču arī šeit iezīmējas paradokss, jo seriālās mūzikas diskrētās sastāvdaļas akustiski 

apvienojas un aptver plašākas kategorijas: skanējuma priekšplānā izvirzās telpiskums un 

kustības tipu atšķirības, bet faktūra nereti apvienojas plašākos formas posmos – sonorajā 

telpā vai sonorajās grupās.  
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Vairākās 20. gadsimta kompozīcijas tehnikās (aleatorikā, sonorikā) notiek prioritāšu 

maiņa – tēma kā galvenais formas organizācijas, uzbūves, sakārtotības elements zaudē savu 

nozīmi, bet tematisko funkciju pārņem citi formas komponenti – pirmām kārtām faktūra. 

Taču princips: mainoties faktūrai, maiņas arī formas posmi, stadijas – saglabā savu nozīmi 

jebkurā tehnikā. 

4. Atjaunošanās attiecas arī uz pianistisko tehniku, kas saistās ar figur āciju  kā 

virtuozitātes pamatlīdzekli un kritēriju. Lineārā figuratīvā izklāsta saknes sniedzas pat 

pirmsbaroka laikmetā, bet 20. gadsimta mūzikas kontekstā, izmantojot arī dempferu pedāli, 

tas ir plaši sastopams dodekafonajā, minimālismam un repetitīvajai tehnikai raksturīgajā 

faktūrā.  

Dodekafonijas un seriālisma kompozīcijās figurācijas loma mainās, diferenciācija 

tikpat kā izzūd, tomēr daudzi skaņdarbi ir rakstīti ļoti sarežģītā figuratīvajā izklāstā. 

Turpretim sonorikas un jaunās sarežģītības virziena klavierdarbu faktūrā līdzās jau 

pastāvošajiem figurācijas paņēmieniem sastopami savdabīgi figurāciju veidi, kuriem ir liela 

nozīme pianistiskās virtuozitātes tālākajā attīstībā.  

5. Analizējot klaviermūzikas vēsturisko attīstību, var secināt – barokā un klasicismā 

dominē dažādu tematisko materiālu reljefa un fona kontrasti, romantismā tie atklāj 

telpiskuma fenomenu un tēlainības savdabīgumu, bet 20. gadsimtā primārās ir to tembra 

skaņas īpatnības. Reljefa un fona attiecības vienojas arī ar 20. gadsimta kompozīcijas 

tehnikām, turklāt īpaši aktualizējas to tembrālais un telpiskais aspekts saistībā ar sonoriku, jo 

notiek fona emancipācija un foniskā funkcija izvirzās priekšplānā. Dažreiz tās demonstrē pat 

paradoksālu situāciju, jo, piemēram, seriālismā faktūrai nav fona, bet visā skaņdarba izklāstā 

notiek darbība, tādējādi reljefa un fona atšķirība zaudē savu primāro nozīmi. Savukārt 

puantilisma faktūra sairst punktos, tādā veidā nonivelējot reljefa un fona attiecības. Arī 

minimālisma kompozīcijas tehnikā rakstītos skaņdarbos šīs attiecības ir vāji izteiktas.  

Saistībā ar jaunu izklāsta modeļu izveidošanos faktūras teorijā notiek 

pamatkoncepcijas atjaunināšanās, kardināli mainās faktūras sastāva būtība – no izsmalcināta 

puantilisma līdz monolītam vienotam izklāstam. Skanējuma krāsainības pastiprināšanās dēļ 

tiek sasniegta pilna reljefa un fona attiecību amplitūda – no vissmalkākās faktūras balsu vai 

slāņu diferenciācijas līdz to sakušanai vienā nedalāmā masīvā. 
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Sestā nodaļa 

Faktūras īpatnības latviešu klaviermūzikā 

 

Interesanti izsekot, kā veidojusies un attīstījusies latviešu klaviermūzika, kā 

darbojušies vēsturiskie faktūras funkcionēšanas modeļi. Profesionālās mūzikas saknes 

Latvijā radušās jau 13. gadsimtā – to savā pētījumā min muzikoloģes Maruta Sīle (Sīle 2003: 

6) un Zane Gailīte (Gailīte 2003: 18). Bet no 15. gadsimta, kad Baltijā parādījās 

taustiņinstrumenti un šeit sāka ierasties ārzemju atskaņotājmākslinieki – par to raksta Vita 

Vēriņa (Вериня 1991: 1) un Ilze Šarkovska–Liepiņa (Šarkovska–Liepiņa 1997: 22), var 

runāt arī par klavīrmūziku. Vēsturiskā situācija gan bija sarežģīta, jo šeit valdīja vācieši un 

tas stipri ietekmēja nacionālās kultūras attīstību, tomēr taustiņinstrumentu mūzika sāka 

uzplaukt. Par to rūpējās vācu mūziķi. 

Piemēram, no 1753. gada līdz sava mūža nogalei Rīgas Sv. Pētera baznīcā ērģelnieka 

pienākumus pildīja baltvācu komponists Johans Gotfrīds Mītelis (Johann Gottfried Müthel, 

1728–1788). Viņa klavīrmūzikas faktūrā jūtamas iezīmes ne tikai no baroka laikmetam 

raksturīgajiem imitāciju polifonijas elementiem, bet arī perioda Sturm und Drang85 ietekme: 

asi punktēti un sinkopēti ritma zīmējumi, biežas ritma, metra, dinamikas maiņas, negaidīta 

akcentuācija utt., piemēram, pastāvīgas tematiskā materiāla izmaiņas Rīgā rakstītās klavesīna 

Sonātes Nr. 1 F dur (1756) pirmajā daļa Allegro. Mīteļa klavīrdarbos, tradicionālajai 

polifonajai domāšanai apvienojoties ar individualizētu ekspresiju, raksturīga arī skaņdarbu 

izklāsta sablīvēšana un bieža dublējumu izmantošana, kā, teiksim, finālā Presto no Sonātes  

F dur (256. nošu piemērs). 

Taustiņinstrumentu mūzika Latvijas teritorijā tika komponēta un atskaņota jau kopš 

15. gadsimta, bet latviešu izcelsmes komponistu akadēmiskā klaviermūzika sāka attīstīties 

tikai 19. gadsimta otrajā pusē. Profesionālu muzikālo izglītību šeit varēja iegūt no 1919. gada 

nogales, kad tika nodibināta Latvijas Konservatorija. Pirmie latviešu komponistu klavierdarbi 

ir cieši saistīti ar romantisma estētiku un tā laika tradicionālajiem mūzikas izklāsta veidiem. 

 

 

 

 

                                                 
85 Vētras un dziņu (no vācu val.) kustība – radās 18. gadsimta beigās Vācijas literatūrā un mūzikā kā 

pretstats apgaismības laikmeta racionālismam (Heartz; Brown 2001: 631-633). 
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6.1. Romantisma laikmeta faktūras iezīmes 

 

  6.1.1. Faktūra pirmo latviešu komponistu klavierdarbos  

Latviešu profesionālās mūzikas pirmsākumi sakrita ar nacionālās pašapziņas 

pacēlumu un nacionālo skolu uzplaukumu citu Eiropas tautu mūzikā. Jāzeps Vītols par šo 

periodu rakstīja: „Tanīs laikos, kad Krieviju saviļņoja strīdi ap Musorgska un Rimska-

Korsakova ģēnijiem, kad Norvēģijā jau atskanēja Grīga, Dānijā – Svendsena86 drūmi saldās 

skaņas, kad Somijā auga Sibēliuss, Čehoslovakija uzgavilēja Smetanam, – šinī laikā mēs, 

latvieši, bijām vēl muzikāli analfabēti, kuru vienīgais attaisnojums – ar varu apspiesta un 

žņaugta kultūra, kuru vienīgā cerība – mākslas laukā vēl galīgi neaiztiktais plēsums. (...) 

Mūsu tautasdziesma izglābusi mūsu tautas mūziku; ja tautasdziesmu nelabās dienās 

aizmirsuši būtum, latvju tauta tagad būtu nemuzikāla – tie pieci gadu desmiti, ko mums 

vajadzēja, lai kaut cik panāktu Eiropas kultūru, tie būtu stiepušies līdz varbūt tik pat daudz 

gadu simtiem” (Vītols 1964: 218). 

Analizējot latviešu akadēmiskās mūzikas pirmsākumus, Vita Vēriņa savā disertācijā 

(Вериня 1991: 62) norāda trīs periodus. Sākumposms – no 19. gadsimta vidus līdz             

70. gadiem, kad dibinājās dziedāšanas biedrības, taču vēl bez stabila nacionāla repertuāra. 

Otrais periods – 70. gadi, kad tika sacerēti pirmie latviešu komponistu skaņdarbi (galvenokārt 

korim), latviešu mūziķi sāka iegūt profesionālu izglītību un tika sacerēti arī pirmie 

klavierdarbi.87 Trešais periods – 80. un 90. gadi, kad darbību sāka akadēmiski izglītoti 

latviešu mūziķi, un visos žanros, izņemot muzikālo teātri, tika sacerēti tehniski nobrieduši 

skaņdarbi. Šis ir laiks, kad sāka veidoties nacionālā muzikālā kultūra, strauji attīstījās latviešu 

instrumentālā mūzika, tostarp klaviermūzika. Pirmo latviešu komponistu - amatieru 

klavierskaņdarbi papildināja salonmūzikas klāstu, piemēram, Pētera Šancberģa (1841–1923) 

dejās bija izmantotas trafaretas faktūras formulas, kvadrātiskas struktūras, elementāras 

harmonijas, piemēram, Mazurka op. 40 G dur (257. nošu piemērs). Lai gan šie skaņdarbi bija 

ērti izpildāmi un piemēroti dejošanai, profesionālie mūzikas kritiķi asi kritizēja par to, ka 

tajos vēl nav nekādu savdabīgu nacionālo īpatnību. Piemēram, Jurjānu Andrejs (1856–1928) 

rakstīja: „Visās šais kompozīcijās oriģinalitātes par velti meklēsim. Visās viņās viens un tas 
                                                 

86 Johans Severīns Svendsens (Johan Severin Svendsen, 1840–1919) – norvēģu izcelsmes komponists, 
vijolnieks, diriģents, kas dzīvoja Dānijā. 

87 Kā vienu no pirmajiem iespiestajiem latviešu komponista klavierskaņdarbiem Vita Vēriņa min 
Pētera Šancberģa (1841–1923) Polku-mazurku (1868) (Вериня 1991: 62). Tomēr par daudzu citu Šancberģa un 
pārējo 19. gadsimta otrās puses latviešu komponistu klavierdarbu sarakstīšanas laiku nav pieejama konkrēta 
informācija, jo, tikai sākot ar Jāzepu Vītolu, tas tika precīzi dokumentēts. 
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pats formu šablons – tonika, dominante, tonika, subdominante toņkārtā; visās viņās ir 

pakaļdarīšana, pat ar vācu virsrakstiem. (...) No visā šā nav grūti noskārst, ka Šancberģa 

klavieru kompozīcijas mazāk publikas garšu izdaiļojušas, bet vairāk samaitājušas” (Jurjāns 

1980: 85). 

Savukārt Eiropā atzītā ērģeļspēles virtuoza Ādama Ores (1855–1927) klavierdarbu 

izklāsts ir daudz attīstītāks, bieži izmantoti oktāvu un akordu dublējumi, plaši lēcieni u.tml., 

tiem piemīt koncertskaņdarbu vēriens. Pārsvarā tās ir žanriskas miniatūras (mazurkas, 

gavotes, marši, serenādes u.c.) ar raksturīgām trafaretām faktūras figūrām, kā arī miniatūras 

ar programmatiskiem nosaukumiem, kas apvienotas svītās, ciklos un krājumos, piemēram, 

svītas Jūras kauja op. 27 un Medības op. 50. Vita Vēriņa atzīmē, ka šajās svītās apvienojas 

vācu romantiskās svītas žanriskie izklāsta veidi un 17. gadsimta franču klavesīnistu svītu 

naivais ilustratīvisms (Вериня 1991: 72). Komponista skaņdarbiem Latvijas kritiķi pamatoti 

pārmeta nacionālās savdabības iezīmju trūkumu – tas skaidri parādās, salīdzinot divus ciklus: 

Itālijas albumu un Baltijas mūzikas albumu: Muzikālas ceļojuma ainas no Baltijas. 

Neskatoties uz spilgtiem programmatiskiem nosaukumiem, tajos dominē analoģiski faktūras 

attīstības paņēmieni, piemēram, ar korāļa faktūras elementiem (tie bieži sastopami Ādama 

Ores skaņdarbos – savdabīga stila iezīme, kas, iespējams, izskaidrojama ar viņa ērģelnieka 

domāšanu) rakstīta Svētā Dievmāte (258. nošu piemērs), Atmiņas par Sanremo (malējās daļās 

no Itālijas albuma, maršs Cēsu augstumos (259. nošu piemērs), Jelgavas baznīcā, Jelgavas 

pilī, Pie Kuldīgas ūdenskrituma, Sēru maršs no Baltijas albuma otrās daļas. Izmantotas 

tipiskās deju faktūras žanriskās formulas – ar polkas, valša, tarantellas u.c. iezīmēm. Taču, 

piemēram, itāļu dejai - siciliānai raksturīgās ritmiskās figūras sastopamas ne tikai Itālijas 

albumā – Rivjērā, bet arī skaņdarbos no Baltijas albuma – Medību rags Ķeizarmežā un 

Šķiršanās. Lai gan Latvijas dabai veltītajā Baltijas albuma otrajā daļā, izņemot VII 

skaņdarbu Pie Daugavas – variācijas par tautasdziesmas Līgo laiva uz ūdeņa tēmu, grūti 

atrast intonatīvas saites ar latviešu folkloru, kā arī savdabīgas iezīmes skaņdarbu faktūrā, 

tomēr atzīstami ir tas, ka Ādams Ore vismaz skaņdarbu nosaukumos mēģinājis pievērsties 

dzimtenes dabas raksturojumam.  

Latviešu klaviermūzikas sākotnes ainu papildina no faktūras viedokļa smalku 

miniatūru meistaru Nikolaja Alunāna (1859–1919) un Ludviga Bētiņa (1856–1930) 

klavierdarbi - zināmas paralēles ar Grīga Liriskajiem skaņdarbiem tajos ir jau saskatījis Emīls 

Dārziņš (1875-1910) (Dārziņš 1951: 39). Atšķirībā no Ādama Ores skaņdarbiem tiem 

nepiemita koncertskatuves vēriens – to izklāsts reti pārsniedza divu oktāvu diapazonu. 

Izņēmums ir Nikolaja Alunāna Valsis kaprīze, kurā žanra specifikas dēļ izmantotas vijīgas, 
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nereti starp abām rokām sadalītas virtuozas pasāžas, piemēram, skaņdarba noslēgumā     

(260. nošu piemērs).  

Latviešu klaviermūzikas sākotnējam attīstības periodam ir vairāk vēsturiska nozīme, 

jo daudzi tā laika latviešu izcelsmes komponisti nebija pietiekami profesionāli apguvuši 

kompozīcijas tehnikas pamatus, līdz ar to nespēja pienācīgi izkopt savu māksliniecisko 

individualitāti, turklāt pārsvarā viņi pārstāvēja vieglās un salona vai mājas muzicēšanas 

jomu. Šo iemeslu dēļ daudziem skaņdarbiem nepiemīt paliekoša mākslinieciska vērtība. 

Kopumā iepriekšminēto latviešu komponistu skaņdarbos vērojama 19. gadsimta romantisma 

mūzikas, īpaši vācu komponistu ietekme, dominē miniatūras žanri (nereti ar 

programmatiskiem nosaukumiem) un tendence tos apvienot ciklos, bieži izmantots 

attiecīgajam žanram tradicionāls šablonveida faktūras izklāsts, mūzikas izklāstam reti piemīt 

individuālas iezīmes. Var pilnībā piekrist tā laika mūzikas kritiķa un komponista Jāņa Zālīša 

(1884-1943) apgalvojumam par latviešu profesionālās mūzikas sākotni: „Savu mūziku mēs, 

latvieši, sākām apzinīgi krāt, kopt, darināt un daiļot kopš pagājušā gadsimta vidus. 

Instrumentālais žanrs tika ievadīts pat dažus gadu desmitus vēlāk. Un jāsaka, ka īstenībā tikai 

ar Jāzepa Vītola māksliniecisko gaitu sākumu rodas arī pirmie nopietnākie darbi 

instrumentālajā žanrā” (Zālītis 1960: 820).  

Runājot par kamermūziku 20. gadsimta pirmās puses instrumentālā žanra kontekstā, 

muzikoloģe Lolita Fūrmane secina: „Labākais latviešu instrumentālās klasikas devums 

koncentrējas tieši klavieru mūzikā” (Fūrmane 1982: 42).  

 

6.1.2. Romantisma figuratīvais izklāsts 

Līdz Otrajam pasaules karam un padomju okupācijai latviešu klaviermūzikā lielākā 

vai mazākā mērā valdīja romantisma tendence – piemēram, Jāzepa Vītola (1863-1948), 

Emiļa Melngalvja (1874–1954), Alfrēda Kalniņa (1879–1951), Jāņa Zālīša (1884–1943), 

Jēkaba Graubiņa (1886–1961), Harija Ores (1885–1971), vēlāk arī Jāņa Mediņa (1890–

1966), Lūcijas Garūtas (1902–1977), Arvīda Žilinska (1905–1993), Jāņa Ķepīša (1908–

1989), Ādolfa Skultes (1909–2000) skaņdarbi.88 Taču dažos darbos jūtama saskarsme ar 

impresionistisko kolorīta izsmalcinātību, piemēram, Vītola Sonatīne h moll (1926)89 vai 

Garūtas Etīdes Steinway klavieru ilgskaņas pedālim (1936). Pēc 50. gados padomju 

komponistiem obligātā tautiskā romantisma sekoja 60.–70. gadi ar latviešu mūzikai tobrīd 

                                                 
88 Lai akcentētu vēsturisko aspektu, šajā nodaļā dažu latviešu komponistu dzimšanas gadi ir norādīti 

atkārtoti. 
89 Lai akcentētu vēsturisko aspektu, šajā nodaļā vairākiem latviešu komponistu skaņdarbiem atkārtoti 

norādīts sacerēšanas gads. Pilns darbā minēto skaņdarbu saraksts pieejams pielikumā. 



 190 

vēl jaunajām kompozīcijas tehnikām – dodekafoniju, aleatoriku, sonoriku u.c., 70. – 80. gadi 

ar jaunās folkloras vilni un jaunas melodiskas, diatoniskas vienkāršības meklējumi, tomēr – 

romantismam raksturīgā tēlainība un skaņdarbu faktūras paņēmieni saglabājās un savu 

aktualitāti nav zaudējuši joprojām. 

Nodaļā par romantismu minētie figurāciju veidi saistībā ar to funkcijām faktūrā 

darbojas arī latviešu komponistu klaviermūzikā. Piemēram, no 19. gadsimta beigu 

klavierdarbiem plašuma un faktūras daudzveidības dēļ izceļas nozīmīgā latviešu 

klavierspēles skolas pārstāvja Jāzepa Vītola Variācijas par tautasdziesmas Ej, saulīte, drīz pie 

Dieva tēmu op. 6 (1891).90  

Latvijas klaviermūzika jau no 19. gadsimta otrās puses iekļāvās Eiropas nacionālo 

klavierspēles skolu lokā un attīstījās tā laika tradīciju ietvaros, tomēr, runājot par 20. 

gadsimta klavierdarbiem, iespējams izcelt romantiskā figuratīvā izklāsta īpatnības. Melodiski 

harmoniskā figurācija un tās paveids – triju roku spēles ilūzija – saistītas ar romantisma 

laikmeta harmoniskās valodas īpatnībām, tāpēc plaši un daudzveidīgi izmantotas skaņdarbos, 

kas sacerēti l īdz 20. gadsimta vidum. Līdz ar pārējiem minētajiem paņēmieniem (figurēti 

dublētais zīmējums, raksturbalss vai raksturslānis, polifonizēta figurācija, polifigūru faktūra, 

arabeskas, al fresco, koloristiskā bagātināšana, vibrato, tremolo un žanriskās figurācijas) tās 

turpina savu attīstību.  

 

6.1.2.1. Figurācija, kuras pamatā ir harmonija 

Melodijas projicēšana uz figurācijas viļņu virsotnēm ir romantisma klaviermūzikai 

raksturīgs figuratīvā izklāsta veids, kuram faktūras līdzīgi paraugi rodami arī latviešu 

klaviermūzikā. Tiem gan piemīt atšķirīgas semantikas nianses saistībā ar katra komponista 

individuālo stilu. Piemēram, Alfrēda Kalniņa skaņdarbos šis figuratīvā izklāsta veids bieži 

saistīts ar satraukumu – Balādē b moll (1905) posmā pirms centrālās kulminācijas (263. nošu 

piemērs), saviļņotajā Poēmā h moll Agitato ed appassionato (1917) vai trauksmainās 

Prelūdijas cis moll (1942) vidusposmā, kurā kreisās rokas figurācija apvij un ieskandina labās 

rokas melodijas notis (264. nošu piemērs), tādējādi melodisko līniju padarot vēl plūstošāku. 

Muzikologs Arnolds Klotiņš grāmatā par Alfrēda Kalniņa klavierdarbiem norāda uz šāda 

izklāsta veida tuvību Rahmaņinova liriski dramatisko prelūdiju veidolam (Klotiņš 1970: 43). 

Rahmaņinoviski plašs figuratīvais izklāsts nereti sastopams arī Jāņa Mediņa Dainās. 

Piemēram, Dainā Nr. 7 Fis dur (1931) jūsmīgais satraukums panākts ar plašajām figurācijām 

                                                 
90 Sk. skaņdarba faktūras analīzi pielikumā. 
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kreisās rokas partijā (vietām to diapazons pārsniedz trīs oktāvas) un ar smalkām trioļu 

figurācijām izgreznoto bezgalīgo melodiju labajā rokā (265. nošu piemērs). Jāpiebilst, ka 

šāds figuratīvais izklāsts ir savdabīga Jāņa Mediņa klavierdarbu stila zīme, piemēram, Dainā 

Nr. 11 Es dur (1944), Dainā Nr. 15 Des dur, Dainā Nr. 19 a moll (41.–52. t.), kur melodiju 

izgaismo figurācijas augšējās skaņas. Šāds izklāsta veids skaņdarbos ar romantismam 

raksturīgu tēlainību aktuāls arī 20. gadsimta otrajā pusē, piemēram, Romualda Jermaka 

(1931) Variācijās par latviešu tautasdziesmu Aiz ezera augsti kalni (1980) gaiši liriskajā       

6. variācijā Brillante ar harmoniskās figurācijas palīdzību paspilgtināts ar akcentiem izceltais 

melodijas skanējums abu roku partijās (266. nošu piemērs). 

Kā redzams iepriekšminētajos piemēros, melodiskā līnija un harmoniskā figurācija 

dažkārt sakausētas tik cieši, ka, izmantojot Valentīnas Holopovas jēdzienu (Холопова, 1983: 

22), rodas figurat īvs tematisms. Piemēram, Emiļa Melngaiļa skaņdarbā Šopēns no cikla 

Mazi meti (1896) gandrīz konsekventi izturētajā figurētajā izklāstā triolēs abu roku partijās 

apvienojas harmoniskā figurācija kreisajā rokā un harmoniski melodiskā labajā. Faktūras 

telpiskumu ar slēptās daudzbalsības palīdzību veido vismaz trīs līnijas: bass, melodija un 

pavadošās harmoniskās figurācijas (267. nošu piemērs). Savdabīgi figurāciju vijumi abu roku 

partijās, kas papildina un ieskandina melodijas skaņas, sastopami Jāņa Ķepīša Noveletes       

a moll (1948) vidusdaļā (268. nošu piemērs). Kā interesantu figuratīvā tematisma piemēru 

var minēt arī Jāņa Mediņa Dainu Nr. 1 cis moll (1921): Allegro moderato posmā figurācija 

labās rokas partijā ir intonatīvi ļoti tuva basa melodijai – tajā jauktā secībā izskan visas tās 

skaņas (269. nošu piemērs). Savukārt Jēkaba Mediņa (1885-1971) Mierinājumā D dur (1943) 

labajā rokā melodijas skanējums kuplināts ne tikai ar harmoniskajām figurācijām virs tās, bet 

arī zemajā reģistrā kreisās rokas partijā (270. nošu piemērs), kas melodijai piešķir bagātīgu 

virsskaņu spektru. 

Melodijas projicēšana uz figuratīvo viļņu virsotnēm, kurā malējo balsu diapazons ir 

organiski aizpildīts ar viļņveida arpedžo, un arī Tālberga un Lista daiļradē raksturīgā triju 

roku spēles ilūzija, kad melodijas skaņas ir sadalītas starp roku partijām un atrodas 

figurāciju viļņu augšpusē (kreisā) un apakšā (labā), izmantota Lūcijas Garūtas Etīdē h moll 

(1938). Autore tai piešķīrusi tēlainu remarku – viļņveidīgi (ondulante), un tas uzskatāmi 

redzams faktūrā, kas rada asociācijas ar ņirboša ūdens virsmas viļņošanos (271. nošu 

piemērs). Triju roku spēles ilūzija sastopama arī Jāņa Mediņa skaņdarbos, piemēram, Dainā 

Nr. 13 es moll (272. nošu piemērs) figurācija jau pašā sākumposmā no abām pusēm it kā 

apvij melodiju vidusreģistrā.  
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Uz harmoniju balstīts figuratīvais izklāsts skaņdarbos ar romantisku tēlainību (dažreiz 

var saskatīt arī impresionistiskas un sonoristiskas iezīmes) saistībā ar instrumenta specifiku ir 

aktuāls arī 21. gadsimta mūzikā, piemēram, Romualda Jermaka Pērses ūdenskritums (2002) 

no Akvareļu Vidzemes burtnīcas (273. nošu piemērs).  

Ņemot vērā šādas figurāciju skanējuma īpatnības, var secināt, ka latviešu 

klavierfaktūrā tas bieži sastopams liriski saviļņotās miniatūrās, kur nereti var būt izturēts visā 

skaņdarbā, taču izvērstas formas klavierdarbos (Alfrēda Kalniņa un Ādolfa Skultes Balādēs 

utt.) tas parādās epizodiski.  

 

6.1.2.2. Vairāku balsu vai slāņu figurat īvie veidojumi 

Latviešu klaviermūzikā dažādus dubultojumus un figur ēti dubl ētā zīmējuma 

veidus, sekojot romantiskajai tradīcijai, izmantojis Jāzeps Vītols. Piemēram, dubultnošu 

Etīdē As dur op. 26 Nr. 1 (1898) labās rokas partijā pārsvarā ir tercu, vēlāk arī citu intervālu 

dublējumi (274. nošu piemērs). Spilgts figurēti dublētā zīmējuma paraugs – Etīde D dur     

op. 19 Nr. 3 (1895), kurā melodiskās un harmoniskās figurācijas vijumi ir abu roku partijās, 

veidojot gandrīz konsekventi izturētu četrbalsīgu izklāstu (275. nošu piemērs).  

Savukārt visai disonants figurēti dublētais zīmējums vērojams Jāņa Mediņa 

klavierdarbā Spēle (1952): labās rokas partijā mijas maza terca un tīra kvarta, starp malējām 

balsīm iezīmējas liela seksta, bet starp vidējām – maza sekunda, tādējādi radot izteiktas 

nenoturības iespaidu (276. nošu piemērs).  

Romantiķu daiļradē, sākot ar Šopēnu un Šūmani, par svarīgu tendenci kļūst 

homofonās faktūras polifona aktivizācija, piesātinot ar melodiskām līnijām pat pavadošās 

balsis. Šo paņēmienu var dēvēt par polifonizētu figur āciju . Arī latviešu klaviermūzikā 

polifonizētās figurācijas paņēmieni sastopami samērā bieži. Imit ācijveida figurācija 

vērojama Jāzepa Vītola Variācijās par tautasdziesmas Ej, saulīte, drīz pie Dieva tēmu fināla 

sākumposmā, arī Jāņa Mediņa Dainas es moll Nr. 20 kulminācijas epizodē (280. nošu 

piemērs), kur labās un kreisās rokas partijās savstarpēji mijas krītoši trioļu gājieni. Savukārt 

polifonizētu figurāciju saiknē ar polimetriju un poliritmiju  nereti pārstāv hemioles – tās 

izmantotas Lūcijas Garūtas Leģendā (1937), Jāņa Mediņa Dainās (fis moll Nr. 10, Es dur   

Nr. 11, b moll Nr. 12), Ādolfa Skultes Balādes b moll (1961) kodā utt. 

Dublējumi, dublētais figurētais izklāsts, kā arī polifonizētas figurācijas ir viens no 

būtiskākajiem faktūras attīstības un dinamizācijas līdzekļiem arī latviešu klaviermūzikā un 

daudzveidīgi atklājas dažādos vēsturiskajos posmos un stilos, proti, neaprobežojas tikai ar 

romantisko tendenci. Līdz ar šiem figuratīvajiem paņēmieniem piemītošo dinamismu un 
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telpiskumu, kas rodas vairāku balsu saplūsmes dēļ, tie nereti parādās dramatiski piepildītās 

epizodēs (pat skaņdarbu kulminācijās). 

 

6.1.2.3. Figuratīvie paņēmieni, kas akcentē faktūras krāsainību 

Kopš 19. gadsimta klaviermūziku bagātinājuši savdabīgi figurēti faktūras fona 

komponenti. Proti, dažādveida figurācija pavadījumam piešķīrusi spilgti individuālu faktūras 

zīmējumu, liekot uztvert to kā raksturbalsi vai raksturslāni (sk. arī jau aplūkoto Jāņa 

Mediņa Spēli ). Tā var būt kāda instrumenta spēles skanējuma imitācija, piemēram, Jāzeps 

Vītols izmantojis figurētus akordus kā kokles skaņas atainojumu 5. variācijā no Variācijām 

par latviešu tautasdziesmas Ej, saulīte, drīz pie Dieva tēmu. Savukārt Lūcijas Garūtas 

Variācijās par latviešu tautasdziesmas Karavīri bēdājās tēmu (1933) 8. variācijā Sniga 

sniegi, putināja var pamanīt muzikālu metaforu vai dabas parādību antropomorfizāciju – ar 

smalku figurāciju atainota sniegpārslu vizuļošana (277. nošu piemērs).  

Faktūras komponenta nozīmība saglabājas arī 20. gadsimta beigu un 21. gadsimta 

sākuma latviešu klaviermūzikā. Piemēram, Jura Karlsona prelūdijas Pie jūras (1993) 

noslēgumā uz dziļu basu un vidusbalsu melodisko līniju fona augšējā reģistrā skan 

pavadījuma raksturbalss, kura attēlo it kā smalku, arvien tālāku vilnīšu ņirboņu (278. nošu 

piemērs). Līdzīga situācija – Romualda Jermaka Latgales Māra (1989) no Akvareļu Latgales 

burtnīcas: ar izdziestošu noslēgumu, kas augstā reģistrā jāspēlē tik klusi, lai beigās āmuriņš 

nepieskaras stīgai un paliek tikai taustiņa nospiešanas skaņa (279. nošu piemērs). 

Promocijas darba nodaļā par romantismu kā būtiski faktūras figuratīvie elementi, kas 

atklāj izklāsta krāsainību, izceltas arabeskas, al fresco un koloristiskās bagātināšanas 

paņēmieni. Arī latviešu komponistu klaviermūzikā arabeskas (melodiski neregulāri 

zīmējumi) gūst visplašāko pielietojumu – gan kā kadences tipa dekori Jēkaba Graubiņa 

tautasdziesmas apdarē Aiz upītes meitas dzied no cikla Graznas dziesmas (1952), kurā 

figurāciju ķēde uz dominantes fona veido virtuozu pasāžu pirkstu tehnikā un tās turpinājumu 

akordu izklāstā, aptverot plašu reģistru (281. nošu piemērs), kā arī Jēkaba Mediņa 

Mierinājumā D dur – figuratīva kadence uz dominantes fona (282. nošu piemērs), gan kā 

skanējuma spriedzes saasinātājas – plaša diapazona harmoniskā figurācija Ādolfa Skultes 

Balādes b moll galvenajā kulminācijā (283. nošu piemērs) un uz pamazinātā septakorda 

intonācijām balstīta pasāža pirms priekšpēdējās kulminācijas Pētera Vaska Pavasara mūzikā 

(1995) (41. partitūrnummurs – 284. nošu piemērs), trauksmainās augšupejošās pasāžas 

centrālās kulminācijas posmā Romualda Jermaka Latgales Mārā no cikla Akvareļi (285. nošu 

piemērs). 
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Savukārt Lista klavierdarbiem raksturīgos al fresco un koloristiskās bagātināšanas 

paņēmienus ārēji dekoratīvi un ilustratīvi izmantojis Harijs Ore (1885–1971) Pirmajā (1921) 

un Otrajā latviešu rapsodijā (1923). Piemēram, Pirmajā latviešu rapsodijā jau pirmajās 

taktīs augšup traucas maksimāli ātras gammu pasāžas, turklāt trešā no tām zibenīgi apver 

gandrīz visu diapazonu – septiņas oktāvas (286. a) nošu piemērs), tas pats notiek akordu 

izklāstā 9. t. (286. b) nošu piemērs) un ar arpedžo palīdzību kodā (286. c) nošu piemērs). 

Asprātīgi pielietoti koloristiskās bagātināšanas paņēmieni zemajā reģistrā, uz dūcoša trillera 

basos ar imitāciju polifonijas palīdzību izklāstot tautasdziesmu Div’ dūjiņas gaisā skrēja 

(286. d) nošu piemērs), un augšējā reģistrā – Rīga dimd, melodiskās figurācijas pavadībā 

attēlojot tālu zvanu skaņu (triomfante lontano) (286. e) nošu piemērs). 

Tomēr latviešu klaviermūzikā sastopami mākslinieciski daudz mērķtiecīgāki al fresco 

piemēri, kuros jūtama virtuozā romantisma lielā stila pianisma ietekme: Jāņa Mediņa Dainas 

Nr. 17 cis moll (1947) kulminācijā (Maestoso posms) al fresco pasāžas, aptverot visu 

klaviatūru, ar labā pedāļa palīdzību rada vērienīga plašuma iespaidu (287. nošu piemērs), bet 

Ādolfa Skultes Balādes b moll kodā saskatāmas paralēles ar Šopēna līdzīga žanra 

skaņdarbiem, jo tāpat kā Šopēna Ceturtajā balādē op. 52 f moll izmantota trioļu kustība 

Presto un tāpat kā Pirmajā balādē op. 23 g moll gammu gājieni plašā diapazonā al fresco 

(288. nošu piemērs). 

Figuratīvais izklāsts, kas balstās uz konkrētu harmoniju (melodiski harmoniskā 

figurācija, triju roku spēles ilūzija), organiski saderas ar romantisma laikmeta raksturīgajiem 

žanriem – variācijām un miniatūrām, tādēļ šāda faktūra bieži sastopama 19. gadsimta beigu 

un 20. gadsimta latviešu komponistu – romantiskās tradīcijas pārstāvju – klavierdarbos, kā 

arī mūsdienu (21. gadsimta) klaviermūzikā.  

Tas vēlreiz apliecina, ka no diviem Leonīda Hakeļa (Гаккель, 1990: 9) definētajiem 

vēsturiskajiem figurācijas pamattipiem91 romantisma laikmetā galvenais ir koloristiskais 

(tembrāli sonorais), bet motoriskais, precīzais figuratīvais izklāsts sastopams krietni retāk – 

tas nesaderētos ar romantiķu mūzikai raksturīgo rubato. Tāpēc aptuveni līdz 20. gadsimta 

vidum dominējot romantiskajai tendencei, daudzu latviešu komponistu klaviermūzikā 

galvenā loma ir koloristiskajai figurācijai. Tā plaši izmantota arī vēlāk saistībā ar 

impresionisma un sonorikas elementiem un attīstās joprojām, lai gan pagājušā gadsimta 

otrajā pusē neoklasicisma ietvaros aktivizējās bezpedāļa pianisms ar lineāro un motorisko 

figuratīvo izklāstu. 

                                                 
91 Šie veidi ir motoriskais (ritma un piesitiena ziņā precīza figurācija saiknē ar tokātisku bezpedāļa 

faktūru) un koloristiskais (tembrāli sonors figuratīvais izklāsts, kurā bagātīgi izmantotas labā pedāļa iespējas). 



 195 

 

6.2. Impresionisma figuratīvie elementi  

 

Latviešu klaviermūzikas figuratīvajā izklāstā 20. gadsimta pirmajā pusē iezīmējas arī 

impresionisma tendences ar atšķirīgu kustības koncepciju – priekšplānā izvirzās apcerīga, 

ilustratīva krāsainība un statika. Piemēram, Vītola miniatūrā op. 43 Nr. 1 Pie jūras (1913) 

mierīgā, sekstakordos dublētā trioļu kustība vidusslānī, imitācijveida replikas augšējā 

reģistrā, biežie tonikas vai dominantes ērģeļpunkti basā malējos posmos (289. nošu piemērs) 

un nesteidzīgas sešpadsmitdaļnošu augšupejošās melodiskās figurācijas vidusposmā Agile 

senza esspressione, murmurando rada rāmu, rimti viļņojošu skaņu gleznu.  

Latviešu klaviermūzikā dažādi pārstāvēti impresionistiskās figurācijas svarīgākie 

veidi, kuri skaņdarbos sastopami gan patstāvīgi, gan mijiedarbojoties:  

• vibrējoša fona figurācijas; 

• ritma ziņā skaidras ostinato figurācijas; 

•  figurācijas dublējumos; 

•  ilustratīvas figurācijas, kuras imitē konkrētus skaņas avotus, tai 

skaitā dažādu instrumentu spēles īpatnības. 

Spilgts piemērs vibr ējošām fona figurācijām ir Jāņa Mediņa Daina Nr. 17 cis moll, 

kuras vidusposmā più mosso kā fons skan ātras, viļņojošas piecu nošu figurācijas pp 

dinamikā (290. nošu piemērs). Skaņdarba faktūras impresionistiskā kolorīta iezīmes rakstā 

par Mediņa Dainām ir izcēlis arī Andris Vītoliņš (Vītoliņš 1962: 134). 

 Paraugs impresionistiskās faktūras tradīciju izmantojumam 20. gadsimta beigu 

klaviermūzikā ir Jura Karlsona miniatūra Miglainā rītā (1992) no cikla Trīs prelūdijas 

klavierēm. Visa skaņdarba garumā skan raksturslānis – lēns tremolo pa tercas skaņām         

(3. nošu piemērs), kuram uzslāņojas melodija, pakāpeniski aptverot visus reģistrus, kā arī 

basa līnija, kas dublēta kvintās, attāli radot asociācijas ar Debisī un Ravela klavierdarbiem 

(teiksim, Debisī Zelta zivtiņas no Attēliem). Vibrējošās fona figurācijas nereti izmantotas 

saiknē ar 20. gadsimta jaunajām kompozīcijas tehnikām, tai skaitā aleatoriku: no trim 

atkārtotām skaņām veidots vibrējošs slānis Paula Dambja Etīdē Nr. 8 no cikla Desmit etīdes 

klavierēm (1983) (38. nošu piemērs); Gundegas Šmites klavierdarbā Mercurium (2004) 

koloristiski spilgta, mirguļojoša, neregulāra tremolo figurācija augšējā reģistrā imitē tālas 

zvaigznes trīsuļojošo gaismu (31. nošu piemērs). 
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Ritma ziņā skaidru ostinato figurāciju paraugi sastopami telpiski daudzslāņainajās 

un tembrāli bagātīgajās Lūcijas Garūtas Etīdēs Steinway klavieru ilgskaņas pedālim (1936). 

Piemēram, pirmās etīdes Sēru melodija noslēpumaini baiso noskaņu – arvien tuvojošos un 

pēc tam pamazām attālinošo dziedājumu – pastiprina aprauta sešpadsmitdaļu figurācija, kas 

caurvij gandrīz visu skaņdarbu (291. nošu piemērs). Arī trešajā etīdē Zvani valda 

daudzslāņaina faktūra ar vairākiem plāniem: tonikas ērģeļpunkts basā, melodija vidusbalsī 

(skaņdarba gaitā tā periodiski skan vēl augšējā reģistrā) un ritma ostinato figurācija augšējā 

balsī, kas pakāpeniski bagātinās – sākotnēji ar oktāvu priekšskaņiem (292. nošu piemērs), tad 

aprautu oktāvu tremolo, visbeidzot ar attiecīgi augšup un lejupejošu harmonisko figurāciju. 

Lūcijas Garūtas daiļrades pētnieces Dzintras Erlihas atziņu, ka šī skaņdarba tēlainība atsauc 

atmiņā franču impresionistu klavierdarbus (Erliha 2007: 48), var konkretizēt, nosaucot 

Ravela Karātavas no Nakts rēgiem. 

 Arvīda Žilinska miniatūras Rudens laukos (1932) malējās daļas uz kvintās dubultota 

basa un melodijas vidusbalsī skan ritmiskais ostinato astotdaļās augšējā reģistrā, kas 

skaņdarba noslēgumā pamazām noslīd arvien zemāk. Kvintas un oktāvas skanējums vēl 

vairāk pastiprina tuksnesīgi rudenīgo noskaņu (293. nošu piemērs).  

Līdzīgi faktūras veidi skaņdarbos ar impresionistisku tēlainību, kad uz ritma ostinato 

vidusreģistrā uzslāņojas basa un melodijas atšķirīgās līnijas, sastopami arī 20. gadsimta beigu 

latviešu klaviermūzikā, piemēram, Imanta Mežaraupa (1958) Nakts meditācijā no cikla 

Piecas mazas noktirnes (1998) (294. nošu piemērs), kuras telpiski plašais izklāsts aptver 

gandrīz septiņu oktāvu diapazonu, pateicoties melodijas dubultojumam kvintdecimā, vai 

Gundegas Šmites miniatūrā Kāda naktsputna stāsts, kurā ostinētā vidusbalss pakāpeniski 

apaug ar izteiksmīgām piebalsīm (295. nošu piemērs). 

Jau 1913. gadā Jāzepa Vītola sarakstītajā skaņdarbā Pie jūras op. 43 Nr. 1 no Trīs 

reminiscencēm impresionistisku kolorītu pastiprina figur āciju dubl ējumi  paralēlos 

sekstakordos (289. nošu piemērs), taču Mediņa Dainās, piemēram, Nr. 23 cis moll (1959), 

sastopami lejupejošu gammveida figurāciju disonanti dublējumi sekundās un kvintās 

(296. nošu piemērs). Līdzīgi paņēmieni ir arī 20. un 21. gadsimta mijā – rotējošas figurācijas 

ar sekundu dublējumiem Indras Rišes Baltajā pasakā (1985) (297. nošu piemērs) vai 

Romualda Jermaka Pērses ūdenskrituma (2002) pēdējā posmā, par kura gammveida 

figurācijām kvartās (298. nošu piemērs) Eridana Jermaka (Žiba) raksta: „Uz basu fona augstā 

reģistrā skan lejupejošu – vēsu, stiklainu, kristālīgu kvartu hromatiski krītošas virknītes” 

(Jermaka 2003: 25). Šeit skaidri redzamas arī ilustratīvisma iezīmes.  
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Ilustrat īvas figurācijas nereti imitē dažādu instrumentu spēles īpatnības, piemēram, 

kokles skaņas – Lūcijas Garūtas Teikā un Pasakā par zēnu ar brīnumkoklīti (1956) no Etīdēm 

Steinway ilgskaņu pedālim (299. nošu piemērs). 

Figurācijas ar impresionismam raksturīgām iezīmēm plaši pārstāvētas ne tikai         

20. gadsimta latviešu komponistu klavierfaktūrā, bet arī 21. gadsimta skaņdarbos, piemēram, 

vibrējošās figurācijas, kuras kļūst par statisku fonu telpiski plašam vairāku atšķirīgu slāņu 

izklāstam Selgas Mences Salvadora Dali impresijās (2011) vai Daces Aperānes Divos 

sapņos (2011), kas liecina par šī faktūras paņēmiena universālismu un aktualitāti joprojām. 

 

6.3. Reālais motoriskais figuratīvais izklāsts  

 

Sākot no 20. gadsimta 40. gadiem, latviešu klavierdarbos sastopamas arī ar reālu 

motorisku izklāstu saistītas figurācijas. Var izcelt divus veidus:  

• lineāro figuratīvo izklāstu, kurā līdzīgi kā baroka un klasicisma laikmetā, 

priekšplānā izvirzās linearitāte, motorika, kustības vispārējās formas, dažreiz ar 

neoklasicisma elementiem (izrotājumi utt.), nereti bagātinās ar polimetrijas un poliritmijas 

struktūrām; 

• trokšņu sitienveida figuratīvo izklāstu, kas veidojas no akordiem u.c. 

saskaņām (tostarp klasteriem). Repetitīvais vai martelato izklāsts parasti asociējas ar klavieru 

kā sitaminstrumenta traktējumu un trokšņu sitienveida pianismu92, turklāt tiek izmantots ne 

tikai tokātas un deju žanru kontekstā. 

Lineārais figurat īvais izklāsts ar interesantām metrikas un ritma īpatnībām latviešu 

klaviermūzikā spilgti pārstāvēts Volfganga Dārziņa (1906–1962) daiļradē.93 Kopumā jau     

19. gadsimtā aizsāktais metroritma attīstības ceļš ved uz metriski sarežģītu neregularitāti, 

kuru līdzsvaro tās pretpols – galēja metriskā vienkāršība un organizētība. Šī tendence vēlāk 

vērojama 20. gadsimta kompozīcijās, tai skaitā Volfganga Dārziņa ciklā Divas prelūdijas     

in G (1942). Pirmā prelūdija g moll rakstīta lineārā izklāstā, par kura tuvību neoklasicisma 

stilam liecina izrakstītie mordenti. Viena no svarīgākajām šīs Prelūdijas īpatnībām ir izteikta 

polimetrija . Neskatoties uz to, ka valda it kā regulāra astotdaļu kustība, 4/4 taktsmērs un 

taktssvītras ir nosacītas, jo abās partijās ir smalkāka un atšķirīga metriskā pulsācija ar 

mainīgām struktūrām. Paraugs tam ir nošu piemēra sākuma taktis, kur kreisās rokas partijā 

                                                 
92 Par to 20. gadsimta sākuma klaviermūzikas kontekstā raksta Leonīds Hakelis (Гаккель 1990: 9). 
93 Volfgangs Dārziņš ir viens no pirmajiem latviešu komponistiem, kurš savā mūzikā tik daudzveidīgi 

izmantojis linearitāti.  
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mijas 3/8 un 4/8, bet labās – augšējā līnijā 7/8, 3/8 un 5/8, savukārt vidusbalsī – 3/8, 4/8, 2/8 

(300. nošu piemērs).  

Otrajā prelūdijā G dur, kas rakstīta straujas tokātas raksturā, metrs ir vēl sarežģītāks. 

Te vietām var saklausīt pat iracionālu metriku, kuras principi vēlāk sastopami Ligeti Etīdēs 

(Nr. 13 Sātana kāpnes). Piemēram, posmā pirms kulminācijas uz labās rokas triju un četru 

sešpadsmitdaļnošu grupām pieaugošā secībā uzslāņojas attiecīgi no divu līdz piecu 

sešpadsmitdaļnošu grupējumi kreisās rokas partijā (301. nošu piemērs). Arnolds Klotiņš, 

analizējot V. Dārziņa neparastās metroritma nostādnes un uzsverot šī paņēmiena īpašo 

emocionālo efektu, raksta: „Lielā uzmanība pret strukturālo pusi izceļ mūzikas racionālo, 

intelektuālo aspektu un tādā kārtā izslēdz romantiskās mūzikas paradigmā nodeldēto 

emocionālo pārvērtību izpausmes. (..) Mūzikas ritējums it kā izslēdz jebkādu „muzikālu 

sižetu” vai psiholoģiski izvērstu emociju procesu – tā ir viena emocionāla stāvokļa ilgstoša 

konstatācija, muzikālais laiks šeit netiecas uz fiksētu galapunktu” (Klotiņš 2011: 549–550). 

Neregulāras metroritma struktūras sastopamas vēl daudzos citos V. Dārziņa klavierdarbos 

(Pirmajā (1953) un Otrajā klaviersonātē (1955), svītās (Suite breve Nr. 7, 1963) utt.) un ir 

savdabīga viņa stila zīme. Līdzīgas metroritma īpatnības var atrast arī Jāņa Porieša (1953) 

Pirmajā klaviersonātē (1975), Aivara Kalēja (1951) miniatūrā Impulss (1978), Tālivalža 

Ķeniņa Trešajā klaviersonātē „ ...motions.....and emotions” (1985) un citu latviešu 

komponistu daiļradē. 

Lineārais figuratīvais izklāsts nereti saistās ar poliritmiju  – relatīvi vienkāršs piemērs 

ir hemioles Pētera Plakida Tokātā d moll (1964), sarežģītāks – Paula Dambja Etīdes Nr. 6 

Allegro espressivo (no Desmit etīdēm klavierēm, 1983) beigu posms, kur kreisās rokas 

partijas kvintolēm uzslāņotas kvartoles un sekstoles (302. nošu piemērs). Ievērojami 

komplicētāku tvērumu redzam Gundegas Šmites klavierdarbā Mercurium (2004), kurā vienas 

takts (48. t.) ietvaros ir vismaz trīs dažādi ritma grupu uzslāņojumi: trīs astotdaļas pret 

piecām sešpadsmitdaļām, trīs sešpadsmitdaļas pret piecām trīsdesmitdivdaļām un četras 

sešpadsmitdaļas pret trim sešpadsmitdaļām (303. nošu piemērs). 

Lineārs figuratīvais izklāsts bija vairāku 20. gadsimta otrās puses latviešu komponistu 

klavierdarbu stila zīme. To norādījis Igors Ivanovs, analizējot Jāņa Ivanova klavierdarbu 

faktūru, kurā viena no būtiskākajām īpatnībām ir linearitāte (Ivanovs 1980: 121-122). Turklāt 

pētnieks akcentējis vairākus lineārā figuratīvā izklāsta veidus, kas ir raksturīgi komponista 

individuālajam stilam, īpaši - māksliniecisko un pianistisko principu enciklopēdijai – ciklam 

24 skicējumi (1966–1973). To vidū ir: 
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• gammveida skaņu secību pārlikšana no pozīcijas uz pozīciju blakus oktāvās, 

vai pakāpeniska šādu secību kustība pa tonalitātes blakus pakāpēm; 

• kopējai kustībai pretkustībā esošu īso arpedžo pārlikšana no pozīcijas uz 

pozīciju; 

• skaņu grupēšana īsās pasāžās, kur malējās skaņas veido oktāvas, septimas vai 

nonas intervālu, bet divas vidējās – sekundas intervālu. 

Maija Sīpola savā disertācijā atzīmē, ka katram šim faktūras elementam piemīt 

konkrēta tēlaini semantiskā funkcija, piemēram, pozicionālie īsu gammveida vai arpedžo 

pasāžu atkārtojumi izmantoti konfliktējošās, sasprindzinājuma pilnās epizodēs (Skicējumos 

gis moll, c moll (304. nošu piemērs), es moll) vai skercozi sarkastiskā raksturā (Des dur  

(305. nošu piemērs), E dur, a moll) (Сипола 1990: 173–174). 

Līdzīgas uzbūves pozicionālās gammveida pasāžas sastopamas arī citu komponistu 

daiļradē, taču tām var piemist arī citas semantiskās nianses. Piemēram, Tālivalža Ķeniņa 

Sonātē fantāzijā (1981) četru skaņu pozicionālās pasāžas gan apvienojas garās, nepārtrauktās 

līnijās, kas veic savdabīgu spriedzes izlādēšanās funkciju, gan, ritmiski atdalītas, veido 

ritmiski pulsējošu fonu sasprindzinājuma pilnās epizodēs.  

Reālajam motoriskajam pianismam raksturīgā faktūra īpaši spilgti atklājas tokātas 

vai dejas žanra skaņdarbos. Līdzīgi kā Volfganga Dārziņa darbos, arī Marģera Zariņa (1910–

1993) klaviermūzikas faktūrā sastopamas baroka stilizācijas iezīmes – piemēram, ne tikai 

melodiskās un harmoniskās valodas elementi, solo un tutti principa izmantojums vidusposma 

akordu faktūrā ar martelato iezīmēm (306. a) nošu piemērs), bet arī ar slēpto daudzbalsību 

bagātināts melodiskais un harmoniskais lineārais figuratīvais izklāsts malējos posmos Tokātā 

a moll (1955) (306. b) nošu piemērs). 

Savukārt Pētera Plakida vēl mācību gados sarakstītajā Tokātā d moll (1964) un lineāri 

figuratīvajā faktūrā izklāstītajā Tālivalža Ķeniņa Tokātā – Dejā (1971) jūtamas tipiskas žanra 

traktējuma iezīmes. Pētījumā par Stravinski, analizējot 20. gadsimta mūzikas tendences, 

līdzīgu situāciju raksturo Vsevolods Zaderackis: „Tokātiskuma stihiju – vienmērīgu kustību 

non legato – savos skaņdarbos labprāt atveidoja 20. gadsimta komponisti urbānisti, kas 

centās radīt industriālā laikmeta ritmu, lielas pilsētas dzīves ritmu: viņu mākslas priekšmets–

mašīna un cilvēks” (Задерацкий 1980: 21-22). Šajā Plakida skaņdarbā saskatāma zināma 

tuvība ar Prokofjeva Tokātu op. 11 (1912), kas jūtama tās pašas tonalitātes (d moll) 

izmantojumā, kā arī izklāstā – gandrīz konsekventajā motoriskajā kustībā visa skaņdarba 

garumā. Manāmi arī savdabīgi polimetrijas elementi – taktsmēra maiņas motoriskās kustības 
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ietvaros, akcentācija melodijā, kas nesakrīt ar valdošo taktsmēru (307. a) nošu piemērs), bet 

noslēgumā izmantots trokšņu sitienveida figuratīvais izklāsts – disonanta martelato pasāža, 

kas sastāv no kvartakordiem abu roku partijās (307. b) nošu piemērs).  

Arī 20. gadsimta beigās latviešu klaviermūzikā sastopami līdzīgi šī žanra traktējuma 

paraugi – piemēram, Solveigas Selgas (1973) Tokāta (1993) vai Jāņa Porieša Tokāta (1995), 

kurā valda uz apvienotiem ostinato motīviem balstīts lineārais figuratīvais izklāsts (308. a) 

nošu piemērs), turklāt kulminācijas epizodēs tradicionāli parādās akordu martelato faktūra 

(308. b) nošu piemērs).  

Reālā bezpedāļa figuratīvā faktūra latviešu klaviermūzikā plaši pārstāvēta arī citu 

žanru skaņdarbos – izklāsts ar lineārā pianisma elementiem sastopams, piemēram, Romualda 

Grīnblata (1930–1995) Iespaidos (II.. no tautas pasakas, IV.. no Musorgska operas, 1957), 

Edvīna Zālīša (1955) Fantastiskajās dejās (1970), Romualda Kalsona Bērnu ainu Pirmajā 

burtnīcā (1978), Jāņa Ivanova Piecās prelūdijās (1982), Georga Pelēča sešās svītās (1980–

2008), 30 prelūdiju ciklā Descendente per tertias – Lyra omnitonalis (2008), bet ar trokšņu 

sitienveida pianisma elementiem – konsekventā repetīciju faktūrā rakstītā Jāņa Porieša 

prelūdija Nr. 1 f moll (1973), fragmentāri arī Paula Dambja Trešā klaviersonāte (1968), Etīžu 

cikls (izņemot Otro, Astoto un Desmito etīdi, 1989) u.c., tomēr tam piemīt šim paņēmienam 

raksturīgā semantika un kinētiskā enerģija. 

 

6.4. Jaunās 20. gadsimta kompozīcijas tehnikas 

 

20. gadsimta sākumā jaunas vēsmas kompozīcijas tehnikās radīja atbalsi arī latviešu 

klaviermūzikā. Kā uzsver Jānis Torgāns, tikai 60.–70. gados (Latvijā dzīvojošu) komponistu 

mūzikā kā noteikts strāvojums, virzība ienāk mūzikas valodas inovācijas, kas saistītas ar 

Eiropā jau aprobētām jaunām kompozīcijas tehnikām, domāšanas principiem un valodas 

līdzekļiem: politonalitāti, atonalitāti, dodekafoniju, sonoriku, aleatoriku (Torgāns 2010: 263). 

Tas atspoguļojas klaviermūzikas faktūrā, bagātinot tās jau pastāvošās formas un veidus. 

20. gadsimtu noslēdzošais ceturksnis iezīmējās ar dažādām klavierdarbu faktūras 

novitātēm saistībā ar jaunajām stilistiskajām tendencēm, kuras zināmā mērā ir aktuālas 

joprojām. Lūk, dažas: 

• faktūra ar dodekafonijai un puantilismam raksturīgām iezīmēm; 

• sonors izklāsts (klasteru tehnika, sonori efekti); 

• izklāsts ar aleatorikas elementiem; 
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• faktūra ar minimālisma un repetitīvās tehnikas iezīmēm; 

• izklāsts ar polistilistikas elementiem.  

Apgalvot, ka nosauktās tendences līdzvērtīgi izpaužas klaviermūzikas faktūrā, ir 

riskanti, jo saistībā ar instrumenta īpatnībām dažas no tām atklājas daudzveidīgi un krāsaini, 

bet citas inovatīvas vēsmas tiek tikai minimāli iezīmētas, turklāt tas nemaz nav atkarīgs no 

komponista prioritātēm kādas kompozīcijas tehnikas izmantojumā.  

 

6.4.1. Faktūra ar dodekafonijai un puantilismam rakstur īgām iezīmēm 

Lielākajai daļai 20. gadsimta otrās puses Latvijā dzīvojošo autoru klavierdarbos 

konsekventi lietota sēriju tehnika sastopama galēji reti, taču citas dodekafonijas (12 skaņu 

harmonijas) formas – 12 skaņu akordi (vertikālais veids), 12 skaņu rindas (horizontālais), 12 

skaņu lauki (jauktais) (Kārkliņš 1993: 289) – pārstāvētas biežāk. Dodekafonijas un sēriju 

tehnikas savus ziedu laikus Rietumeiropā piedzīvoja 20. gadsimta pirmajā pusē, bet 12 skaņu 

harmonijas elementi latviešu klaviermūzikā parādījās tikai aptuveni 60. gados. Savukārt 

sēriju tehnika  bija izmantota ļoti reti – kā paraugus var nosaukt tikai dažu ārpus Latvijas 

dzīvojošu latviešu komponistu skaņdarbus, piemēram, sestā daļa Con forza no 

pedagoģiskajos nolūkos rakstītajām Tālivalža Ķeniņa Diversities, divpadsmit mūsdienu stilu 

studijām jaunajiem pianistiem (1961) un Gundara Pones Klavierskaņdarbu I (1963), kura 

nosaukums jau liecina par zināmu tuvību ar Šēnberga klaviermūziku. 

Kā vienu no pirmajiem paraugiem 12 skaņu harmonijas izmantojumam latviešu 

komponistu klavierdarbos jāmin 10. daļa Molto esspressivo (309. nošu piemērs) Ķeniņa 

Diversities, divpadsmit mūsdienu stilu studijām jaunajiem pianistiem. Tās elementi 

sastopami arī Romualda Kalsona Variācijās (1960). Maija Sīpola savā pētījumā izceļ 

skaņdarba balstīšanos uz raksturīgās lejupejošās skumjās (tritonu) intonācijas variētajiem 

atkārtojumiem, saskatot līdzību ar soprano ostinato variāciju formu (Сипола 1990: 252), 

tomēr galvenais smaguma centrs ir harmonijas, faktūras žanriskuma un metroritma attīstība. 

Neskatoties uz mūzikas skaidro tonālo pamatu – b moll, jau tēmas pirmajā taktī (310. nošu 

piemērs) izskan visas 12 hromatiskās skaņas, veidojot 12 skaņu lauku, kas brīvi izvietots 

skaņu telpā – vertikālē, horizontālē un diagonālē, turklāt ar attiecīgām izmaiņām sastopams 

arī gandrīz katrā žanriski un fakturāli atšķirīgā variācijā. Šī iemesla dēļ variāciju faktūra ir 

piesātināta ar polifoniem elementiem, tai skaitā izteiksmīgām kontrastējošām piebalsīm un 

kontrapunktiem. Interesanti, ka tēmas izklāsta vertikāle ir komplicētāka par horizontāli, 
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respektīvi, tēmas hromatizētās harmonijas variācijās izskan figurētā veidā, tāpēc disonējošās 

saskaņas pakāpeniski tiek atslogotas.  

Romualds Jermaks Akvareļu Pirmajā burtnīcā (1966) izmantojis ne tikai 12 skaņu 

lauka tehniku, bet 12 skaņu rindas un 12 skaņu akordus – Eridana Jermaka (Žiba) par to 

raksta savā maģistra darbā (Jermaka 2003: 12–16). Piemēram, Latgales ainavā (Nr. 2) labās 

rokas partijā 12 skaņu rindas izskan septiņas, bet kreisajā – vienu reizi (311. nošu piemērs). 

Līdzīgs paņēmiens izmantota gaiši liriskajā Ežezerā (Nr. 8), kura izsmalcināti greznajā 

figuratīvajā slānī 12 skaņu rindas ar nebūtiskām izmaiņām izskan pat 18 reizes.  

Spilgts puantilistiskās faktūras paraugs, kurā izmantoti 12 skaņu lauka principi, ir 

Lāstekas (Nr. 6). Tās veidotas ar interpolācijas paņēmienu – skaņas, brīvi atkārtojoties, 

pakāpeniski pievienojas cita citai, tādēļ pilošo lāsteku skaits arvien palielinās, turklāt katra 

skaņa skan tikai tajā oktāvā, kurā parādījusies pirmo reizi (312. nošu piemērs). Kompozīcijas 

tehnikas ziņā pat ir iespējams saskatīt paralēles ar Olivjē Mesiāna Otro ritma etīdi Ilgumi un 

intensitātes. Savukārt 12 skaņu akordi, kas kā sonori kompleksi apvienojas plašo pedalizēto 

figurāciju dēļ, šajā ciklā saklausāmi vairākos skaņdarbos, piemēram, Tallina naktī (Nr. 4), 

Monuments Kosmoss (Nr. 5 – 313. nošu piemērs), Nemierīgā jūra (Nr. 9).  

Brīvi traktēta sēriju tehnika ir izmantota arī Artūra Grīnupa (1931–1989) Piecos 

skaņdarbos klavierēm (1974), piemēram, puantilistiskā izklāstā I Andante pensieroso, quasi 

recitativo (21. nošu piemērs) vai ekspresīvi dziedošajā V Andante cantabile (doloroso) 

faktūrā.  

20. gadsimta beigās komponisti seriālisma faktūrai  pievēršas lielākoties stilizācijas 

aspektā. Spilgts paraugs tam ir Gundara Pones Vēberns no Vaiņodes – sestajā daļā no 

Pastkartēm no Kurzemes (1992) komponists ne tikai izmantojis modificētu 12 skaņu sēriju 

no Vēberna Variācijām op. 27 (Kurpniece 1995: 18–19), bet arī Vēbernam raksturīgo 

puantilistisko faktūru, turklāt kā stilistisks kontrasts starp 12 skaņu sērijas apvērstajiem un 

spoguļveida caurvedumiem izmētāti tautasdziesmas Kur tu skriesi, vanadziņi fragmenti 

kontrastējošā tonālajā (Des dur) korāļa faktūrā (314. nošu piemērs).  

Puantilistiska faktūra, kurā nav 12 skaņu tehnikas iezīmju, latviešu klaviermūzikā 

izmantota salīdzinoši biežāk – piemēram, Paula Dambja Punkti (Toccatina) no cikla Mazs 

ceļvedis ģeometrijā (1974) (27. nošu piemērs), Etīde Nr. 9 Allegretto dolce no 10 etīdēm 

klavierēm (1983) (36. nošu piemērs) vai Jura Karlsona Pēc lietus no cikla Trīs prelūdijas 

klavierēm (11. nošu piemērs). Izklāsts ar puantiliskas faktūras iezīmēm saskatāms arī 

jaunākajos klavierdarbos, piemēram, Jāņa Zandberga klavierdarbā Burla (2012). Te mūzikas 

audums veidojas no ritmiski, dinamiski un artikulatīvi atšķirīgām konstruktīvajām vienībām, 
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kas sasaucas un mijiedarbojas dažādos reģistros (315. nošu piemērs), tādējādi faktūras reljefa 

un fona attiecības kļūst nebūtiskas, jo visi izklāsta elementi ir aktīvās uztveres zonā. 

 

6.4.2. Sonorikas izklāsts (klasteru tehnika, sonori efekti) 

Turpinot vēlīnā romantisma un impresionisma tradīcijas, ap 20. gadsimta vidu 

latviešu klaviermūzikā ir manāmas sonorikas iezīmes. Tās elementus var atrast arī agrāk, 

piemēram, Lūcijas Garūtas Etīdes Steinway klavieru ilgskaņas pedālim (1933–1956) – 

izmantojot ilgskaņas pedāli, tiek panākti spilgti koloristiski un pat sonoristiski efekti. Otrajā 

etīdē Teika (1933) interesantas tēlainības un skanējuma nianses atklājas kulminācijas 

epizodē, kad himniskais akordu izklāsts tiek bagātināts ar piecas oktāvas aptverošu glisando 

abu roku partijās, kura dinamika forte vēl tiek pastiprināta ar dempferu pedāli, taču, to 

atlaižot, no disonantā skanējuma iznirst konsonats akords, kas iepriekš bija fiksēts ar 

ilgskaņu pedāli (316. nošu piemērs).  

Sonorie efekti (klasteri u.tml.) kā tendence latviešu klaviermūzikā ienāk 20. gadsimta 

60. gados. Viens no pirmajiem sonorikas elementu izmantotājiem bija Pauls Dambis – 

Trešajā klaviersonātē (1968), ciklā Mazs ceļvedis ģeometrijā (1974). 

Violeta Pšeha pētījumā par sonoriku 20. gadsimta otrās puses poļu komponistu 

klavierdarbos, ņemot vērā instrumenta specifiku un plašās traktējuma iespējas, izceļ vairākus 

izklāsta paņēmienus saistībā ar kontakta veidu ar instrumentu (Przech 2004: 98–107). Uz 

latviešu klaviermūziku attiecas šie: 

1) izmantojot klaviatūru – sitieni pa klaviatūru (klasteri ar plaukstu, dūri vai 

apakšdelmu). Piemēram, telpiskais trokšņu efekts, kas sasniegts ar plaukstas klasteru 

virknējumu un noslēdzas ar apakšdelma klasteri Paula Dambja Etīdes Nr. 9 noslēguma 

posmā (317. nošu piemērs), vai tradicionālo paņēmienu attīstība – glisando augšējā reģistrā 

Ģederta Ramana (1927–1999) Allegro capriccioso, vai iespaidīgie plaša diapazona glisando 

Riharda Dubras Etīdes (1996) kulminācijā (318. nošu piemērs), sonori traktēti trilleri un 

tremolo augstā reģistrā Erika Ešenvalda (1977) Jūras ainavā (2000) Placido e limpio 

epizodē, baisais trilleru un tremolo krešendo posms zemā reģistrā Vaska Izdegušās zemes 

ainavās (11.–12. partitūrnumurs – 319. nošu piemērs) vai satraucošie augšupejošie tremolo 

abu roku partijās viņa Pavasara mūzikā (320. nošu piemērs); 

2) spēle uz stīgām – taustiņa piesišana, ar pirkstu fiksējot attiecīgu stīgu, fiksējot vai 

metot uz stīgām dažādus objektus, stīgu skrāpēšana – picikato paveids, slīdēšana pa stīgām ar 

roku vai dažādiem priekšmetiem (arī ar ar glisando kustību), tremolo tehnika uz stīgām, stīgu 

slāpēšana ar roku vai dažādiem priekšmetiem, utt. Sonori efekti saistībā ar spēli uz stīgām 
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nereti sastopami Pētera Vaska klavierdarbos – piemēram, 1. un 11. partitūrnumurā no 

Fantāzijas Izdegušās zemes ainavas repetīcijas, kuros trilleri tiek slāpēti ar labās rokas 

pirkstiem, ne tikai piespiežot konkrēto stīgu, bet arī slīdot pa to, attālinoties un tuvojoties 

dempferiem, tādējādi būtiski mainot skanējuma tembru un izraisot draudošu trauksmes 

sajūtu. Spēcīgu emocionālo pārdzīvojumu rada arī Mazās naktsmūzikas (1978) izskaņa – ar 

ritmiska ostinato palīdzību uz stīgām tiek slāpēti imitēti nogurušas sirds puksti, kas 

pakāpeniski izdziest un pēkšņi apraujas (321. a) nošu piemērs). Spēli uz stīgām izmantojuši 

vairāki latviešu komponisti – piemēram, Santa Ratniece muqarnas (2009), Asija 

Ahmetžanova (1992) Ortus (2012), Dace Aperāne Cimbala (2013), taču īpaši daudzveidīgi tā 

atklājas Santas Bušs klavierdarbos Nach W... (2007) un TransparenT (2010)94; 

3) rezonanses efekti – gan ar ilgskaņu (piemēram, etīdē Teika no Garūtas Etīdēm 

Steinway klavieru ilgskaņas pedālim), gan ar dempferu pedāļa palīdzību (Selgas Mences 

Salvadora Dali impresiju noslēguma posms, kurā izceļas īpašs krāsainības paņēmiens – ar 

kreiso roku bez skaņas tiek nospiesti taustiņi d, A, D1, un kā gaiša skaņdarba izskaņa ar 

aleatoriski brīvu, maksimāli ātru pasāžu palīdzību tiek pamazām izgaismots, no virsskaņām 

izveidots D dur noslēguma akords - 321. b) nošu piemērs). 

Līdzās šiem izklāsta paņēmieniem latviešu klaviermūzikā ir izmantoti arī citas 

sonorās faktūras līdzekļi (tie raksturoti nodaļā par 20. gadsimta kompozīcijas tehnikām). Te 

saglabājas iepriekšminētā sonoro faktūras elementu sistematizācija - funkcionē diskrētas, 

kontinuālas un polimorfas struktūras. Ņemot vērā, ka latviešu klaviermūzikā raksturīgas 

divas figuratīvā izklāsta attīstības līnijas – iluzori krāsaina faktūra un reāls motorisks izklāsts, 

savā veidā tas attiecināms arī uz sonorajiem līdzekļiem, proti, sonorās faktūras paņēmieni ar 

dziedošu krāsainu un tai pretēju – trokšņu, uzsitienu ievirzi. Iluzori krāsainu faktūru veido 

gan kontinuāli viendabīgi, gan polimorfi sonori veidojumi, gan dažādu elementu 

apvienojumi, kas latviešu mūzikā sastopami salīdzinoši biežāk, nekā diskrētas struktūras tīrā 

veidā.  

  Kontinuāla struktūra – teiksim, no vienas skaņas sastāvoša nepārtraukta līnija –

dinamisku maiņu dēļ var tikt izmantota arī epizodēs ar satrauktu tēlainību, turpretim mobilas 

līnijas paraugi latviešu klaviermūzikā galvenokārt atrodami intonatīvi izteiksmīgās 

meditatīva apcerīguma epizodēs. Piemēram, ilgstošas vienas skaņas repetīcijas Vaska Mazajā 

naktsmūzikā, Izdegušās zemes ainavās (1992) 2. partitūrnumurs; Andra Dzenīša Mūzikā 

mirušam putnam (1995) (323. nošu piemērs) vai līnija, kurā prioritāte pieder skaņu augstuma 

                                                 
94 Santas Bušs TransparenT faktūras analīzi sk. pielikumā. 
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sfērai, – Imanta Zemzara Sonātē trijos dziedājumos (1980) pirmās daļas Sempre legato, 

rubato e esspressivo sākumā (324. nošu piemērs). Monofons izklāsts bieži sastopams arī 

Vaska klavierdarbos – Baltā ainava (1980) un Rudens klaviermūzika (1981) (325. nošu 

piemērs).  

Vairāku viendabīgu līniju apvienojums – josla un plūdums – parasti liecina par 

izklāsta dinamisku attīstību, piemēram, ritmiski un skaņu augstuma ziņā viendabīga 

aleatoriska josla Vaska Mazajā naktsmūzikā (326. nošu piemērs) vai josla, kurā notiek 

diapazona paplašināšanās un sašaurināšanās – Imanta Zemzara Sonātē trijos dziedājumos 

trešajā daļā Allegro posmā Più mosso (327. nošu piemērs). Līdzīgas tendences jūtamas arī 

plūdumā, kurā katra līnija saglabā savu diapazonu un skaņu augstumu – divu ritmiski 

atšķirīgu līniju apvienojums Zemzara Sonātē trijos dziedājumos (328. nošu piemērs), 

turpretim Vaska Pavasara mūzikas 52. partitūrnumurā (329. nošu piemērs) divas plūdumā 

apvienotās līnijas kāpj augšup.95 Dažos gadījumos plūsmu veido līnijas atšķirīgos reģistros, 

tādēļ tās nesaplūst, bet veido slāņu polifoniju, piemēram, Dambja Etīde Nr. 6 (330. nošu 

piemērs). 

 Polimorfās struktūras parasti rodas, uz figuratīvas līnijas, joslas vai plūduma 

uzslāņojoties punktiem (Ešenvalda Jūras ainavā), plankumiem, arabeskām vai punktu 

birumam (Zemzara Sonātes trijos dziedājumos 4. partitūrnumurs – 331. nošu piemērs), kas 

pastiprina faktūras reljefa un fona diferenciāciju un rada īpašu krāsainību. Vēl sarežģītāks 

faktūras veids, kurā divi figuratīvi slāņi skan atšķirīgos reģistros un akustiski nesavienojas, 

bet paplašina faktūras telpiskumu, turklāt vidējā reģistrā skan cits tematiskais materiāls, –

paraugā no kulminācijas zonas Zemzara Sonātes trijos dziedājumos 5. partitūrnumurā     

(332. nošu piemērs). 

Diskrētās sonorās faktūras struktūras vairāk saistās ar bezpedāļa trokšņu un 

uzsitienu pianisma ievirzi. Tās vissīkākais elements – punkts – plaši sastopams 

iepriekšminētajos puantilistiskas faktūras skaņdarbos. Birums jeb arabeska kā skaņu grupa 

īsās ritma vienībās nereti izpaužas galēji ātrās, virtuozi žilbinošās pasāžās augšējā reģistrā. 

Šāds sonorais efekts ir arī vienbalsīgajām arabeskām Vaska Pavasara klaviermūzikā (1995), 

piemēram, 1. partitūrnumurā (333. nošu piemērs) un Izdegušo zemes ainavu noslēguma 

posmā.  

Klavierfaktūrai tipiskais komponents plankums sastopams kā asi skanošs klasters 

(bez skaņas pagarinājuma efekta), piemēram, sfff ar abiem elkoņiem vienlaicīgi Dambja 

                                                 
95 Instrumenta specifikas dēļ skaidri atšķirt plūdumu un joslu klaviermūzikā ir iespējams, ņemot vērā, 

ka josla sastāv no ritmiski viendabīgām līnijām, bet plūsmu veido ritmiski atšķirīgas līnijas.  
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Etīdes Nr. 9 noslēgumā (318. nošu piemērs) vai kā motoriskas faktūras sastāvdaļa Jāņa 

Zandberga Čardašs col legno (2013) (334. a) nošu piemērs), gan arī kā lineāra dziedoša 

izklāsta elements ar izturētu skanējumu, kurā skaņa dabīgi un pakāpeniski izdziest – klasteru 

virknējumā Maestoso posmā Dambja Etīdē Nr. 10 vai Riharda Dubras cikla Atspulgu lauskas 

otrās daļas Largo e assai rubato kulminācijā (334. b) nošu piemērs).  

Latviešu klaviermūzikas faktūrā līdzās iepriekšminētajam sonorajam klasteru 

traktējumam (Сандовская 1994: 11), kurā tie veidojas kā savdabīgi plankumi bez noteikta 

skanējuma augstuma (plaukstas klasteri zemā reģistrā – labā uz melnajiem un kreisā uz 

baltajiem taustiņiem Vaska Mazās naktsmūzikas kulminācijā), var izcelt vēl divus klasteru 

izmantošanas paņēmienus saistībā ar: 

1) dziedošo un lineāro sonoro izklāstu – noteikta augstuma skaņas dublējums, 

pastiprinājums vai biezinājums ar klastera palīdzību, turklāt tas var atrasties gan augstāk, gan 

zemāk par melodisko skaņu. Arī Dambja skaņdarbā Kvadrāti un apļi uz vibrējošām līnijām 

no cikla Īss ceļvedis ģeometrijā klasteri veido pat intonatīvi un ritmiski izteiksmīgu faktūru. 

Atskaņojot to, jāpievērš liela uzmanība ne tikai precīzam klastera augstumam, bet arī tā 

artikulācijai staccato, non legato (335. nošu piemērs), savukārt Vaska Pavasara mūzikas   

56. partitūrnumurā centrālās kulminācijas epizodē melodiskā līnija tiek paplašināta ar 

apakšdelmu klasteriem (336. nošu piemērs) – līdzīgi kā Henrija Kauela skaņdarbos. 

2) motorisko trokšņu pianismu – klasteri nereti ir ritmisks fakt ūras elements, kas 

tuvina klavieru tembru sitaminstrumentu skanējumam, jo ritma precizitāte apvienojas ar 

skaņu augstuma ziņā nenoteiktām saskaņām – Paula Dambja Punktos no cikla Īss ceļvedis 

ģeometrijā klasteru epizode Vivo (14. nošu piemērs), Jāņa Porieša Andante no Sonata 

ostinato (1979) otrās daļas (337. nošu piemērs). Savukārt Paula Dambja Trešajā sonātē 

(1968) pirmās daļas Allegro deciso, ben rimato noslēgumā akordu josla pakāpeniski 

sabiezinās – no divām skaņām līdz vienpadsmit skaņu klasteriem (338. nošu piemērs), 

paliekot tajā paša reģistrā, tas ir, konsonantām saskaņām pamazām pārvēršoties disonantā 

troksnī. 

Tātad latviešu klaviermūzikā sonorie paņēmieni izmantoti vairāk kontinuālā – lineārā 

un dziedošā kontekstā, taču arī diskrēti sonorikas elementi, lai gan sastopami retāk, pārstāvēti 

samērā daudzveidīgi un krāsaini. 

 

6.4.3. Izklāsts ar aleatorikas elementiem 

Aleatorika latviešu komponistu klavierdarbos ienāk 20. gadsimta 60. un 70. gados. Šī 

kompozīcijas tehnika rosināja gan zināmu atskaņojuma brīvību, gan īpašu faktūras veidu 
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rašanos – to uzsver arī amerikāņu muzikologs Stīvens Stakijs (Steven Stucky): „M ērķim ir 

divas puses: sagatavot atskaņotājmākslinieku kā interpretu un realizēt specifiskas faktūras ar 

augstu mikroritmisku sarežģītību un dažādību” (Stucky 1981: 110). 

Latviešu klaviermūzikā pārsvarā izmantoti ierobežotas aleatorikas elementi laika un 

skaņu augstumu ziņā, biežāk kādas formas posmos vai kā izklāsta sastāvdaļa. Aleatorika 

nereti mijiedarbojas ar sonoriku, radot lineāras (līnija, josla, plūsma) un polimorfas sonoras 

struktūras, minimālismu u.c. kompozīcijas tehniku elementiem. Tomēr aleatorika 

visplašākajā nozīmē – kā formas mobilitāte96 vai muzikālās grafikas97 – latviešu 

klavierdarbos sastopama samērā reti. Līdzīgi kā iepriekšminētajā latviešu klaviermūzikas 

sonorās faktūras elementu sistematizācijā arī saistībā ar aleatoriku var izcelt diskrētus, 

kontinuālus un polimorfus izklāsta veidus. Viens no pirmajiem diskrētas aleatoriskās 

faktūras paraugiem ir Imanta Zemzara Diptiha Spēles laika (1974) malējie posmi ar brīvi 

traktētiem skaņu ilguma apzīmējumiem(341. nošu piemērs), kuros nošu, to grupu, fermātu 

un paužu garumi ir atkarīgi no atskaņotājmākslinieka izvēles, bet lēnā tempa un klavieru 

skanējuma īpatnību dēļ (skaņa pēc taustiņa piesišanas pakāpeniski izdziest) attāli l īdzinās 

puantilisma izklāstam. Nosacītas taktssvītras, paužu un skaņu grupu garumu norādes 

sekundēs ir arī raksturīga iezīme vairāku Pētera Vaska klavierdarbu sākuma epizodēs ar 

diskrētu aleatorisku faktūru – piemēram, Mazajā naktsmūzikā (divu saskaņu ritmiskas, 

dinamiskas un reģistra variācijas) un Izdegušās zemes ainavās (stiklaini asu disonanšu 

atkārtojumi augšējā reģistrā), kā arī minēto skaņdarbu ģenerālkulminācijas posmos, kur 

daudzkārt atkārtojas arvien īsāks melodiskais motīvs, ietērpts griezīgos plaša diapazona 

dublējumos. 

Aleatorikas paņēmieni, kas veido diskrētu faktūru, sastopami klavierdarbos, kuros 

pielietota spēle uz stīgām (picikato, mikrotonāli glisandi, klasteri galējos reģistros), citām 

korpusa daļām vai ar papildu priekšmetu izmantošanu u.tml., kā rezultātā neizbēgami rodas 

gadījuma rakstura elementi, piemēram, Santas Bušs Transparent.98 

Imanta Zemzara cikla Faktūras (1975) otrajā daļā Andantino posmā Liberamente, 

come improvvisazione valda kontinuāls aleatorisks izklāsts. Apzīmējums come sopra 

                                                 
96 Kā vienu no pirmajiem aleatoriskās atvērtās formas darbiem jāmin Gundara Pones II 

Klavierskaņdarbs Montāža-demontāža (Klavierwerk II: Montage-Demontage, 1967), kurš iecerēts kā bezgalīga, 
tātad nepabeidzama forma, līdz ar to tam piemīt nenoteikts atskaņošanas ilgums. 
 97 Latviešu mūzikā eksperimentālā kārtā izmantotas arī aleatorikas ekstremālas parādības – muzikālās 
grafikas, piemēram, Jāņa Zandberga LV-1532467 (1998), kas paredzēta tikai vizuālai percepcijai (339. nošu 
piemērs). Dažos gadījumos grafiskie elementi iekļauti arī klavierdarbu partitūrās, piemēram, Asijas 
Ahmetžanovas Ortus (2012), kurā vizuālie elementi paredzēti, lai stimulētu atskaņotājmākslinieka iztēli 
daudzslāņainās un krāsainās faktūras skaniskajā realizācijai (340. nošu piemērs).  

98 Sk. skaņdarba analīzi pielikumā. 
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attiecas ne tikai uz nošu ilgumu, bet pieļauj mainīgumu arī skaņu augstumu ziņā (342. a) 

nošu piemērs), piemēram, 26. taktī ar līnijām apzīmētas aptuvenās vēlamās nošu atrašanās 

vietas (342. b) nošu piemērs).  

Dažreiz aleatoriskie kvadrāti vienojas sonorā līnij ā vai joslā, kurā ir iespējama 

zināma ritma un skaņu augstumu atskaņojuma brīvība – pirmajā daļā Moderato no Jāņa 

Porieša Sonata ostinato (1979) posmā a piacere improvisando (343. nošu piemērs) vai 

Dambja Etīdes Nr. 1 Allegro grazioso noslēgumā (344. nošu piemērs).  

Aleatorisku faktūras figūru ritmiski nesaskaņotie apvienojumi nereti sasaucas ar 

minimālisma tehniku. Piemēram, Ērika Ešenvalda Jūras ainavu (2000) sākumposmā kvintu 

repetīcijas abu roku partijās pakāpeniski ritmiski sinhronizējas un, pateicoties paātrinājumam 

labās rokas partijā, izšķiras, radot mierīgi virmojošas ainavas iespaidu (345. nošu piemērs). 

Arī Selgas Mences klavierdarbā Salvadora Dali impresijas (2011)99 ar atšķirīgu, vienlaicīgi 

skanošu ritmisku un metrisku struktūru aleatorisku uzslāņojumu palīdzību tiek panākti spilgti 

sonori efekti un telpiska krāsainība. Tas atklājas jau skaņdarba sākumposmā, imitācijveidā 

dažādos reģistros sasaucoties galvenās tēmas elementiem, īpaši aleatoriskajā trešajā posmā, 

kurā ritmiski vienmērīgie aleatoriskie kvadrāti vienas rokas partijā kontrastē ar dramatiskiem 

paātrinājumiem un palēninājumiem otrajā rokā, līdz sasniedz vērienīgo ģenerālkulmināciju 

(346. nošu piemērs). 

Daži no raksturīgiem polimorfas aleatoriskas faktūras paraugiem latviešu 

klaviermūzikā ir Dambja Etīde Nr. 8 Misterioso liberamente, kurā uz aleatoriskas līnijas 

uzslāņojas izturētas skaņas un īsi melodiskie motīvi (347. nošu piemērs), kā arī Vaska 

Pavasara mūzikas 45. un 49. partitūrnumurā trijlinearitāte – izturēts bass, melodiskā 

vidusbalss un aleatoriska augšējā līnija (348. nošu piemērs). Dažos gadījumos polimorfas 

faktūras sonoru slāni veido aleatoriska plūsma – piemēram, Zemzara Sonātes trijos 

dziedājumos pirmajā daļā Sempre legato, rubato e esspressivo (331. nošu piemērs), vai līnija 

– Gundegas Šmites Mercurium (trešā redakcija; 2012) noslēguma posms (349. nošu 

piemērs).  

 Minētie piemēri liecina – arī aleatorikas elementi latviešu klaviermūzikas faktūrā 

izmantoti vairāk saistībā ar dziedošu lineāru izklāstu, bet diskrēta aleatoriska faktūra 

sastopama ne tik bieži.  

 

                                                 
99 Rakstot Salvadora Dali impresijas, komponisti iedvesmojušas Salvadora Dali (Salvador Dali, 1904–

1989) gleznas ar kūstošo pulksteņu (relojes blandos) tematiku, tai skaitā slavenākā no tām – Atmiņas 
neatlaidība (La persistencia de la memoria, 1931), kas rada asociācijas ar nenovēršamo laika ritējumu, relatīvo 
telpas un laika uztveri, vairāku dimensiju vienlaicīgo eksistenci. 
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6.4.4. Faktūra ar minim ālisma un repetitīvās tehnikas iezīmēm 

20. gadsimta 60. un 70. gados latviešu klavierfaktūrā repetitīvās tehnikas elementi bija 

sastopami saistībā ar neoklasicismam raksturīgo lineāri motorisko figuratīvo izklāstu, tomēr, 

repetitīvajai tehnikai vienojoties ar minimālismu, 70. gados ienāca cita stilistiska vēsma – 

jaunā vienkāršība (lineārā domāšanā balstīts konsonants, harmonisks skaistums). 

Neoromantiskā orientācija jeb, kā to dēvē Jānis Torgāns, jaunais romantisma vilnis 

pretdarbojās 60. gadu skarbā stila vienpusībai, tiecoties pēc tīrā, skaistā un ideālā (Torgāns 

2010: 266). Tomēr saistībā ar repetitīvo tehniku un minimālismam raksturīgo izklāstu 

latviešu klaviermūzikā saskatāmas divas tendences – skaņdarbi ar jaunās vienkāršības 

stilistiku pārsvarā vienojas ar intonatīvi izteiksmīgu koloristisku izklāstu, bet klavierdarbi 

minimālisma manierē – ar tokātisko bezpedāļa faktūru.  

Kā vienu no pirmajiem jaunās vienkāršības tendences paraugiem var minēt Imanta 

Zemzara miniatūru Agri no rīta (1975) – gaišā, meditatīvā kontinualitāte tajā tiek sasniegta, 

pateicoties gandrīz visu skaņdarba laiku izturētajai figurācijai kreisās rokas partijā, kurai 

uzslāņojas izteiksmīga melodija augšējā reģistrā (350. nošu piemērs). Bezkonfliktu tēlainība 

un jaunajai vienkāršībai raksturīgais repetitīvais izklāsts valda arī daudzos Georga Pelēča 

klavierdarbos, sākot no Jaungada mūzikas (1977) līdz Rudens mūzikai (2011), tai skaitā arī 

sešās svītās klavierēm (1980–2008), piemēram, Trešās svītas (1985) ceturtajā daļā, kurā 

kreisās rokas partijā ir konsekventi izturēts Alberti basu pavadījums, bet labajā – vienkārša, 

diatoniska melodija pakļauta lēnam, pakāpeniskam izmaiņu procesam (351. nošu piemērs). 

 Arī atsevišķos Pētera Vaska klavierskaņdarbos vai to posmos sastopama 

minimālisma stilam raksturīgā apcere, maz mainīgi intonatīvie un harmoniskie modeļi, 

diatonisks (Baltā ainava) vai pamazinātas skaņkārtas pamats (Mazā naktsmūzika; Izdegušās 

zemes ainavas), variēšana kā galvenais mūzikas tematisma un izklāsta attīstības līdzeklis 

(Izdegušās zemes ainavas otrajā daļā figurētais tematiskais materiāls atkārtojas četras reizes 

arvien pieaugošā dinamiskā un skaņu apjoma intensitātē). Dažreiz klavierdarbi sākas ar 

ilgstošu un daudzkārtēju vienas skaņas (Rudens mūzika) vai saskaņas apzināšanu (Mazā 

naktsmūzika).100 Komponista klavierdarbu faktūras individuālās īpatnības saglabājas arī viņa 

                                                 
100 Tomēr daudzos Vaska klavierdarbos saistībā ar pārsteidzošo dramatisko kolīziju un konfliktu 

amplitūdu, kas radniecīga romantisma mūzikas saspringtajai emocionalitātei, tie neatbilst jaunās vienkāršības 
stilistikai, bet apliecina, ka komponists ir viens no spilgtākajiem jaunā romantisma pārstāvjiem latviešu mūzikā. 
Viņa instrumentālajiem skaņdarbiem, tai skaitā klavierdarbiem, raksturīgs programmatisms kādas visaptverošas 
idejas veidā. Tas spilgti izpaužas faktūrā, kurā raksturīgas ilustratīvas tendences (piemēram, trilleru epizode 
Pavasara mūzikā attēlo putnu vīterošanu utt.). Izklāsta dažādība saistīta ar tēlu mijiedarbi un dramaturģiskajiem 
pretstatiem, kas sasaucas ar dažādiem mūzikas valodas elementiem, tai skaitā faktūru. Kā pretpoli var būt gan 
konsonanse un disonanse, gan diatonika un hromatika, gan arī monofona un daudzbalsīga faktūra – sadursme 
starp ļauni fatālo, oktāvās dublēto monoritmisko vienbalsīgo posmu Mazās naktsmūzikas 3. partitūrnumurā un 



 210 

jaunākajos klavierdarbos – piemēram, Zaļā ainava (2008), miniatūrā Vasaras vakara mūzika 

(2009), kuros dominē repetitīvs korāļveida izklāsts, balstīts uz latviešu tautasdziesmu 

intonācijām, un tā daudzajos atkārtojumos vērojami minimālisma faktūras attīstības 

paņēmieni.101  

Repetitīvās tehnikas elementi bieži sastopami daudzos citos 21. gadsimta latviešu 

klavierdarbos: Ērika Ešenvalda Jūras ainavā (2000), Santas Ratnieces muqarnas (2008), 

Indras Rišes Ceļa norādēs (2011), Georga Pelēča Rudens mūzika (2011) u. c. Spilgts paraugs 

dziedoši kontinuālam izklāstam ar minimālisma elementiem ir Daces Aperānes klavierdarbu 

cikls Divi sapņi: I Kantiga II Arabesko (2011), kura izklāstā vokālais pirmsākums jūtams 

visos faktūras līmeņos – valda dziedošas melodiskās līnijas, kas nereti dublētas oktāvās un 

citos intervālos. Turklāt smalki impresionistiski niansētajā Arabesko netverami virmojošajā 

skaņu audumā izmantotas divas arābu skaņkārtas, kuras ieskanas jau ievadā, kas veidots 

minimālismam raksturīgā figuratīvā izklāstā ar paternu daudzkārtējiem atkārtojumiem    

(355. nošu piemērs), bet Deciso posmā figurācijas apvij skumji aicinošas austrumnieciskas 

melodijas, kas sasniedz saviļņojošu, sakāpinātu izteiksmi. 

Pilnīgi cita – enerģiska un dzīvespriecīga tēlainība piemīt ar minimālisma un 

repetitīvās tehnikas elementiem piesātinātajos visjaunākās komponistu paaudzes darbos. 

Tajos valda iepriekšminētajām tendencēm atšķirīga stilistika (Pols Grifitss to nosauc par – 

nesvētminimālismu102 (unholy minimālisms) (Griffiths 2010: 348) un motorisks bezpedāļa 

izklāsts. Spilgti paraugi tam ir Svena Renemaņa (1983) Etīde Zvani (2002) un Edgara 

Raginska Mazā elektroniskā mūzika (2012) – refleksija par pēdējās desmitgadēs 

populārajiem elektroniskās deju mūzikas žanriem drum'n'bass, techno un dubstep, kuros 

ritms bieži ir svarīgāks par citiem mūzikas izteiksmes līdzekļiem – melodiju, harmoniju utt. 

Enerģiski un vitāli ritmi pamazām uzslāņojas cits citam minimālismam raksturīgajā fāžveida 

attīstībā, pakāpeniski paplašinās diapazons, bet izklāsts pamazām kļūst ritmiski arvien 

sarežģītāks, jo taktsmērs mainās neregulāri (piemēram, pirmās fāzes noslēguma posms –  

356. a) nošu piemērs). Trešā attīstības fāze balstās uz ātrām, ar plaukstu uz stīgām slāpētām 

                                                                                                                                            
trauksmi vēstošo, ritmiski saasināto augšupejošo akordu izklāstu 4. partitūrnumurā (352. nošu piemērs), 
liriskais korālis un griezīgi disonanti diskrēti izklāsta elementi (punkti, arabeskas) - Izdegušās zemes ainavas 
trešajā daļas 37.–38. partitūrnumurā (353. nošu piemērs) u.tml. 

101 P. Vaska Zaļās ainavas detalizētu analīzi sk. pielikumā.  
102 Angļu muzikologs Pols Grifitss (Paul Griffiths) pētījumā par 20. gadsimta mūzikas stiliem, ņemot 

vērā skaņdarbu programmatisko ievirzi, diferencē vairākus ar repetitīvās tehnikas un minimālisma izklāstu 
saistītus stilistiskos virzienus: svētminimālisms (holy minimalism) (Griffiths 2010: 257–264), jaunais 
romantisms (new romanticism) (Griffiths 2010: 265–284), jaunā vienkāršība (new simplicity) (Griffiths 2010: 
285–297) un nesvētminimālisms (unholy minimalisms), kur priekšplānā izvirzās motoriskums un kinētiskā 
enerģija (Griffiths 2010: 348–353). 
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ritmiskām akordu figurācijām zemā reģistrā, kuru skanējums rada interesantu sonoru efektu 

un imitē sintētisku, elektronisku skaņu. Ritmi pamazām vienkāršojas, visām faktūras balsīm 

sinhronizējoties ceturtajā, noslēdzošajā fāzē – epizodē House music103 (356. b) nošu 

piemērs). 

Mūsdienu latviešu klaviermūzikas panorāma nebūtu pilnīga, ja netiktu minēta 

minimālismam un jaunajai vienkāršībai pretēja tendence un savdabīga stilistiska opozīcija, 

respektīvi, dažos klavierdarbos sastopami arī jaunās sarežģītības elementi. Kā paraugu var 

minēt Andra Dzenīša klavierdarbu Dorada (2010) kurš pārsteidz ar spilgtiem reģistru un 

ritma kontrastiem, krāsu tembrālo bagātību un galēju dinamisko gradāciju izmantojumu.104 

Arī Gundegas Šmites Ungāru klavierainavās (2013) sastopamas iezīmes, kas sasaucas ar 

jaunās sarežģītības tehniku. Tās izpaužas gan pirmās daļas komplicētajā ritmikā (galēji ātra 

ritmiskā pulsācija (metronoms 440), kas veido metriski neregulāras un mainīgas struktūras 

dažādos reģistros – 364. a) nošu piemērs), gan otrās daļas polifonajā, gandrīz visu diapazonu 

aptverošajā metriski atšķirīgajā piecu slāņu izklāstā (364. b) nošu piemērs). 

Par spīti minimālisma un repetitīvās tehnikas stilistiskajām novitātēm (jaunā 

vienkāršība, jaunais romantisms), latviešu klavierfaktūrā tomēr grūti faktūras ziņā atrast 

būtiskas inovācijas, jo galvenokārt ir izmantoti jau iepriekš sastopamie figuratīvā izklāsta 

veidi (ilgstoši atkārtotas ritmiskās vai harmoniskās figurācijas). Minimālisma izklāstā 

rakstītajiem klavierdarbiem, tai skaitā ar jaunās vienkāršības stilistiku, faktūras reljefa un 

fona attiecības ir minimālas, dažos gadījumos pat izzūd, bet mūzikā ar jaunā romantisma un 

jaunās sarežģītības elementiem tās izpaužas plaši un daudzveidīgi. 

 

6.4.5. Izklāsts ar polistilistikas elementiem 

Latviešu, kā arī citu Eiropas tautu klaviermūzikā atklājas plaša kompozīcijas tehniku 

un stilu panorāma. Ne vienmēr tas saistās ar kardināli jauniem faktūras veidiem, bet dažreiz 

mākslinieciskie risinājumi izceļ kāda atsevišķa paņēmiena lomu. Nereti tas attiecas arī uz 

polistilistiku – tā ir interesanta ar atšķirīgu, pat diametrāli pretēju elementu apvienojumu 

vienā skaņdarbā. Visbiežāk polistilistika darbojas semantiskā līmenī, taču atsevišķos 

gadījumos, vienlaicīgi apvienojoties stilistiski atšķirīgām izklāsta sastāvdaļām, rodas 

savdabīgi faktūras veidi.  

Vēsturiski mūzikas stilistiskā neviendabība vai stilu dialogs klaviermūzikā bija 

sastopams jau kopš tās pirmsākumiem – variācijās vai transkripcijās par kāda cita autora 

                                                 
103 House music ir elektroniskās deju mūzikas žanrs, kas radies 20. gadsimta 80. gados Čikāgā.  
104 Andra Dzenīša klavierdarba Dorada faktūras analīzi sk. pielikumā.  
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tēmu (piemēram, jau angļu vērdžinelista Pītera Filipsa skaņdarbā Lakstīgala, kas ir 

transkripcija un variācijas flāmu komponista Orlando di Laso tāda paša nosaukuma motetei), 

bet vēlāk popūriju, pastičo, parafrāžu u.c. žanros. Taču īstu uzplaukumu t.s. polistilistika 

piedzīvoja 20. gadsimtā, paplašinoties mūzikas stilistiskajai amplitūdai. Tas izpaudās ne tikai 

daudzveidīgu mūzikas stilu līdzāspastāvēšanā, bet arī stilistiskajā neviendabīgumā un dažādu 

stilu sintēzē viena skaņdarba ietvaros.  

1971. gada referātā Polistilistiskas tendences laikmetīgajā mūzikā Alfr ēds Šnitke 

iezīmēja dažādus polistilistikas izpausmes veidus – (citātu, kolāžu, alūziju): „Slēptā veidā 

polistilistiskā tendence sastopama jebkurā mūzikā, jo stilistiski sterila mūzika būtu mirusi. 

Vai ir vērts par to runāt? Runāt ir nepieciešams, jo pēdējā laikā polistilistika noformējās kā 

apzināts paņēmiens – pat necitējot, komponists bieži jau iepriekš plāno polistilistisku efektu, 

vai tas būtu kā šokējoša muzikālo laiku kolāžas sadursme, vai līgana slīdēšana pa mūzikas 

vēstures fāzēm, vai smalkākās, it kā nejaušās alūzijas” (Шнитке 1973: 290).  

No stilistisko slāņu kontrasta viedokļa Jevgeņija Čigarjova izceļ divas polistilistikas 

tipus – kolāžas polistilistiku105 un simbiotisko polistilistiku (Чигарева 2005: 437). Tas 

attiecas arī uz skaņdarbu izklāstu: simbiotiska polistilistiska faktūra (cita autora vai stila 

raksturīgie elementi integrēti bez īpaša izklāsta kontrasta skaņdarba ietvaros) un kolāžas 

polististikas faktūra (citētais materiāls rada faktūras kontrastu).106 Latviešu klaviermūzikā 

simbiotiska polistilistika  faktūras līmenī sastopama jau 19. gadsimta beigās, piemēram, 

Emilis Melngalis skaņdarbā Šopēns no cikla Mazi meti (1896), iespējams, zīmē Šopēna 

portretu līdzīgi kā Roberts Šūmanis tāda paša nosaukuma miniatūrā ciklā Karnevāls. 

Melngaiļa skaņdarbā dominē Šopēna Ekspromtiem op. 29 Nr. 1 As dur un op. 51 Nr. 5 Ges 

dur raksturīga figuratīvu homofoni polifonu faktūru ar tajā ietvertām piebalsīm (267. nošu 

piemērs. 

Savukārt Lista klavierdarbu faktūras paņēmienus, tai skaitā visplašāko al fresko un 

koloristiskās bagātināšanas paņēmienu klāstu, savās Latviešu rapsodijās – Pirmajā (1921) un 

Otrajā (1923), – asprātīgi variējot latviešu tautasdziesmu melodijas, pielietojis Harijs Ore 

(286. a)   e) nošu piemēri). Līdzīgas paralēles saskatāmas arī vēlāk – piemēram, Romualda 

Grīnblata cikla Iespaidi (1957) faktūrā, īpaši trešajā un ceturtajā daļā (III ...no Bēthovena 

simfonijas, IV ...no Musorgska operas), izmantotas alūzijas ar šo komponistu mūzikas 

                                                 
105 Kolāžas tehnikas (Collagetechnik) nozīmi Štokhauzena daiļradē akcentē Kristians Ucs pētījumā par 

20. gadsimta mūzikas stilistiku Neue Musik und Interkulturalität (Utz 2002: 144). 
106 Šie faktūras tipi pārsvarā saistīti ar skaņdarba stilistiku, nevis ar mūzikas izklāsta specifiskajiem 

risinājumiem. 
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raksturīgajiem elementiem, Gundara Pones cikla Pastkartēs no Kurzemes (1992) septiņās 

daļās, nostādot blakus septiņu dažādu 20. gadsimta komponistu rakstības stilus, kā arī 

Tālivalža Ķeniņa Šūmaņa parafrāzēs un fūgā (1995). Šajā komponista pēdējā skaņdarbā 

klavierēm robežas starp citātu un oriģinālmūziku ir nemanāmi nogludinātas: pirmajā daļā 

Nemiers ietvertas astoņas taktis no Šūmaņa klavierdarba Naktī no Fantāzijskaņdarbiem      

op. 12, bet dramatisko ievadu Agitato un trauksmaino citātu savieno pārgājposms dolce 

šūmaniskā faktūrā – figurācijas triolēs abu roku partijās ar slēptās daudzbalsības elementiem 

veido homofonu izklāstu ar skaidri izteiktu melodisko un basa līniju, ko aizpilda figurētas 

vidusbalsis. Tādēļ tieši ar faktūras palīdzību notiek organiska pāreja uz Šūmaņa 

oriģinālmūziku (358. nošu piemērs). Savukārt otrās daļas Ilgas homofoni polifonajā izklāstā 

nemanāmi ievijas solodziesmas Mēness naktī no cikla Dziesmu loks op. 39 melodija, bet 

trešajā daļā Jūsma sākumposms izklāstīts tāpat kā dziesmas Pavasara naktī op. 39 

klavierpavadījuma ievads. Šūmaņa tēmas Ķeniņa klavierdarbā ir kā savdabīgs starta punkts, 

iedvesmas un fantāzijas rosinātājs, arī līdzsvara devējs – lai radītu stilistiski daudzšķautņainu 

oriģinālmūziku.  

Dažreiz stilizēta ir nevis konkrēta komponista mūzika, bet faktūrā jūtama citas tautas 

folkloras ietekme – teiksim, Daces Aperānes Kantigā no Diviem sapņiem (2011) melodikā, 

skaņkārtā un improvizatorajā faktūrā valda spāņu flamenko stila elementi, piemēram, ģitāras 

spēles imitācijas augšupejošajās pasāžās kreisās rokas partijā skaņdarba sākuma un reprīzes 

posmā (359. nošu piemērs). Flamenko stila iezīmes ritmikā un žanrisko figūru lietojumā 

saskatāmas arī Anitras Tumševicas (1971) skaņdarbā Diānas dziesma. Spāņu mežģīnes 

(2010) un Jāņa Zandberga Zapateado en Fa (2010). Savukārt Daces Aperānes Cimbalom 

(2013) izklāstā imitēts ungāru tautas instrumenta – cimbalas skanējums: gan izmantojot spēli 

uz stīgām, gan daudzkārtējās repetīcijās un šim instrumentam raksturīgajās figurācijās.  

Pētot polistilistiku, Svetlana Savenko (Савенко 1997: 425) un vēlāk arī Jevgeņija 

Čigarjova (Чигарева 2005: 432) atzīmē, ka raksturīgu vēsturisku šķautni tā iegūst, 

vienojoties ar jaunās vienkāršības estētiku, aktualizējot klasiskās un romantiskās mūzikas 

valodas idiomas. Spilgts paraugs tam ir Imanta Zemzara Varšavas triptihs (1973) – viens no 

pirmajiem kolāžas polistilistikas faktūras piemēriem latviešu klaviermūzikā. Savā 

disertācijā Maija Sīpola norāda, ka skaņdarba izklāstā manāmas intonatīvas, harmoniskas un 

ritmiskas saites ar baroku un klasicismu, turklāt citātu izmantojums vienmēr ir muzikāli 

dramaturģiski un psiholoģiski pamatots, savijas ar oriģinālo muzikālo materiālu (Сипола 

1990: 176). Faktūras kontrasti īpaši spilgti izpaužas saistībā ar citātiem trešajā daļā 

Andantino – fragments no J. S. Baha Fūgas fis moll (LTK I) ieskanas pēc lēna atonāla 
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polifona posma, turklāt ar savu pakāpenisko un skaidro lineāro balssvirzi ir pilnīgā pretstatā 

blakus posmu plaša diapazona izklāstam (360. a) nošu piemērs). Arī Šopēna Etīdes es moll 

op.10 Nr. 6 sākums ar smeldzīgo, melodiski figurēto pavadījuma figurāciju negaidīti iznirst 

no iepriekšējā posma Alberti basiem un pēc tam tiek pārtraukts, tiem ieskanoties dziļu basu 

pavadībā (360. b) nošu piemērs). 

Uz šī skaņdarba izklāstu zināmā mērā attiecas arī Tatjanas Kjuregjanas termins – 

polistilistiskās faktūras aleatorika (Кюрегян 2005: 415). Tā izpaužas stilistiski dažādu 

faktūras figūru vienlaicīgā apvienojumā, kā, piemēram, Varšavas triptiha pirmajā daļā 

Allegro vivace, kad sinkopētā ostinato melodija ar polimetrijas iezīmēm skan klasicisma 

stilam raksturīgo Alberti basu pavadījumā (360. c) nošu piemērs). Kaut gan šis izklāsts 

uztverams kā viens vesels, taču stilistiskais kontrasts starp faktūras līnijām piešķir tam īpašu 

intonatīvo bagātību un izteiksmību.  

Pārsteidzošs faktūras aleatorikas paraugs latviešu klaviermūzikā ir Andra 

Vecumnieka (1964) virtuozā faktūrā rakstītā Quasi Karmena (2010).107 Izbrīna faktūras 

kontrasti starp vienlaicīgi skanošiem stilistiski atšķirīgiem izklāsta slāņiem – piemēram, 81.–

82. t. (361. a) nošu piemērs) populārā Habanēras tēma kreisās rokas partijā skan plašā 

akordu faktūrā zemā reģistrā, bet labajā rokā – pakāpeniski dinamiski un sastāva ziņā 

izplešas aleatoriska sonora josla glissando tremolo poco a poco senza metrum, kas aizgūta no 

stīgu instrumentu spēles paņēmieniem. 

 Kopumā latviešu klaviermūzikā gan simbiotiskās, gan kolāžas polistilistikas faktūra 

izmantota daudzveidīgi, nereti ietekmējoties un vienojoties ar citām kompozīcijas tehnikām – 

minimālismu, aleatoriku un sonoriku.  

 

Rezumējums 

1. Ņemot vērā, ka latviešu klaviermūzika radusies 19. gadsimta otrajā pusē, pirmajos 

klavierdarbos jūtama nepārprotama romantisma stila ietekme, kas parādās arī faktūras 

veidos un sastāvā. Homofona un homofoni polifona faktūra, kā arī romantisma tradīcijās 

balstīts daudzveidīgs figuratīvais izklāsts latviešu klaviermūzikā dominē aptuveni līdz        

20. gadsimta vidum, kad mūzikas valodā parādās arī citas stilistiskās vēsmas 

(neoklasicismam raksturīga grafiska linearitāte utt.). Līdz ar jauno kompozīcijas tehniku 

(dodekafonijas, sonorikas, aleatorikas, minimālisma) elementu ienākšanu latviešu 

klavierdarbos (20. gadsimta 60. gadi) notiek izmaiņas faktūras sastāvā. Tas veicina arī 

                                                 
107 Andra Vecumnieka Quasi Karmena faktūras analīzi sk. pielikumā. 
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teorētisko koncepciju atjaunošanos, respektīvi, izklāsta veidus ne vienmēr iespējams 

sistematizēt, ņemot vērā tradicionālos tipus: monofoniju, homofoniju un polifoniju, bet 

aktuālāka kļūst klasifikācija pēc reljefa un fona attiecību intensitātes – lineāras, diskrētas un 

polimorfas struktūras. 

Romantiskās tradīcijas nozīmi uzsvēris arī Tālivaldis Ķeniņš: „Latviešu mūzika, kas 

tradīciju plāksnē ir jauna mūzika (es nerunāju par mūsu folkloriskā pūra milzīgo bagātību), 

visvairāk tanī barojusies, un vispār nav iespējams runāt par latviešu mūziku, nerunājot par 

romantismu” (Zemzare 1994: 221). Tas spilgti redzams arī žanru un tiem raksturīgā izklāsta 

izvēlē – sākotnēji valda romantiskās miniatūras žanrs ar tendenci apvienoties ciklā, bet, kopš 

19.–20. gadsimta mijas arī izvērstas formas: variācijas, sonātes u.c. 

Nav iespējams runāt par latviešu mūziku, nepieminot folkloru un attīstīto koru 

kultūru. Tās ietekme zināmā mērā izpaudās latviešu komponistu klavierdarbos salīdzinoši 

biežajā dziedošas linearitātes un korāļa faktūras108 izmantojumā.  

Lineāro struktūru dominante attiecas gan uz monofonu109, gan homofoni polifonu 

faktūru, gan arī izklāstu ar sonorikas, aleatorikas un minimālisma elementiem. Ņemot vērā 

divas figuratīvā izklāsta attīstības līnijas – tembrāli krāsaino faktūru un reālu motorisku 

izklāstu, savā veidā tas ir attiecināms arī uz sonorikas un aleatorikas līdzekļiem: paņēmieni ar 

dziedošu krāsainu un tai pretēju – trokšņu, uzsitienu ievirzi. Izmantojot iepriekšminēto 

sonoro faktūras elementu sistematizāciju, pie pirmajiem pieder gan kontinuāli viendabīgi 

(līnija, josla, plūdums), gan polimorfi veidojumi, gan dažādu elementu apvienojumi, kas 

latviešu mūzikā sastopami salīdzinoši biežāk, nekā diskrētas struktūras (punkts, plankums, 

birums) tīrā veidā. Nereti latviešu klavierdarbos lineāras un polimorfas struktūras rodas, 

mijiedarbojoties vairāku kompozīcijas tehniku (sonorikas, aleatorikas, minimālisma u.c.) 

elementiem. 

                                                 
 108 Korāļa faktūra ir viena no senākajām un svarīgākajām faktūras zīmēm ar vēsturiski stabilu 
semantiku. Lai gan ir iespējamas dažādas nianses (gaiši apskaidrots, romantiski saviļņots vai sēru korālis), 
tomēr parasti izklāstu raksturo dziedājums ar augstu garīgu koncentrāciju. Kopš 19. gadsimta klaviermūzikā 
korāļa faktūru mēs saprotam kā vienu no akordu faktūras veidiem, pārsvarā ar četru un vairāk balsu izklāstu, 
kas imitē kora dziedājumu. Šim izklāstam parasti piemīt atturīgs, cildens raksturs, samērā lēns temps, plūstoša 
balssvirze, vienmērīgs, statisks ritms. Jau no seniem laikiem korāļa izklāstam ir cieša saikne ar daudzbalsīgu 
garīgu, rituālu dziedājumu gan tautas, gan baznīcas mūzikā. 

109 Nereti vienbalsīga melodija, kas var būt dublēta oktāvās, bez pavadījuma kādā skaņdarba posmā: 
tautasdziesmu citāti tautasdziesmu apdarēs Jāzepa Vītola Irbīt gulēj' ceļmalā no cikla Desmit latviešu 
tautasdziesmas klavierēm op. 29 (1900), Ej, saulīte, drīz pie Dieva no cikla Astoņas latviešu tautasdziesmas 
op.32 (1905), Romualda Kalsona Sudrabota zīle brēca no cikla 12 latviešu tautasdziesmu apdares (1984), Ilzes 
Arnes (1953) Mēnestiņis zvaigznes skaita no cikla Trīs latviešu tautasdziesmu apdares (2011) utt., vai 
oriģinālmelodija Selgas Mences Rudens vīzijā ar nogrimušajiem zvaniem (1992), Imanta Zemzara Sonātē trijos 
dziedājumos (1980) pirmās daļas sākumā, Pētera Vaska Baltajā ainavā (1980), Rudens klaviermūzikā (1981), 
Riharda Dubras Largo e assai rubato no cikla Atspulgu lauskas (1989) utt. 
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Savukārt korāļa izklāsts kopš 19. gadsimta otrās puses samērā bieži atrodams 

Ādama Ores, Jāzepa Vītola, Alfrēda Kalniņa, Lūcijas Garūtas u.c. komponistu skaņdarbos ar 

garīgu vai tautisku ievirzi. Dažreiz korāļa faktūra ir individu āla žanriskā faktūras zīme 

komponista daiļradē, piemēram, Pētera Vaska skaņdarbos: Izdegušās zemes ainavas trešajā 

daļā korālis kā cerības stars dod ticību uz atpestīšanu (24. nošu piemērs), līdzīgs efekts rodas 

arī Rudens mūzikā posmā dolcissimo, cantare molto legato (28. nošu piemērs) vai Zaļajā 

ainavā un Vasaras vakara muzikā. Korāļa izklāsts raksturīgs arī citu mūsdienu latviešu 

komponistu klavierdarbiem: Daces Aperānes cikls Noktirnes (2002), Romualda Jermaka 

Mežotnes pilskalns no cikla Akvareļi (2002), Georga Pelēča Prelūdijas fis moll, C dur, Ces 

dur no cikla Descendente per tertias – Lyra omnitonalis (2008) u.c. 

Līdzās dominējošiem lineārajiem un polimorfajiem izklāsta veidiem 20. gadsimta 

otrās puses klaviermūzikā sastopami arī daudzveidīgi diskrētas faktūras paraugi, gan saistībā 

ar 12 skaņu harmoniju un sēriju tehniku (komponisti tai pievērsušies lielākoties stilizācijas 

aspektā), gan arī puantilisks izklāsts bez šo tehniku iezīmēm.  

2. Pirmie mēģinājumi latviešu profesionālajā klaviermūzikā sasaucās ar valdošo 

romantisma tendenci un veidojās uz jau esošās pieredzes pamata, tāpēc faktūras žanriskā 

un stilistiskā funkcija  izpaudās, izmantojot mūzikas izteiksmes līdzekļus, kas Eiropā 

aprobēti un nostabilizēti daudzu gadsimtu garumā. Piemēram, Alfrēda Kalniņa apjomā 

lielākajā un virtuoza koncertstila redzamākajā kompozīcijā klavierēm Variācijās par 

Edvarda Grīga tēmu (1938) līdz ar tradicionāliem faktūras risinājumiem izmantoti konkrēti 

žanri ar tiem raksturīgām faktūras iezīmēm: 4. variācija - Šūpļa dziesma (Duets), 6. variācija 

Kaprise, 7. variācija Barkarola, 8. variācija Polonēze (37. nošu piemērs). Izklāstā jūtama 

Šopēna klavierdarbu ietekme, tas redzams arī izvēlēto žanru nosaukumos.  

Līdzās jau eksistējošajiem žanriem klaviermūzikā parādījās miniatūras ar latviešu 

folkloras iezīmēm – tautasdziesmu apdares, kuru izklāstu bagātināja melodijas ar tautas 

mūzikas intonācijām un skaņdarbi ar tautas dejām raksturīgām faktūras formulām 

(piemēram, Jāzepa Vītola Sidrabiņa upi bridu no Astoņām latviešu tautasdziesmām op. 32 

Nr. 8 un Jāņa Norviļa (1906–1994) Dancī no Dziesmu druvas, kuru faktūrā polifoni ievijas 

polkai raksturīga ritma figūra), proti, radās klavierdarbi ar izteiktu nacionālo kolorītu.110 

Jaunas vēsmas tautasdziesmu apdaru izklāstā ienesa jaunais folkloras vilnis, kas     

20. gadsimta 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā nostiprinājās latviešu simfoniskajā un 

vokālajā mūzikā, vēlāk arī klaviermūzikā. Jāpiekrīt Jevgeņijam Nazaikinskim: „Folkloras 

                                                 
110 Vieni no pirmajiem tautasdziesmu apdaru autoriem latviešu klaviermūzikā bija Pēteris Šancberģis 

un Nikolajs Alunāns (Sīle 2003: 60).  
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materiāla un sadzīves mūzikas valodas izmantojums jau radīja bāzi daudzveidīgam 

stilistiskam risinājumam (tautas melodiju harmonizācija, tautas mūzikas skaņkārtisko un 

harmonisko īpatnību imitācija apvienojumā ar profesionālo kompozīcijas tehniku 

paņēmieniem un principiem u.tml.)” (Назайкинский 2003: 213). Šī estētiski stilistiskā 

ievirze iniciēja folkloras pieredzes sintezēšanu ar jauniem mūzikas valodas elementiem un 

pievērsa komponistus senajiem un arhaiskajiem slāņiem to pirmatnējā raupjumā un tiešumā 

(Torgāns 2010: 265).  

Spilgti jaunā folkloras viļņa paraugi latviešu klaviermūzikā ir divi tautasdziesmu 

apdaru cikli – Paula Dambja 10 mazi skaņdarbi bērniem (1980) un Romualda Kalsona 

Divpadsmit tautasdziesmu apdares (1980), kuros radoši un krāsaini izmantotas tautas deju 

ritma formulas, kā arī aleatorikas un sonorikas elementi.111 Piemēram, Dambja Alsungas 

padancī uz strikti ievēroto pavadījuma figūru polimetriski uzslāņojas melodija 5/8, kurai 

pievienota pavadījuma figūra uz 4/8, kā arī pēdējā daļā Dej’, māsiņa, līdz ar mani, 

neskatoties uz ritmiski viendabīgo izklāstu, negaidītie akcenti veido nekvadrātiskas 

struktūras, bet apdarē Sidrabiņa lietiņš lija pēc ritmiski brīvā ievada ilustratīvi krāsaini 

iemirdzas pavadījuma figurācija – raksturbalss augšējā reģistrā (362. nošu piemērs).  

Savdabīgi tautasdziesmas un dejas apdarinājis arī Romualds Kalsons ciklā 

Divpadsmit tautasdziesmu apdares (1980), kurā atbilstoši programmatiskai iecerei attēlotas 

kāzu svinību tradicionālās ieražas. Komponistam piemītošos novatoriskos meklējumus 

folkloras materiāla lietošanā, līdzīgi kā Dambim, raksturo repetitīvās tehnikas izmantošana 

un polifona linearitāte, taču tas paradoksāli sasaucas ar izsmalcinātu, virtuozu skaņu rakstu 

un bagātu, daudzkrāsainu tembra kolorītu. To izcēlis arī Jānis Torgāns, norādot uz 

komponista muzikālās domāšanas krāsainības vai tembru personifikācijas efektu (Torgāns 

1987: 191). Psiholoģiskās noskaņas apdarēs tvertas, izmantojot plašu pianistisko līdzekļu 

arsenālu, piemēram, 11. daļā Kas tā tāda griezes galva pielietota ne tikai repetīciju tehnika, 

martelato, oktāvu tremolo, minora trīsskaņu hromatiski paralēlismi pretkustībā abu roku 

partijā, bet arī pamazām izdziestoši glisandi skaņdarba noslēgumā (363. nošu piemērs).  

Tautasdziesmu un deju apdares ar tām raksturīgām faktūras formulām turpina 

attīstīties joprojām. Piemēram, Santas Bušs Nach W... asociatīvi fragmenti pēc Jāzepa Vītola 

un Volfganga Dārziņa tautasdziesmu apdaru motīviem (2007) faktūrā sastopami interesanti 

                                                 
111 Jānis Torgāns arī norāda, ka atšķirībā no Krievijas komponistu pieejas: „Baltijas republikās jaunais 

folkloras vilnis spēcīgāk realizē saskarsmi ar svaigajām, tā sauktās poļu skolas (Vitolds Ļutoslavskis (Witold 
Lutosławski, 1913–1994), Kšištofs Pendereckis (Krzysztof Penderecki, 1933)) veidotajām tehnikām (sonorika, 
aleatorika)” (Torgāns 2010: 256). 
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sonorikas elementi – spēle uz stīgām u.tml., Edgara Raginska Trīs latviešu tautasdziesmas 

klavierēm (2008) ar repetitīvās tehnikas iezīmēm utt. 

Latviešu klavierdarbos interesantas nianses ienes arī polistilistika, kas izpaužas 

simbiotiskā polistilistiskā faktūrā (cita autora vai stila raksturīgie elementi integrēti bez 

īpaša izklāsta kontrasta skaņdarba ietvaros) un kolāžas polististikas faktūrā (citētais 

materiāls rada faktūras kontrastu), turklāt nereti šie izklāsta veidi ietekmējas, vienojoties ar 

citām kompozīcijas tehnikām – minimālismu, aleatoriku un sonoriku.  

3. Faktūras kompozicionālā funkcija  latviešu klaviermūzikā darbojas daudzveidīgi 

(katrā stilā iespējamas atšķirības, kas analizētas iepriekšējās nodaļās par Rietumeiropas 

mūziku). Īpaši var izcelt tās nozīmi skaņdarbos ar minimālisma un repetitīvās tehnikas 

elementiem, jo tad faktūra skaidri diferencē katru formas posmu. Klavierdarbu faktūrā ar citu 

20. gadsimta kompozīcijas tehniku (dodekafonijas, aleatorikas un sonorikas) iezīmēm 

priekšplānā izvirzās skanējuma krāsainība, telpiskums un dažādu kustības veidu 

diferenciācija, tāpēc faktūra bieži gan parāda katra muzikālā materiāla robežas, gan arī 

apvieno tos plašākos posmos vai visas formas ietvaros.  

4. Ņemot vērā, ka latviešu klaviermūzikā eksistē divas figurat īvā izklāsta attīstības 

līnijas – tembrāli krāsainais iluzorais un reāli motoriskais izklāsts, daudzu latviešu 

komponistu klavierdarbos, aptuveni līdz 20. gadsimta vidum dominējot romantiskajai 

tendencei, galvenā loma ir koloristiskajai figurācijai (figurēti dublētais zīmējums, 

raksturbalss vai raksturslānis, polifonizēta figurācija, polifigūru faktūra, arabeskas, al fresco, 

koloristiskā bagātināšana, vibrato, tremolo un žanriskās figurācijas), kas turpina attīstīties 

mūsdienu klaviermūzikā. Tas attiecas arī uz sonorikas līdzekļiem (sonorās faktūras 

paņēmieni ar dziedošu krāsainu un tai pretēju – trokšņu, uzsitienu ievirzi). 

Aptuveni 20. gadsimta vidū latviešu klaviermūzikā ienāk arī motoriskais reālais 

figuratīvais izklāsts, saistīts ar lineāro (priekšplānā izvirzās linearitāte, motorika, kustības 

vispārējās formas, dažreiz ar neoklasicisma elementiem (izrotājumi utt.), nereti bagātinās arī 

ar polimetrijas un poliritmijas struktūrām) un trokšņu – sitienveida pianismu (figuratīvais 

izklāsts veidojas no akordiem u.c. saskaņām, t.sk. klasteriem, bet repetitīvais vai martelato 

izklāsts nereti asociējas ar klavieru kā sitaminstrumenta traktējumu).  

Latviešu klaviermūzika ar dodekafonu izklāstu un faktūru ar sonorikas un aleatorikas 

elementiem turpina 20. gadsimta Rietumeiropas tradīcijas, kuras analizētas piektajā nodaļā 

par 20. gadsimta mūziku. Piemēram, aleatorikā, sonorikā un minimālismā var tikt izmantota 

repetitīvajai tehnikai raksturīga figurēta faktūra utt.  
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Saistībā ar repetitīvo tehniku un minimālismam raksturīgo izklāstu (stilistiskās 

novitātes – jaunā vienkāršība, jaunais romantisms), kurā faktūras ziņā grūti atrast būtiskas 

inovācijas, jo galvenokārt izmantotas jau iepriekš sastopamās ilgstoši atkārtotas ritmiskās vai 

harmoniskās figurācijas, latviešu klaviermūzikā saskatāmas divas tendences: skaņdarbi ar 

jaunās vienkāršības stilistiku pārsvarā vienojas ar intonatīvi izteiksmīgu koloristisku izklāstu, 

bet klavierdarbi minimālisma manierē – ar tokātisko bezpedāļa faktūru.  

Tā kā daudzi latviešu mūsdienu komponisti savā mūzikas valodā izmanto dažādu 

aktuālu kompozīcijas tehniku elementus, ir sarežģīti izcelt faktūras veidus, kas ir īpatnēji un 

biežāk sastopami tieši latviešu klaviermūzikā. Protams, var akcentēt atsevišķu skaņdarbu 

radošo risinājumu savdabību, piemēram, vērst uzmanību uz dziedošu akordu izklāsta vai 

latviešu tautasdziesmu intonāciju izmantojumu Pētera Vaska klavierdarbos, interesantu un 

atšķirīgu minimālisma un repetitīvās tehnikas traktējumu Georga Pelēča un Edgara Raginska 

skaņdarbos, neparasta skanējuma meklējumus Selgas Mences Salvadora Dali impresijās, 

Daces Aperānes Cimbalā un Santas Bušs darbā TransparenT, asprātīgu polistilistisku kokteili 

Andra Vecumnieka Quasi Karmena, kā arī sarežģītas, daudzslāņainas polimorfas faktūras 

tipus Andra Dzenīša klaviermūzikā, taču galvenais it tas, ka šajos darbos atspoguļojas        

21. gadsimta mūzikas kopējā tendence – stilistiskā dažādība un katra skaņdarba individuālās 

mākslinieciskās idejas atklāsme.  



 220 

Noslēgums 

 

Ar klavierfaktūras īpatnībām atskaņotājmākslinieks saskaras, apgūstot skaņdarba 

nošu tekstu un pārveidojot to skanējumā. Klavierdarba skaņurakstu parasti raksturo 

daudzbalsīgs un figurēts izklāsts. Lai gan klavieres ir monotembrāls instruments, nereti tiek 

imitēti vai ilustrēti citi konkrēti skaņas avoti un, īpaši sākot ar 19. gadsimta mūziku, notiek 

klavierfaktūras simfonizācija.  

Komponista iecere un atskaņotājmākslinieka interpretācija paredz attiecīgu brīvību, 

ko zināmā mērā ierobežo nošu teksts, tomēr tās materializācija konkrētā skanējumā ir bijusi 

atšķirīga katrā vēsturiskajā periodā. Laika gaitā atskaņotājmākslinieku attieksme pret nošu 

tekstu neizbēgami mainās un tradīcijas zūd. To atjaunošanā un uzturēšanā, pietuvinoties 

autentiskam skanējumam, liela nozīme ir faktūras īpatnību apzināšanai. Tādēļ, lai sasniegtu 

mākslinieciski spilgtu skaņdarba interpretāciju, ir svarīgi izpētīt faktūras iezīmes ne tikai 

tehnisko paņēmienu realizācijā, bet arī stilistiskajā un vēsturiskajā kontekstā. 

Būtiska ir pētījuma objekta – klavierfaktūras – vienotība ar trim svarīgiem aspektiem: 

kompozicionālo, vēsturisko un atskaņotājmākslas. Svarīgi, ka tā ir analizēta kopumā, nevis 

koncentrējoties uz vienu elementu. Faktūra organizē visu mūzikas izteiksmes līdzekļu plašo 

spektru, tādēļ pēc iespējas pilnīgāka klaviermūzikas izklāsta attīstības panorāma iegūta, 

pieejot tai kā kompleksam, kas nosaka mākslinieciskās iespējas un komponentu (tai skaitā 

figurācijas) funkcijas.  

Lai sasniegtu promocijas darba mērķi, izpētīts apjomīgs teorētiskais materiāls saistībā 

ar faktūras koncepciju. Balstoties uz to, pamatotas galvenās klavierfaktūras pētniecības 

vadlīnijas, izcelti svarīgākie parametri un apzinātas pētījuma metodes (vēsturiski salīdzinošās 

analīzes, funkcionālās un stila analīzes, faktūras dinamiskās izpētes metodes), kas pielietotas, 

analizējot dažu būtisku faktūras parametru īpatnības plašā klavierdarbu klāstā atšķirīgos 

vēsturiskajos laikposmos, tai skaitā arī latviešu klavierfaktūrā no pirmsākumiem                 

19. gadsimta otrajā pusē līdz mūsdienām.  

Apjomīgas teorētiskās bāzes apguves procesā iegūtais diskurss ļāva izcelt būtiskus 

aspektus, ar kuriem nākas saskarties, pētot klavierfaktūru. Tie ir: faktūras sastāvs, tās 

funkcionalitāte – stilistiski žanriskā un kompozicionālā funkcija , īpaši uzsvērts 

klavierfaktūras specifiskais līdzeklis – figur ācija, kam ir tieša saikne ar klavierspēles 

virtuozitāti.  
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Saistībā ar intensīvu skaņdarbu izklāsta atjaunošanās tendenci nepieciešami jauni 

teorētiski koncepti, tādēļ jau promocijas darba pirmajā nodaļā pamatota sava pieeja faktūras 

traktējumam, to raksturojot kā māksliniecisku, hierarhisku sistēmu, kas organizē visus 

mūzikas izteiksmes līdzekļus un elementus (skaņas, saskaņas, sonorus, lineāras struktūras, 

ritmiskās, dinamiskās un artikulācijas konstruktīvās vienības, utt.) laikā un telpā – vertikāli, 

horizontāli un dziļumā. Faktūra konkretizējas dažādos noteiktos, vēsturiski nostabilizētos 

muzikālā auduma veidos ar atbilstošām izklāsta un figurāciju fonisko un tembrālo īpatnību 

pazīmēm, ietverot sevī informāciju par skaņdarba žanru, žanriskumu un stilu, kā arī aktīvi 

darbojas formveides procesā. 

Savukārt figurācijas klavierfaktūrā definētas kā tās komponents, kas ornamentē vai 

izrotā skaņu audumu ar nelielām figūrām, piesātina izklāsta sastāvdaļas vai veido visu 

faktūru no motoriskiem, melodiskiem, akordu vai ritmiskiem elementiem (figūrām), kuras 

atsevišķos gadījumos periodiski atkārtojas vai veic faktūras koloristisku bagātināšanu ar 

sonoriem skaņu kompleksiem. 

Katrā promocijas darba nodaļā uzmanība pievērsta svarīgiem elementiem attiecīgā 

laikmeta un stila klavierfaktūrā un pierādīta tās funkciju prioritāšu maiņa. 

1. Faktūras sastāvs ir viens no svarīgākajiem un mainīgākajiem parametriem, kas 

attīstījies saistībā ar instrumenta uzlabojumiem, arvien paplašinot izklāsta telpisko 

koordināšu, kā arī reljefa un fona attiecību daudzveidību. Klavierfaktūrai vispār raksturīga 

daudzbalsība un ar to saistītas iezīmes, kas īpaši būtiskas atskaņotājmāksliniekam, 

diferencējot faktūras līnijas vai slāņus. Piemēram, pašos pirmsākumos 16. gadsimta 

klavīrfaktūrā jūtama klavesīna priekšteču – lautas un ērģeļu ietekme. Jau tā laika skaņdarbu 

izklāstu raksturo trīs veidi: monofonija, homofonija, polifonija un to mijiedarbe (sk. Džona 

Mandeja, Viljama Bērda u.c. skaņdarbu analīzi). Šie faktūras veidi attīstās joprojām, bet 

promocijas darbā katrā vēsturiskajā laikposmā akcentētas to īpatnības: 16.–17. gadsimtā 

izcelta ornamentācijas nozīme, 17.–18. gadsimtā īpaša uzmanība pievērsta intensīvai 

sarežģītākas polifonas linearitātes, dažādu dublējumu un vertikāļu attīstībai (Domeniko 

Skarlati112, Georga Frīdriha Hendeļa un Johana Sebastiana Baha skaņdarbos), kas arvien 

paplašināja izklāsta telpiskās koordinātas.  

Klasicisma laikmeta klavierfaktūrā kā viena no prioritātēm izvirzīta pavadošo 

figurāciju formulu daudzveidība un nozīme izklāstā kopumā. Izcelta to virzība uz dziedošu 

                                                 
112 Nozīmīga loma virtuoza, daudzslāņaina izklāsta attīstībā ir otrajā nodaļā analizētajām Domeniko 

Skarlati sonātēm, kurām faktūras bagātības un mainības ziņā grūti atrast līdzvērtīgus paraugus tā laikmeta 
klavīrmūzikā – tām raksturīgi gan vairāki faktūras slāņi plašā diapazonā, gan dažādi dublējumi intervālos un 
akordos, gan ātrs klaviatūras aptvērums ar pasāžām vai plašiem lēcieniem u.tml. 
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skanējumu, kurā melodija kļuva par vadošo tēmas un nereti arī visa izklāsta elementu, pretēji 

figuratīvi harmoniskajam izklāstam baroka klavīrfaktūrā, kas parasti izmantots kustības 

aktivitātes kontekstā. Īpaši akcentēta homofonā izklāsta dinamizācija Bēthovena 

klavierdarbos – ne tikai ar harmonisko figurāciju, polifonizāciju, bet arī ar trilleriem, tremolo, 

martelato u.c. paņēmieniem. 

Savukārt 19. gadsimtā klavierfaktūra bagātinās vertikālē un horizontālē, jo skaņdarbu 

izklāsts kļūst komplicētāks, to raksturo pavadošo balsu – figurāciju – melodizācija, dublēšana 

un individualizācija, respektīvi, notiek homofonijas polifonizācija, kas rada visa muzikālā 

auduma daudznozīmību.  

Saistībā ar 20. gadsimta intensīvo kompozīcijas tehniku attīstību mainās vairāku 

mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīme un funkcijas skaņdarbu kontekstā. Piemēram, melodija 

dodekafonijas vai seriālisma apstākļos tikpat kā izzūd, sairstot punktos vai kļūst pārāk 

neuztverama. Līdzīgi notiek ar harmoniju, kas paliek arvien komplicētāka un jaunajos 

apstākļos dažreiz zaudē savu formu reglamentējošo funkciju. Līdz ar to tradicionālie mūzikas 

izklāsta veidi ne vienmēr saglabā savu nozīmi, jo jaunu paņēmienu ieviešana izraisīja 

radikālas izmaiņas priekšstatā par faktūru vispār.  

Mūzikas izklāsta attīstība 20. un 21. gadsimta kompozīcijas tehniku kontekstā radīja 

nepieciešamību pēc jaunām klasifikācijām, kas balstās uz faktūras reljefa un fona attiecību 

daudzveidību, kurās faktūras laika un telpas parametri atklājas caur statikas un dinamikas 

mijiedarbi. Šādu paņēmienu analoģijas glezniecībā un plastiskajā mākslā liecina par mūzikas 

komunikatīvo iespēju paplašināšanos. Izmantojot faktūras dinamiskās izpētes metodi, var 

diferencēt faktūras paņēmienus kā viendabīgas un neviendabīgas (polimorfas), kontinuālas 

un diskrētas struktūras. 

Balstoties uz jau pastāvošiem pētījumiem par faktūras vertikāles strukturēšanu113, šajā 

shēmā ietverti kontinuālas, diskrētas (puantilisms utt.) un polimorfas (sastāv gan no 

lineāriem, gan diskrētiem elementiem) faktūras veidi. 

 

                                                 
113 Jeļenas Aleksandrovas (Александрова 1988), Violetas Prešas (Przech 2004) un Tatjanas 

Kjuregjanas (Кюрегян 2005a: 175) pētījumi.  
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Kontinu ālu izklāstu rada tradicionāli faktūras veidi (monofonija, heterofonija, 

polifonija, homofonija un to mijiedarbe), taču to nozīme līdz ar 20. gadsimta kompozīcijas 

tehniku ienākšanu paplašinās. Piemēram, monodija saistībā ar sonorikas kompozīcijām var 

sastāvēt gan no līnijas, ko veido vienas skaņas ilgstoša repetīcija, gan no monolīta, 

vienslāņaina izklāsta, kurā faktūras sastāvdaļa – līnija, josla, plūsma – aptver plašāko 

diapazonu un skaņu apjomu, tomēr paliek viendabīga (šajā kontekstā analizētas Ģērģa Ligeti 

Etīdes, Henrija Kauela cikls Trīs īru leģendas, kā arī Imanta Zemzara Sonāte trijos 

dziedājumos, utt.).  

Būtiski, ka klavierfaktūrā ar sonorikas un/vai aleatorikas iezīmēm figuratīvais izklāsts 

ir raksturīgs visiem ilgstošajiem elementiem – gan kontinuālajiem (līnija, josla), gan 

pulsējošiem (birums un plūdums).114 Jāpiebilst, ka klaviermūzikā instrumenta specifikas dēļ 

ilgstošo kontinuālo struktūru nepārtrauktais skanējums tiek panākts iluzori galvenokārt ar 

dempferu pedāļa palīdzību. Arī polifons izklāsts tiek paplašināts līdz ar dodekafonijas un 

seriālisma ienākšanu, citā kontekstā aktualizējoties tradicionālajiem paņēmieniem, kuri bieži 

iegūst pavisam citu izteiksmību (piemēram, kā tas atklājas Antona Vēberna vai Tālivalža 

Ķeniņa klavierdarbu analīzē). Savukārt homofonija pārsvarā saglabā savu nozīmi, taču 

novatorisko kompozīcijas tehniku ietekmē dažos gadījumos arī krietni pārveidojas. 

Piemēram, klavierdarbos ar jaunās sarežģītības iezīmēm visbiežāk izmantoti homofonā vai 

polifoni homofonā izklāsta principi, tikai maksimāli komplicētā interpretācijā (to apliecina 

Andra Dzenīša Doradas analīze pielikumā). 

                                                 
114 Balstoties uz Aleksandra Makligina sonorās faktūras elementu klasifikāciju (Маклыгин 2005: 393-

398). 
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Turpretim diskrēta un polimorfa faktūra vairāk attiecas tieši uz 20. un 21. gadsimta 

mūziku, jo diskrēts izklāsts raksturīgs puantilisma faktūrai (ar vai bez dodekafonijas vai 

seriālisma elementiem), kā arī atsevišķiem sonorās faktūras elementiem (punkts, plankums), 

bet polimorfa faktūra veidojas no lineāru un diskrētu sastāvdaļu apvienojuma, tai var piemist 

sonorikas, aleatorikas, dodekafonijas vai pat seriālās tehnikas iezīmes. Līdz ar to 20. un      

21. gadsimta klavierdarbu izklāstā nereti tiek sasniegta pilna reljefa un fona attiecību 

amplitūda – no vissmalkākās faktūras balsu vai slāņu diferenciācijas līdz to sakušanai vienā 

nedalāmā masīvā (to apstiprina Ģērģa Ligeti Etīžu vai Pētera Vaska Pavasara mūzikas 

analīze). 

2. Faktūra vienmēr ir ciešā mijiedarbē ar žanru. Katra laikmeta prioritārie žanri 

parasti nosaka skaņdarbu īpatnības – franču klavesīna mūzikā miniatūras ar smalku un 

mainīgu faktūru vai klasicismā sonātes forma un sonātes simfonijas cikls ar kompozicionāli 

pārdomātu un žanra likumsakarībām pakļautu izklāstu. Notiek arī pretējs process, kad 

faktūras iespējas diktē kāda žanra nepieciešamību – piemēram, romantisma mūzikā, 

pateicoties spēles tehnikas straujajai attīstībai, popularitāti guva parafrāzes un transkripcijas 

(Zigismonda Tālberga vai Ferenca Lista daiļradē). 

Tādēļ viens no svarīgākajiem faktūras funkcionalitātes aspektiem ir žanriskā un 

stilistiskā, kā arī kompozicionālā funkcija , kas ir cieši saistītas ar instrumenta uzbūves un 

spēles tehnikas attīstību, katrā vēsturiskajā laikmetā izpaužas atšķirīgi – katrs jauns 

virtuozitātes uzplaiksnījums, jauns instrumenta traktējums parādījās skaņdarbu izklāstā. 

Jau no klavīrmūzikas pirmsākumiem angļu vērdžinelistu daiļradē 16.–17. gadsimtā 

līdzās instrumentālas improvizācijas žanriem – prelūdijām, fantāzijām (nereti ar 

programmatiskiem nosaukumiem), kurām raksturīgs akordu figuratīvais izklāsts ar dažreiz 

ļoti smalku un niansētu ornamentāciju – bieži sastopami lielas formas skaņdarbi ar variēšanas 

attīstības paņēmieniem (ritma skaldījumu, bagātīgu ornamentāciju un diminūciju), piemēram, 

Mandeja un Bērda daiļradē. Savukārt franču 17.–18. gadsimta klavīrmūzikā dominē dejas ar 

samērā stabilu izklāstu visa skaņdarba garumā, kas vēlāk tiek apvienotas svītās, kurās plaši 

pielietots kontrastu princips – taktsmēra, rakstura, tempa utt., kā arī faktūras ziņā. Skaņdarbu 

programmatiskie nosaukumi atspoguļojas skaņurakstā, kurā pielietoti ilustratīvi elementi.115  

Lai gan, salīdzinot ar iepriekšējo laikmetu, 17.–18. gadsimtā žanru klāstā nav 

vērojamas būtiskas izmaiņas, tomēr turpinās visu iepriekšminēto homofono un polifono 

(īpaši fūgas) žanru attīstība un transformācijas, kā arī iezīmējas dažas novitātes, piemēram, 

                                                 
115 Piemēram, Fransuā Kuperēna Iemīlējusies lakstīgala, rondo Modinātājs vai Žana Filipa Ramo 

Putnu sasaukšanās utt. 
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Domeniko Skarlati sonātes, kuras raksturo ļoti daudzveidīgs muzikālais materiāls un spilgtas 

faktūras žanriskuma iezīmes.116 

Līdz ar instrumenta uzlabojumiem (iespēju diferencēt dinamiku) un muzikālās 

domāšanas maiņu klasicisma laikmetā, no vienas puses, attīstījās jau agrāk izveidotie žanri 

un formas – variācijas, rondo u.c., bet, no otras, radās jauni, kuri pat līdz šodienai uztverami 

kā tā laika simbols. Vispirms tas attiecināms uz sonātes allegro un sonātes ciklu Vīnes 

klasiķu klavierdarbos. Turklāt tā ietvaros turpinās arī faktūras žanrisko formulu izstrādāšana, 

piemēram, maršam, dejām un citiem žanriem. 

19. gadsimta komponistu rakstības stilam kopumā raksturīga sadzīves mūzikas žanru 

(deju un dziesmu) poetizācija, tie kļuva par pastāvīgu profesionālās mūzikas kultūras daļu. 

Dažādu nacionālo skolu komponistu miniatūrās un izvērstas formas skaņdarbos bieži 

sastopamas konkrētajam tautas mūzikas žanram raksturīgās figūras un to attīstības 

paņēmieni.117 Arvien lielāku nozīmi ieguva spēja veidot dziedošu legato visos faktūras 

līmeņos – prasme dziedāt uz klavierēm. Tas atspoguļojās lirisko žanru sfērā – noktirnēs, 

barkarolās, pastorālēs u.tml. Turpretim māksla vertikāli diferencēt tembrāli un intonatīvi 

atšķirīgas faktūras līnijas vai slāņus veicināja klavierfaktūras skanējuma simfonizāciju 

izvērstas formas darbos. 

Faktūras telpiskums un daudzslāņainība savdabīgi atklājas impresionisma 

klavierdarbos, kuros, līdzīgi kā franču klavesīna mūzikā, dominē miniatūras ar 

programmatiskiem nosaukumiem un ar tiem saistītiem ilustratīviem faktūras risinājumiem.118 

Taču klavierfaktūrā ar neoklasicisma iezīmēm baroka un klasicisma raksturīgās žanriskās 

figūras attīstās citā, jau 20. gadsimta estētikā.119  

Žanriskā funkcija īpatnēji izpaužas arī klavierfaktūrā ar jauno 20.gadsimta 

kompozīcijas tehniku elementiem, tai skaitā dodekafonijā, seriālismā, kuros faktūra bieži ir 

galvenais ar žanru saistītais mūzikas elements120, vai polistilistikā.  

Faktūras kompozicionālā funkcija , kuras pētniecībai promocijas darba gaitā 

pielietota arī dinamiskās izpētes metode, ir salīdzinoši visstabilākā atšķirībā no stilistiskās un 

žanriskās funkcijas prioritāšu mainības katra vēsturiskā laikmeta mūzikā, un tās galveno 

                                                 
116 Turklāt Domeniko Skarlati skaņdarbos faktūras tīkls parasti ir vēl daudz komplicētāks par 

skaņdarba formu, kas balstās nevis uz rondo vai variācijām, bet uz citu uzbūvi – sonātes formu, kurā iekšējā 
attīstība diferencēta, vienojoties ar faktūras loģiku. 

117 Lai gan dažas nacionālas iezīmes bija manāmas 19. gadsimta beigās sarakstītajā Ādama Ores cikla 
Baltijas Mūzikas albums II daļā, taču latviešu klaviermūzikā šī tendence daudzveidīgi ienāca tikai 20. gadsimta 
sākumā, piemēram, Jāzepa Vītola latviešu tautasdziesmu apdaru ciklos op. 29, op. 32 utt.  

118 Piemēram, Kloda Debisī prelūdiju ciklā. 
119 Morisa Ravela Sonatīne, Kuperēna kapenes u.c. 
120 Piemēram, Arnolda Šēnberga Valsis op. 23. 
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principu duālisms (faktūras mainība var sakrist vai nesakrist ar formas procesiem) darbojas 

līdzīgi atšķirīgos vēsturiskajos laikposmos. Taču faktūras loma nereti paplašinās tik lielā 

mērā, ka kļūst par vienu no formveides principiem, radot otrā plāna formu.121  

3. Raugoties no atskaņotājmākslinieka skatpunkta, figurat īvā izklāsta analīze palīdz 

apzināt katras tehniski sarežģītas vietas raksturu un māksliniecisko mērķtiecību (pasāžu, 

repetīciju, lēcienveida kustības īpatnības) attiecīgajā faktūras veidā. Nošu teksts bieži pilnībā 

neatšifrē figurāciju atskaņošanas īpatnības, tāpēc, lai pietuvotos autentiskam skanējumam, 

nepieciešams iedziļināties konkrētā stila vai nacionālās skolas klavierfaktūras iezīmēs. 

Figurāciju specifika un tēlainība ir nesaraujami saistītas ar atskaņotājmākslinieka meistarību 

– jau no pašiem klavīrmūzikas pirmsākumiem līdz komplicētam izklāstam ar jaunās 

sarežģītības tehnikas elementiem. 

Figurēti izklāsta elementi, kas izgrezno muzikālo audumu, tika pielietoti katrā stilā 

atšķirīgi. Periodos, kuros notika aizraušanās ar atskaņotājmākslas virtuozitāti, valdīja 

salīdzinoši brīva attieksme pret nošu tekstu. Dažādu laikmetu atskaņotājmākslinieki ir 

atšķitīgi interpretējuši, teiksim, baroka vai klasicisma klavierfaktūru.122 Visas klavierspēles 

vēsturiskās attīstības laikā daudzi virtuozi ir pievienojuši autora tekstam savus izrotājumus: 

pasāžas, kadences ar attiecīgajam laikam raksturīgu figuratīvo paņēmienu izmantojumu utt. 

Piemēram, Lists savos skaņdarbos bieži paredzēja un pierakstīja dažādus figuratīvā izklāsta 

variantus – gan sarežģītus, gan vienkāršotus. Šī tendence turpinājās arī 20. gadsimtā (tostarp 

aleatoriskā izklāstā) un ir aktuāla joprojām.  

Dažādi figuratīvie ilustratīvi koloristiskie un foniskie efekti plaši izmantoti jau angļu 

vērdžinelistu klavīrdarbos un turpina pilnveidoties joprojām. Tas tikai apstiprina, ka 

figurācija kā faktūras līdzeklis, kas parāda mūzikas kustību un dinamismu, dažreiz 

ietekmējas no ārpusmuzikāliem impulsiem saistībā ar glezniecību un plastisko mākslu. 

Izceļot šo aspektu, Marina Skrebkova-Filatova uzsver: „Kas ir svarīgākais komponents, kas 

mūzikā veido gleznieciskas iezīmes? Šķiet, tas ir muzikālā auduma kustības tips (veids)” 

(Скребкова-Филатова 2001: 182). Taču, no citas puses, figurācija ir viens no galvenajiem 

faktūras dinamizācijas paņēmieniem un aktīvi piedalās formveides procesā (piemēram, 

Bēthovena klaviermūzikā).  

Lai gan mūzikas teorija diferencē trīs galvenos figur āciju  veidus (melodisko, 

harmonisko un ritmisko), starp kuriem iespējamas arī daudzas jauktas kombinācijas, taču jau 

                                                 
121 Sk. Marinas Skrebkovas–Filatovas teoriju par otrā plāna (faktūras) formām (faktūras 

kompozīcijām), tai skaitā faktūras sonātiskumu (Скребкова-Филатова 1985: 205). 
122  Klavierfaktūras interpretācijas aspekti atkaņotājmākslas kontekstā varētu iezīmēt tālākos 

klaviermūzikas izklāsta pētījumu virzienus. 
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klavīrmūzikā var vēsturiski nodalīt divus galvenos saistībā ar instrumenta skanējuma 

specifiku – ornamentējošo un motorisko. Ornamentējošās – ir viens no melodiskās 

figurācijas atzariem, bet motoriskās – balstās uz ilgstošu, vienmērīgu kustību. Saistībā ar 

šiem diviem pamattipiem, ņemot vērā dempferu pedāļa lomu klaviermūzikas faktūrā, 

promocijas darba pirmajā nodaļā akcentēti trīs figuratīvā izklāsta paņēmieni: koloristisks 

figurat īvais izklāsts (bagātīgi izmantotas dempferu pedāļa iespējas), motoriskas, ritma un 

piesitiena ziņā precīzas figurācijas (tokātiska bezpedāļa faktūra) un lineārs figurat īvais 

izklāsts (dempferu pedāļa izmantošana atkarīga no konkrēta vēsturiskā stila konteksta). 

Figurācija ir savdabīgs mūzikas izklāsta stila un žanra spogulis. Katru laikmetu un 

stilu raksturo īpatnēji figuratīvā izklāsta risinājumi. Piemēram, kaut gan ornamentācijas un 

figurācijas (diminūciju tehnikas) pirmsākumi un to galvenie veidi (koloristiskais un 

motoriskais izklāsts) pilnībā noformējās jau renesanses laikmeta klavīrfaktūrā123, īpaši 

intensīvi šie paņēmieni paplašinājās un aktivizējās līdz ar dempferu pedāļa iespēju 

apzināšanu Bēthovena vēlīnajos klavierdarbos un romantisma komponistu mūzikā.  

Būtībā romantisma laikmetā izveidojas svarīgākie iluzori krāsainā pianisma faktūras 

paņēmieni, kuri attīstījās tālāk saistībā ar impresionisma stilistiku. Piemēram, polifonizētas 

figurācijas kļuva arvien tehniski komplicētākas impresionisma un vēlīna romantisma 

klavierfaktūrā124, līdz pietuvojās tehnisko iespēju robežām jaunās sarežģītības klavierfaktūrā 

20. gadsimta otrajā pusē. Tajās līdzās visiem jau iepriekš eksistējošajiem paņēmieniem 

sastopami savdabīgi, komplicēti veidi, piemēram, ātras pasāžas (var būt arī intervālu vai 

akordu dublējumos), kas sastāv no harmoniski un tonāli nesaistītiem plašiem lēcieniem 

(Maikla Finisija Angļu lauku melodijas). 

Analizējot koloristiskajam iluzorajam izklāstam pretēju tendenci – motorisko 

bezpedāļa pianismu, kurš attīstījās kā kontrasts greznajam impresionistiskajam un 

postromantiskajam skaņurakstam 20. gadsimta sākumā125, izcelti atšķirīgi figuratīvie 

paņēmieni, kuri parādīti tabulā. 

                                                 
123 Diminūcijas un figurācijas nozīme analizēta otrās nodaļas pirmajā apakšnodaļā. 
124 Ravela Nakts rēgi, Rahmaņinova Otrā klaviersonāte op. 36, Etīdes gleznas op. 33 un op. 39, 

Skrjabina Etīdes op. 8 un op. 42, Lūcijas Garūtas Etīdes Steinway klavieru ilgskaņas pedālim, utt. 
125 Par šiem diviem virzieniem pianisma attīstībā raksta Leonīds Hakelis pētījumā 20. gadsimta 

klaviermūzika (Гаккель 1976: 8). 
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Figurācijas 19. un 20. gadsimta sākuma klavierfakt ūrā 

 
 

Balstoties uz konkrētu 
harmoniju (saskaņu) 

 

 
Pēc sastāva 

 
Akcentējot koloristisko 

funkciju 
 

 
1. Romantisma figurācijas 

 
• Melodiski 

harmoniskā figurācija; 
•  triju roku spēles 

ilūzija u.c. 

Vairāku figurēto balsu vai 
faktūras slāņu apvienojumi:  

• figurēti dublētais 
zīmējums; 

•  polifonizēta 
figurācija: melodiskās 
līnijas imitācija ar sīkas, 
ritmiskas vienības atšķirību 
polifonizācija saiknē ar 
polimetriju un poliritmiju; 

• polifigūru faktūra. 
 

• Arabeskas;  
• Raksturbalss vai 

raksturslānis; 
•  al fresco un koloristiskā 

bagātināšana; 
• žanriskās figurācijas. 

 

 
2. Impresionisma figurācijas 

 
Vibrējoša fona 
figurācijas, kas rada 
meditatīvas statikas 
iespaidu.  
 

Figurācijas disonantos 
dublējumos (sekundas, 
kvartas, kvintas, septimas 
u.c.). 

Ilustratīvas figurācijas, kuras 
imitē konkrētus skaņas avotus, tai 
skaitā dažādu instrumentu spēles 
īpatnības. 

 
3. Figurācijas motoriskajā bezpedāļa pianismā 

 
• Ritma ziņā 

skaidras ostinato 
figurācijas. 
 

• Lineārais figuratīvais 
izklāsts, kurš sasaucas ar 
baroka stila skaņdarbu 
faktūru, stilizējot to;  

• figurācijas imitāciju 
polifonijā, kuras izklāsta 
ziņā arī ir līdzīgas 
tradicionālajam baroka 
izklāstam. 

• Sitienveida bezpedāļa 
figuratīvā faktūra, kuru raksturo 
artikulācija non legato un 
martelato spēles paņēmiens 
(turklāt par skaņu augstuma 
faktoru svarīgāks kļūst 
koloristiskais trokšņa efekts); 

•  figurācijas, kuru ritmikā 
manāmas džeza un tā laika 
moderno deju ietekme – sinkopēti 
ritmi un disonanta akordika. 
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Minētie figurāciju veidi skaņdarbos eksistē gan patstāvīgi, gan mijiedarbojoties. 

20. gadsimta jauno kompozīciju tehniku izraisītā klavierfaktūras atjaunošanās 

tendence ietekmē pianistisko tehniku, kas sasaucas arī ar figurāciju kā virtuozitātes 

pamatlīdzekli un kritēriju. Lai gan dodekafonijas un seriālisma kompozīcijās figurācijas loma 

mainās un tās diferenciācija kļūst neviennozīmīga, tomēr daudzi skaņdarbi ir rakstīti ļoti 

sarežģītā quasi harmoniskajā figuratīvajā izklāstā, piemēram, Janna Ksenaka àr. – Veltījums 

Ravelam. Lai gan šajā stilistikā visstabilāk funkcionē ritmiskā figurācija, bet, ja dažos 

gadījumos ir iespējams runāt par quasi harmonisko figurāciju, pieņemot, ka konkrēto saskaņu 

veido sērijas skaņas, tad uz seriālās faktūras mūziku melodiskās figurācijas jēdzienu nevar 

attiecināt. Ksenaka klavierdarba Herma vai Bulēza klaviersonāšu analīze apliecina, ka 

seriālajā vai stohastiskajā klavierfaktūrā figurācijās nav vērojams atkārtojums savā 

tradicionālajā nozīmē (kā muzikālās attīstības pamatprincips), jo tas ir pretrunā ar šo tehniku 

mērķiem – variabilitāti, mainību un nestabilitāti visu mūzikas elementu ziņā. 

Tātad, ņemot vērā klaviermūzikas specifiku, figuratīvais izklāsts ir viens no 

svarīgākajiem aspektiem, jo, lai gan līdz ar 20. un 21. gadsimta kompozīcijas tehniku 

ienākšanu nereti vairs nav aktuāls harmoniskais pamats (līdz ar to vairs nedarbojas 

tradicionālā klasifikācija – melodiskās, harmoniskās figurācijas), tomēr priekšplānā izvirzās 

citas muzikālā auduma īpatnības, kuras saistītas ar dažādiem kustības veidiem. Kopumā 

vērojamas divas pretrunīgas tendences – ilgstoša vai pulsējoša figuratīvā kustība, ko veido 

atkārtotas struktūras (faktūra ar sonorikas, minimālisma, repetitīvās tehnikas elementiem 

u.tml.) un konceptuāla izvairīšanās no atkārtojumiem, lai izceltu katra faktūras elementa 

pašvērtību (dodekafona, seriāla, stohastiska faktūra).  

 
*** 

 

Lai gan latviešu autoru klavierdarbi vairākkārt minēti iepriekšējos secinājumos, tomēr 

saistībā ar pētījuma uzdevumu, proti, raksturot faktūras attīstību latviešu klaviermūzikā, 

noslēguma otrajā sadaļā jāpievērš sevišķa uzmanība tieši šim aspektam. Ņemot vērā, ka 

latviešu klaviermūzikas pirmsākumi rodami 19. gadsimta otrajā pusē, ir likumsakarīgi, ka 

pirmajos klavierdarbos jūtama nepārprotama romantisma stila ietekme: valda homofona un 

homofoni polifona faktūra, kā arī romantisma tradīcijās balstīts daudzveidīgs figuratīvais 

izklāsts, kas latviešu klaviermūzikā dominē aptuveni līdz 20. gadsimta vidum, kad mūzikas 

valodā parādās arī citas stilistiskās vēsmas (neoklasicismam raksturīga grafiska linearitāte – 

piemēram, Volfganga Dārziņa, Marģera Zariņa klavierfaktūrā). 
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 Neskatoties uz to, ka padomju ideoloģija veicināja tendenci saglabāt saikni ar 

romantisko tradīciju un neatzina modernisma idejas, dēvējot tās par formālismu, jāpiekrīt 

Jānim Petraškēvičam, ka: „Septiņdesmitajos, astoņdesmitajos gados P. Vasks, P. Plakidis,  

M. Einfelde, I. Zemzaris un daži citi komponisti, strādājot visnotaļ romantiskā estētikā, radīja 

virkni spēcīgu, oriģinālu ideju” (Petraškēvičs: 2004).126 Tās daudzveidīgi atspoguļojās arī 

Vaska, Zemzara, Dambja u.c. klaviermūzikā saistībā ar Eiropā jau gadsimta sākumā aprobēto 

kompozīcijas tehniku (sonorikas, aleatorikas) elementu izmantojumu. Romantiskā tradīcija, 

kas nesaraujami saistīta ar krāsaino, iluzoro pianismu, ir aktuāla joprojām (sk. Selgas Mences 

Salvadora Dali impresijas, Andra Vecumnieka Quasi Karmena analīzi).  

Saistībā ar romantisko tradīcijas aktualitāti būtiski, ka latviešu klaviermūzikā jūtama 

folkloras un attīstītās koru kultūras ietekme, kas parādās salīdzinoši biežā dziedošas 

linearit ātes un korāļa faktūras izmantojumā.127  

Vokālās domāšanas dominanti un komponistu daiļrades ciešo sasaisti ar 

ārpusmuzikāliem faktoriem latviešu mūzikā apliecina Ilze Šarkovska-Liepiņa: „Meklējot 

latviešu mūzikas identitātes izpausmes, nenovēršami atkal jāatgriežas pie latviešu 

tradicionālās mākslas spilgtas īpatnības – proti, pie vokālās mākslas, tajā skaitā 

tautasdziesmu dziedāšanas tradīcijas kvantitatīvi iespaidīgā pārsvara pār instrumentālās 

muzicēšanas praksi” (Šarkovska-Liepiņa 2008: 60). 

Latviešu klaviermūzikā dziedošas, lineāras struktūras dominē gan monofonā un 

homofoni polifonā faktūrā, gan izklāstā ar sonorikas, aleatorikas, minimālisma u.c. 

elementiem. Līdzās valdošajiem kontinuāli viendabīgajiem un polimorfajiem izklāsta 

veidiem 20. gadsimta otrās puses klaviermūzikā ienāk daudzveidīgi diskrētas faktūras 

paraugi saistībā ar 12 skaņu harmoniju un sēriju tehniku, kurai latviešu komponisti 

pievērsušies lielākoties tieši stilizācijas aspektā, kā arī puantilisks izklāsts bez šo tehniku 

iezīmēm.  

Vēsturiski un stilistiski izsekojot latviešu klavierfaktūras attīstībai, jāsecina, ka viens 

no spilgtākajiem tās specifiskajiem elementiem, kurš parāda izklāsta savdabību un atspoguļo 

stilistiskās pārvērtības, ir figur ācija. Balstoties uz to, ka figuratīvais izklāsts iespējams tikai 

kontinuālajā un polimorfaj ā klavierfakt ūrā, kas dominē latviešu komponistu 

klavierdarbos (un klaviermūzikā vispār), tā īpatnības, izceļot atšķirīgus instrumenta 

                                                 
126 Arī lietuviešu mūzikā jaunā romantisma vilnis ienāk 70. gados Onutes Narbutaites (Onutė 

Narbutaitė-Skirmantienė, 1956), Algirda Martinaita (Algirdas Martinaitis, 1950), Vidmanta Bartuļa (Vidmantas 
Bartulis, 1954) u.c. komponistu klaviermūzikā. 

127 Šī tendence izpaužas arī citu Baltijas tautu – lietuviešu un igauņu klaviermūzikā. 
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traktējuma veidus – krāsaini iluzoro un reāli motorisko, kā arī to sintēzi saistībā ar vairākām 

20. gadsimta kompozīcijas tehnikām, atainotas šajā tabulā.  
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Figurat īvā izklāsta veidi latviešu klaviermūzikā 

 
 

Kr āsaini iluzorais figuratīvais 
izklāsts 

 
Reāli motoriskais 

(bezpedāļa) figuratīvais 
izklāsts 

 

 
Figurat īvais izklāsts, 
kas apvieno krāsaini 

iluzoro un reāli 
motorisko pianismu 

 
• Romantiskais 

figurat īvais izklāsts: 
figurācijas, kuru pamatā ir 
harmonija, vairāku figurēto balsu 
vai faktūras slāņu apvienojumi, 
paņēmieni, kas akcentē faktūras 
krāsainību (piemēram, Jāzepa 
Vītola, Alfrēda Kalniņa, Jāņa 
Ķepīša, Arvīda Žilinska 
klavierdarbi); 

• impresionisma 
figurat īvie elementi: 
vibrējoša fona figurācijas, 
ritma ziņā skaidras ostinato 
figurācijas, figurācijas 
dublējumos, ilustratīvas 
figurācijas, kuras imitē konkrētus 
skaņas avotus, tai skaitā dažādu 
instrumentu spēles īpatnības 
(piemēram, Lūcijas Garūtas 
Etīdes Steinway klavieru 
ilgskaņas pedālim vai Romualda 
Jermaka Pērses ūdenskritums no 
cikla Akvareļi u.c.); 

• figuratīvas kontinuālas un 
polimorfas struktūras ar 
sonorikas, aleatorikas iezīmēm 
(Paula Dambja cikls Mazs 
ceļvedis ģeometrijā, Imanta 
Zemzara, Pētera Vaska, Selgas 
Mences, Santas Bušs 
klavierdarbi);  
• ar minimālisma un 
repetitīvās tehnikas iezīmēm: 

iluzori krāsainas figurācijas 
Pētera Vaska, Daces Aperānes, 
Ērika Ešenvalda klavierdarbos. 

 
• Lineārais 

figurat īvais izklāsts:  
ar polimetrijas  elementiem 
Volfganga Dārziņa 
klavierdarbos, Jāņa Porieša 
Pirmajā klaviersonātē, 
Aivara Kalēja miniatūrā 
Impulss, Tālivalža Ķeniņa 
Trešajā klaviersonātē 
„...motions... and emotions” 
u.c.; 

• ar poliritmijas  
elementiem Jāņa Ivanova 
Skicējumos, Marģera Zariņa, 
Pētera Plakida, Romualda 
Grīnblata u.c. komponistu 
klaviermūzikā; 

• ar minimālisma un 
repetitīvās tehnikas 
elementiem Svena 
Renemaņa Etīdē Zvani un 
Edgara Raginska Mazajā 
elektroniskajā mūzikā; 

• trokšņu sitienveida 
figurat īvais izklāsts: 
Pētera Plakida Tokātā d 
moll, Paula Dambja Trešā 
klaviersonāte utt. 

 
• Ar dodekafonijas 

elementiem: 
 Artūra Grīnupa Pieci 
skaņdarbi klavierēm, 
Romualda Jermaka 
Akvareļu pirmā burtnīca 
u.c.; 
• polistilistisks 

figuratīvais izklāsts 
Imanta Zemzara 
Varšavas triptihā u.c.; 
• ar jaunās sarežģītības 
elementiem – Andra 
Dzenīša Dorada. 
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Tātad, sākot no 20. gadsimta otrās puses, latviešu klaviermūzikā plaši pārstāvēti 

visdažādākie figuratīvie paņēmieni, bet saistībā ar vairākām kompozīcijas tehnikām 

(klavierfaktūrā ar dodekafonijas, polistilistikas un jaunās sarežģītības elementiem) nereti pat 

vienā skaņdarbā tiek izmantots gan krāsaini iluzorais, gan reāli motoriskais figuratīvais 

izklāsts. Šī tendence ir raksturīga klaviermūzikai kopumā jau sākot no franču impresionistu 

skaņdarbiem, tomēr arī latviešu klavierdarbos tā izpaužas daudzveidīgi. 

Sestajā nodaļā, analizējot vairāku latviešu komponistu 21. gadsimta klavierfaktūru, ir 

acīmredzams, ka mūsdienu komponisti savā mūzikas valodā izmanto atšķirīgu aktuālo 

kompozīcijas tehniku elementus, tādēļ grūti runāt par faktūras veidiem, kas sastopami 

visbiežāk. Jāpiekrīt Jānim Petraškēvičam, kurš saistībā ar to paudis: „Novatoriskās tehnikas 

dažādi mijiedarbojas ar klasiski romantiskajiem kompozicionālajiem principiem. Latviešu 

jaunās mūzikas komponistu stilistisko dažādību labi raksturo katram no viņiem svarīgie 

impulsi” (Petraškēvičs 2004). 

Šajā kontekstā svarīgas ir atšķirīgu paaudžu mūsdienu latviešu komponistu 

domāšanas un mūzikas valodas īpatnības. Dažas svarīgas iezīmes, kuras saistītas arī ar 

klaviermūziku, rakstā par 70. gados dzimušo komponistu paaudzi un tās attieksmi pret 

skaņas fenomenu, raksturo Rolands Kronlaks: „Uzsvars uz skanējumu, skaņas īpašības 

izrādās būtisks konceptuāls aspekts vairāku komponistu mūzikā, ļaujot klausītājam 

gremdēties, baudīt un izgaršot tās dažādas nianses, tādēļ šādu mūziku raksturo vairāki citi 

aspekti salīdzinājumā ar tradicionālo mūzikas dramaturģiju” (Kronlaks 2009: 26). To vidū 

autors min tembra variācijas, harmonijas un tembra parametru funkciju apvienošanu un jaunu 

skaņu objektu radīšanu un izmantošanu. Šo tendenci apliecina vairāki pēdējos gados tapuši 

spilgti klavierdarbi, piemēram, Santas Ratnieces muqarnas (2009), Santas Bušs Transparent 

(2010) un Daces Aperānes Cimbala (2013), kuros kā prioritāte izvirzīti neparasta skanējuma 

un līdz ar to jaunu faktūras līdzekļu meklējumi. 

Lai gan vismaz piecus gadsimtus garajā klavierfaktūras attīstības ceļā ir izmantoti 

šķietami visi iespējamie paņēmieni, tomēr 21. gadsimta klaviermūzikā rodas arvien jauni 

stilistiskie virzieni un domāšanas veidi, kas materializējas daudzveidīgos, vēl nebijušos 

fakturālos risinājumos un paver plašas iespējas tālākai klavierfaktūras pētniecībai.  
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Pētījuma rezultāti: 

 

1. Izvērtētas daudzveidīgas teorijas un jau eksistējošie priekšstati, kas skar faktūras un 

figurācijas izpratni Eiropas un ASV muzikoloģijā. 

2. Atklātas galvenās faktūras funkcionēšanas likumsakarības gan klaviermūzikā 

kopumā, gan dažādos laikmetos, žanros un stilos. Izceltas galvenās faktūras funkcijas 

klaviermūzikas kontekstā – stilistiskā un žanriskā, kā arī kompozicionālā.  

3. Pamatota faktūras funkciju prioritāšu maiņa katrā attiecīgajā stilā.  

4. Balstoties uz esošajiem pētījumiem saistībā ar faktūras reljefa un fona attiecībām, 

definēts jauns faktūras klasifikācijas veids, kas, darbojas arī 20. un 21. gadsimta 

klaviermūzikā, proti, diferencē kontinuālas, diskrētas un polimorfas struktūras. 

5. Izcelta faktūras specifiskā paņēmiena – figurācijas funkcionalitāte un nozīme katrā 

laikmetā, kompozīcijas tehnikā, atsevišķu komponistu individuālajā stilā. 

6. Pamatotas 20. un 21. gadsimta klavierdarbu faktūras specifikas īpatnības, ņemot vērā 

inovatīvās mūsdienu kompozīcijas tehnikas. 

7. Salīdzināti vēsturiskie un stilistiskie procesi klavierfaktūrā un izpētīta to norises 

savdabība latviešu komponistu klaviermūzikā, izceļot romantiskās tendences nozīmi 

un ar to saistīto lineāro un polimorfo faktūras veidu dominanti. 

8. Izvērtētas un sistematizētas figuratīvā izklāsta iezīmes latviešu komponistu 

klavierdarbos. 

 

Galvenie secinājumi: 

 

1. Faktūras vēsturiskā klasifikācija saistībā ar 20. un 21. gadsimta mūziku darbojas 

nepilnīgi, tādēļ aktualizējas izklāsta sistematizācija, ņemot vērā izklāsta telpiskumu - 

reljefa un fona attiecību daudzveidību. Balstoties uz to klavierfaktūras paņēmieni 

diferencēti kā kontinuālas, diskrētas (viendabīgas) un polimorfas (neviendabīgas) 

struktūras. 

2. Klaviermūzikas kontekstā faktūras svarīgākās funkcijas (stilistiskā, žanriskā un 

kompozicionālā) saglabājas vienmēr, tikai mainās prioritātes to pielietojumā katrā 

laikmetā un stilā. Tā, 20. un 21. gadsimta klavierdarbos žanriskā funkcija īpatnēji 

izpaužas dodekafonijā vai seriālismā, kuros faktūra parasti ir galvenais ar žanru 
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saistītais mūzikas elements, bet aleatorikā, sonorikā un sonoristikā faktūras prioritāte 

ir stilistiskā un kompozicionālā funkcija. 

3. Figurācija, klavierfaktūras specifiskais ar atskaņotājmākslinieka virtuozitāti cieši 

saistītais faktūras līdzeklis, mijiedarbojas ar formveidi (gan izretinoties, gan 

dinamizējas sabiezinoties), skaņdarba žanriskumu un katrā stilā izpaužas 

daudzveidīgi, veicot ornamentējošo vai motorisko funkciju. Līdz ar 20. un                

21. gadsimta jauno kompozīcijas tehniku ienākšanu bieži nedarbojas tradicionālā 

klasifikācija (melodiskās, harmoniskās figurācijas), bet priekšplānā izvirzās citas 

īpatnības: ilgstoša vai pulsējoša figuratīvā kustība, ko veido atkārtotas struktūras 

(faktūrā ar sonorikas, minimālisma, repetitīvās tehnikas elementiem u.tml.) un 

konceptuāla izvairīšanās no atkārtojumiem, akcentējot katra izklāsta elementa 

pašvērtību (dodekafona, seriāla faktūra). 

4. Latviešu klavierfaktūrā no pirmsākumiem 19. gadsimta otrajā pusē dominē iluzori 

krāsainā figuratīvā izklāsta elementi un valda romantiskā tendence, taču paralēli tam 

pagājušā gadsimta vidū ienāk motoriskais reālais figuratīvais izklāsts, saistīts ar 

lineāro un trokšņu – sitienveida pianismu, kā arī pamazām kļūst aktuāla Rietumeiropā 

un ASV aprobēto kompozīcijas tehniku ietekme. 21. gadsimta sākuma latviešu 

komponistu klavierdarbu faktūrā jūtamas atšķirīgas un pretrunīgas vēsmas, kas liecina 

ne tikai par daudzveidīgu kompozīcijas tehniku izmantojumu, bet arī par jauna 

skanējuma meklējumiem. 
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