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1. Atsevišķu skaņdarbu faktūras analītiski apraksti 

 

1.1. Fransuā Kuperēna XIII sv ītas h moll ceturtās daļas Franču folijas vai 

domino faktūras analīze 

 

Fransuā Kuperēna XIII svītas h moll ceturtās daļas Franču folijas vai domino 

skaņdarbus apvieno ne tikai tonalitāte, intonatīva radniecība, kas skaidri atklājas otrajā daļā – 

rondo Rožu krūmi un trešajā daļā Vilinošā, bet arī vienota dramaturģiskā un, spriežot pēc 

spilgtajiem programmatiskajiem nosaukumiem, pat sižetiskā līnija, kurā, par spīti šķietami 

izsmalcinātajam vieglumam, risinās intīma drāma.  

Lai gan Fransuā Kuperēns ir galantā rokoko stila pārstāvis, šajā svītā parādīti baroka 

mākslai raksturīgi galēja afekta stāvokļi – no aizrautības un cerības līdz nogurumam, 

bezcerībai un izmisumam. Faktūras nianses smalki iekrāso katra skaņdarba tēlu: gan 

ilustratīvi imitējot (10. variācijā Labprātīgās Dzeguzes. Zem dzeltenajiem domino (59. nošu 

piemērs), kurā izmantota franču klavesīna mūzikā tik iezīmīgā putnu tēma – melodijā skan 

dzeguzes dziedājums), gan psiholoģiski raksturojot (11. variācijā Nerunīgā greizsirdība. Zem 

mauru pelēkā domino (60. nošu piemērs), kurā drūmais noskaņojums tiek panākts ar lēnu 

tempu (3/2 pēc iepriekšējās daļas 3/8), tā laika instrumenta maksimāli zemā reģistra 

izmantojumu un samērā šauro diapazonu visas daļas garumā). 

Tā kā franču klavesīna mūzikā dominēja homofona faktūra ar nestabilu balsu 

sastāvu, tad skaņdarbi konsekventā imitāciju polifonijas izklāstā sastopami ļoti reti. Biežāk 

var atrast faktūru ar tās elementiem, piemēram, trešajā daļā Vilinošā, 6. variācijā Neatlaidība. 

Zem linu pelēkā domino un 12. variācijā Neprātība vai Izmisums. Zem melnā domino. 

Imitāciju polifonijas klātbūtne jūtama arī 2., 3. un 4. variācijā, taču te jāpiebilst, ka Kuperēna 

faktūru vispār raksturo vijīga un izsmalcināta, bieži arī ornamentēta melodiska kustība visās 

tās līnijās, tādēļ izklāsts polifonizējas. 

Faktūras ziņā ļoti 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. Lai 

gan instrumenta iespējas ir ierobežotas, izceļas spilgti reģistru kontrasti, tādējādi pastiprinot 

telpiskuma efektu.  
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No faktūras viedokļa jāatzīmē vairākas tendences saistībā ar balsu sastāvu. Pirmkārt, 

pārsvarā tajā dominē mainīgums – visa skaņdarba garumā svārstās no divām vai trim līdz 

attiecīgi četrām, piecām vai pat sešām balsīm. Piemēram, 1. variācija Nevainība. Zem 

neredzamas krāsas domino, kurā balsu skaits svārstās no divām līdz piecām. 

Izņēmumi, kur tas izpaužas tikai kadencēs, ir divbalsīgajās daļās: rondo Rožu krūmi 

un 12. variācija Neprātība vai Izmisums. Zem melnā domino. 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.  

Šeit īpaši izceļas 9. variācija Galantie veči un pārliecinātās dārgumu mīļotājas. Zem 

purpura un mirušu lapu domino (62. nošu piemērs), kurā sarkastiskais un pat ļaunais tēls 

veidojas divu dažādu muzikālo materiālu izklāsta kontrasta dēļ. To akcentē gan reģistrs: 

pirmais materiāls pakāpeniski aptver plašu diapazonu (no Fis līdz h2), bet otrais – 

konsekventi augšējā reģistrā, gan arī ritmika. Augšējā reģistrā sekstās dublētajā melodijā 

izmantoti sešpadsmitdaļnošu punktējumi, taču zemā reģistrā basa līnija izklāstīta 

astotdaļnotīs divu veidu stakato, tādējādi radot divu atšķirīgu tēlu dialoga iespaidu.  

Arī ornamentikas piemīt ne tikai izgreznojuma, bet arī būtiska izteiksmības funkcija 

tēla atklāsmē. Pirmkārt, izrotājumu biežums atkarīgs no tempa – ātrajās variācijās (4., 8., 10. 

un 12. variācijā) tie izmantoti salīdzinoši maz, savukārt ļoti lēnajās (11. variācijā) 

ornamentētas visas faktūras līnijas.  

Visbiežāk izmantoti dažādu veidu mordenti un trilleri (visos skaņdarbos), kā arī 

priekšskaņi – 6., 9. un 11. variācijā. Visbagātākais izrotājumu klāsts, kurā iepriekšminētajiem 

pievienojas arī dažādi lauzti intervāli un akordi, sastopams pēdējā daļā Sāpošā dvēsele. 

Ornamentu veidi regulāri sastopami skaņdarbos vidējā tempā ar vienmērīgu kustību: 

pirmajā un otrajā daļā, bet zināmas likumsakarības ornamentācijas biežumā saskatāmas 1., 2., 

4., 6., 7. un 11.variācijā. Savukārt izrotājumu nepastāvība un neregularitāte vērojama 3., 5., 

9. variācijā un pēdējā daļā. 

Runājot par figur ācijām, jāatzīmē to samērā šaurais diapazons, kas parasti 

nepārsniedz oktāvas robežu. Tas attiecas gan uz harmoniskajām figurācijām pirmajā daļā, 3. 

un 10. variācijā, gan uz melodiskajām 4. un 8. variācijā, gan uz harmoniski melodiskajām 

otrajā un trešajā daļā, kā arī 12. variācijā. 
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1.2. Domeniko Skarlati sonātes A dur K. 24 faktūras analīze 

 

Sonātes ekspozīcijā (kopumā 36 t.) viens faktūras zīmējums saglabājas, lielākais, 

piecas taktis. Katrai partijai raksturīgs individuāls izklāsta veids – galvenā partija ekspozīcijā 

ilgst sešas taktis. Tajā vērojamas smalkas fakturālas izmaiņas, kā, piemēram, 1.–2. t. 

martelato kustība pa akorda skaņām, no 2. t. divbalsīgs izklāsts ar melodiskās figurācijas 

palīdzību – akordu skaņu apdziedāšanu. 4.–5. t. seko gammveida pasāžas ar imitācijām otrā 

balsī, galvenās partijas noslēgumā 6. t. atgriežas martelato kustība pa akorda skaņām –

tādējādi, sasaucoties ar sākuma izklāstu, rada fakturālu arku.  

Saistījuma partijai ir divi posmi. Pirmais (7.–13. t.) – uz repetīcijām balstīta ģitāras 

faktūras imitācija ar mainīgu balsu sastāvu, tas sabiezinās no trim balsīm (7. t.) līdz sešām 

(12. t.). Faktūras pamatā ir diferencēta galvenā balss, pavadījumā skan vienmērīga ritmiska 

pulsācija. Otrajā posmā (14.–19. t.) – martelato pa akordu skaņām – atgriežas galvenās 

partijas sākotnējais izklāsts, bet ik pa brīdim to pārtrauc kontrastējoši motīvi zemā reģistrā. 

Salīdzinot ar saistījuma partijas pirmo posmu, notiek faktūras izkliedēšanās. Kopumā 

saistījuma partijas homofonais izklāsts kontrastē ar galvenajā partijā izmantotajiem imitāciju 

polifonijas elementiem. 

Blakuspartija, kurā nostiprinās dominantes tonalitāte E dur, pirmajā posmā (20.–    

24. t.) kreisās rokas partijā ir lēcieni pāri trim oktāvām – no lielās oktāvas (basa funkcija) līdz 

otrajai (augstākās balss funkcija). Tikmēr labā roka veido harmoniski figurētu vidusslāni – 

harmonisku pedāli (20. t.) uz dominantes, bet 22. t. uz tonikas funkciju. Faktūrā ir trīs līnijas 

bez izteikta melodiska tematisma, kaut gan saistībā ar lēcieniem kreisās rokas partijā reāli 

skan četras, turklāt dažādos reģistros. Otrais posms (25.–31. t.), līdzīgi kā saistījuma partijas 

pirmais posms, balstīts uz spānisku ģitāras faktūras imitāciju ar spilgtu tematisko elementu – 

izteiksmīgu melodiju. Sākotnēji 25. t. valda divbalsīgs izklāsts, kas pakāpeniski sabiezinās 

līdz sešām balsīm 30. t. Šeit, tāpat kā saistījuma partijas pirmajā posmā, notiek faktūras 

krešendo, nemainot reģistru un tembru. 

Noslēgums (32.–36. t.) nedod jaunu tematisko materiālu, jo noslēguma partijas 

funkciju pilda galvenajai partijai raksturīgās gammveida pasāžas un martelato pa trijskaņa 

skaņām. Tādējādi gan galvenās partijas, gan ekspozīcijas un vēlāk arī visas sonātes formas 

ietvaros izveidojas faktūras arkas.  
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1.3. Johana Sebastiana Baha Goldberga variāciju faktūras analīze 

 

Goldberga variācijās (BWV 988) sastopami dažādi faktūras veidi. Ja mēģinātu veidot 

to sistematizāciju, tad tas ir iespējams vairākos virzienos. Pirmkārt, sistematizācija pēc balsu 

skaita: 

1) ar nemainīgu balsu sastāvu: divbalsīgas – Nr. 1, 5, 7, 8, 11, 14, 17, 20, 23; 

trīsbalsīgas – 2 (82. nošu piemērs), 3, 19, 25, 26; četrbalsīgas – 4, 10, 28, 30; 

2) ar mainīgu balsu sastāvu: tēma Aria (83. nošu piemērs) gan sākumā, gan figurētā 

veidā skaņdarba noslēgumā – jau pirmajā taktī parādās balsu skaita mainīguma princips, jo 

tas pieaug no divām līdz četrām balsīm), Nr. 13 (pamatā trīsbalsība, taču kadencēs sastopams 

četrbalsīgs izklāsts), Nr. 16 (divdaļīga uvertīra, kuras pirmajā posmā saistībā ar pilnskanīgas 

akordu vertikāles izmantošanu balsu skaits nav viennozīmīgs, bet otrajā posmā izturēta 

nemainīga trīsbalsīga imitācijveida faktūra), Nr. 28 (no divām līdz četrām balsīm, taču tiek 

izmantota slēptā daudzbalsība, tādēļ arī div - un trīsbalsīgos posmos reāli skan trīs vai četras 

līnijas), Nr. 29 (no vienbalsīgas 9.–14. t., 17.–20. t., 27.–30. t. un divbalsīgas figuratīvas 

faktūras 4. t., 6. t. 15. t. utt., līdz trīsbalsīgam akordu izkārtojumam 1.–3. t., 5.–7. t. utt.). 

Otrkārt, pēc faktūras veida: 

1) imitāciju polifonijas izklāsts – fugetas variācijās Nr. 10 (četrbalsīga fugeta ir 

interesanta ar to, ka balsu iestāšanās kārtība pirmajā un otrajā posmā veido spoguļa efektu: 

pirmajā posmā bass, tenors, soprāns un alts, bet otrajā – soprāns, alts, bass un tenors; otrā 

posma sākums basa balss vietā ir bagātināts ar brīvo balsi), Nr. 22 (četrbalsīga fugeta, basa 

līnijā sastopama interesanta iekšējā variēšana – respektīvi, basa melodijā veidojas divi posmi 

(1.–8. t. un 9.–12. t.), no kuriem otrais ir kā variācija pirmajam), kanoni: – sākot no imitācijas 

unisonā un beidzot attiecīgi nonā – katrā trešajā variācijā Nr. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 

(84. nošu piemērs). Visi kanoni ir trīsbalsīgi ar kanoniskajām imitācijām augšējās balsīs un 

brīvo balsi basā, izņemot Nr. 27, kurā ir divas balsis. Savukārt pēdējais kanons ir četrbalsīgs 

– Nr. 30 Quodlibet, kurā vienlaicīgi skan divas vācu tautasdziesmu melodijas Ich bin so 

lange nicht bei dir gewest un Kraut und Ruben haben mich vertrieben. Pirmās dziesmas tēma 

sākas 1. t. tenora balsī, bet 2. t. tiek imitēta soprānā. Savukārt otrā tēma ieskanas 2. t. altā un 

tās imitācija ir jau 4. t. soprānā; 

2) kontrastu jeb dažādu melodiju polifonais izklāsts (jāpiebilst, ka Goldberga 

variācijās tīrā veidā sastopama tikai imitāciju polifonija, jo citiem izklāsta veidiem ir 

tendence vienoties) zināmā mērā var redzēt visos kanonos (izņemot Nr. 27 un Nr. 30), jo 

paralēli imit ējošām balsīm eksistē brīvā balss; Nr. 1 (1.– 4. t. augšējās balsīs imitācijas, bet 
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bass – kontrastējoša brīvā balss, 5.–7. t.), Nr. 17 (plaši izmantoti slēptās daudzbalsības 

elementi), Nr. 19 (trīs dažādas kontrastējošas līnijas – gan kontrastu, gan imitāciju 

mijiedarbība), Nr. 26 (izcelta linearitāte, kā arī kontrasts starp figurēto līniju sešpadsmitdaļās 

un slāni ar dublējumu); 

3) homofons izklāsts – tēma (melodizēts bass un vidusbalsis), Nr. 25 (trīs balsis ar 

tendenci linearizēt ne tikai basu, bet arī vidusbalsi). 

Tādējādi redzams, ka faktūra Goldberga variācijās ir viscaur polifonizēta (tātad 

dominē jaukta faktūra) un tīrā veidā sastopama tikai imitāciju polifonija. Faktūra kļūst par 

mobilu līdzekli, piemēram, pārstatāmie kontrapunkti variācijās Nr. 11, 20, 26 veido spēcīgu 

attīstības efektu. 

Goldberga variācijās spilgti iezīmējas arī faktūras telpiskums. Spēlēs ar reģistriem 

izpaužas mūzikas tēlainība, krāsu bagātība un koloristiskie efekti. Piemēram, variācija Nr. 14 

(85. nošu piemērs) kreisās rokas partija pakāpeniski pa figurētām akorda skaņām kāpj augšup 

no d līdz h2
 (5. t.) un pēc tam lejup, kamēr labā roka (1.–4. t.) ar lēcieniem pāri kreisajai 

aptver diapazonu no G līdz a2. No 9. līdz 12. taktij pakāpeniska lejupejoša kustība virzās no 

h2 līdz Fis. Līdzīgi zigzaga kustības paņēmieni sastopami arī variācijās Nr. 5, 8, 11, 17, 20, 

23, 26, 28, 29. Tādējādi saistībā ar faktūru pamanāmas vairākas variāciju grupas: katra trešā 

variācija – kanons ar imitāciju faktūru Nr. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, kā arī sava veida 

secība ir variācijās ar aktīvu, kustīgu faktūru – Nr.1, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 

(analoģiska tendence – pēc Nr. 5 katra trešā variācija). 

Kā īpašu variēšanas paņēmienu var nosaukt žanriskās vai raksturvariācijas – franču 

klavesīnistu stila atbalsis (asi punktējumi un izrotājumi, komponista norāde uz žanru) ir 

sastopamas variācijā Nr. 7 (žīga), variācijā Nr. 16 (uvertīra) (86. nošu piemērs), turpretim 

itāļu klavesīnistu manierei (Domeniko Skarlati) raksturīgā aktīvā un dinamiskā faktūra ar 

dažādu reģistru izmantojumu, lēcieniem, roku pārlikšanu un figurācijām plašā diapazonā, 

martelato paņēmienu – variācijās Nr. 5, 8, 14, 17, 20, 23, 26, 28, 29 (sk. 85. nošu piemēru – 

variācija Nr. 14). 
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1.4. Faktūras funkcionalitāte Volfganga Amadeja Mocarta Sonātes K. 332 F dur 

pirm ās daļas Allegro 

 
Hronoloģiski salīdzinot Vīnes klasiķu dzīves un daiļrades periodus, var secināt, ka 

tieši Mocarts izveidojis klasisko klaviersonāti, jo daudzi Haidna un Bēthovena darbi šajā 

žanrā tapuši jau pēc viņa nāves. Tas redzams, kaut vai, salīdzinot Vīnes klasiķu dzīves datus: 

V. A. Mocarts (1756–1791), J. Haidns (1732–1809), L. van Bēthovens (1770–1827). Haidns 

pēdējās stilistiski spilgtākās klaviersonātes (t.s. trīs Angļu sonātes: Hob. XVI: 50 C dur,   

Hob. XVI: 51 D dur, Hob. XVI: 52 Es dur) sacerēja 1794.–1795. gadā, bet Bēthovena Sonāte 

op. 111 c moll rakstīta 1822. gadā (31 gadu pēc Mocarta nāves). 

Sonātes formas nozīme Mocarta klaviermūzikā ir īpaši liela – tā izmantota vairāk 

nekā pusē no viņa klaviersonāšu daļām. Visas šīs septiņpadsmit sonātes ir trijdaļu cikli. No 

piecdesmit četrām daļām trīsdesmit septiņās dominē sonātiskums, tostarp vienā – sonātes 

forma bez izstrādājuma (K. 332 otrā daļa Adagio) un astoņās – rondosonātes forma.  

Muzikologu domas par Mocarta klaviersonāšu skaitu dalās: Ludviga fon Kēheļa 

katalogā, kā arī Hermaņa Āberta un Alfrēda Einšteina monogrāfij ās minētas septiņpadsmit, 

bet Berlīnes Mākslu akadēmijas izdevumā (Urtext klassischer Musikwerke) divdesmit. Šīs 

atšķirības ir saistītas ar nepabeigto sonāšu daļu apvienošanu, autora identitātes apšaubīšanu 

un citiem iemesliem. Promocijas darbā dota priekšroka Ludviga fon Kēheļa versijai. Uz to 

balstījušies arī daudzi Mocarta daiļrades pētnieki, piemēram, Hanss Dennerleins grāmatā 

Nepazīstamais Mocarts: viņa klavierdarbu pasaule (Dennerlein 1955), Čārlzs Rouzens 

(Klasiskais stils) (Rosen 1976), Leonards Ratners Klasiskā mūzika: ekspresija/izteiksme, 

forma un stils (Ratner 1980), Zīgberts Rampe (Siegbert Rampe) Mocarta klaviermūzika: 

skaņu pasaule un atskaņotājmākslas prakse (Rampe 1995) u.c.  

Faktūras sarežģītības ziņā sonātes var iedalīt trijās grupās. Pirmajās sešās (K. 279 – 

K. 284) izklāsts ir samērā vienkāršs un caurspīdīgs, nākamajās septiņās uzbūves un ritma 

ziņā faktūra kļūst sarežģītāka, visbeidzot, faktūras attīstība turpinās gan pēdējās četrās 

sonātēs, gan Fantāzijā un Sonātē K. 475 c moll (izņēmums, protams, ir vieglā Sonāte K. 545 

C dur). 

Spilgts pierādījums Mocarta klaviermūzikas tēlainības, satura un kontrastu bagātībai, 

faktūras, tajā skaitā melodiskās un harmoniskās figurācijas daudzveidībai, noskaņu pretpolu 

– dzirkstoša dzīvesprieka un traģiskas nolemtības – sadursmei ir Sonāte K. 332 F dur. Pēc 

Alfr ēda Einšteina domām, tas ir: „Viens no Mocarta vispersoniskākajiem skaņdarbiem, kuru 

nevajadzētu pelt par līdzību Bēthovenam” (Einstein 1947: 245–246). Savukārt Hermanis 
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Āberts norāda, ka šīs Sonātes: „Pirmajā daļā sastopama milzīga tēmu kontrastu bagātība, tās 

atgādina gan dziesmu, gan komisko operu, un dažreiz (piemēram, d moll epizodē) ar īsti 

mocartisku pēkšņumu negaidīti no tumsas iznirst kaut kas spokains un uz ilgu laiku apēno 

epizodes kolorītu”(Abert 1955: 612). 

 Mocarta Sonātes K. 332 pirmās daļas Allegro ekspozīcijā faktūras formveides 

funkcija  atklājas vairākos līmeņos: no vienas puses, tā veic apvienojošu funkciju, kas sekmē 

kompozīcijas vienotību un sasaucas ar skaņdarba dramaturģiju, bet, no otras – sadalošu, jo 

tas ir izstrādāšanas galvenais princips. 

 Ņemot vērā spriegās attiecības starp sonātes pirmās daļas personāžiem, kā arī 

spilgtos dramaturģiskos akcentus, tieši ekspozīcija, raugoties no faktūras viedokļa, koncentrē 

visraksturīgākās šīs sonātes formas īpatnības. Minētā tendence raksturīga arī citiem Mocarta 

skaņdarbiem un kļūst par svarīgu komponista stila iezīmi.  

Šīs Sonātes ekspozīcijā parādīti vairāki kontrastējoši tēli ar dažādiem faktūras 

risinājumiem. Tēmu elementu žanriskās cilmes un raksturu dažādības dēļ faktūrai piemīt 

mainīgums, nepastāvība un mobilitāte pat neliela posma ietvaros. Saiknē ar šāda tipa 

tematismu aktualizējas faktūras tematiskā un žanriskā funkcija . Piemēram, galvenajā 

partijā (91. nošu piemērs) ir pieci atšķirīgi faktūras veidi:  

1) vokāla tipa melodija ar pavadījumu (1.–4. t.); 

2) imitāciju polifonijas elementi (5.–8. t.); 

3) homofona faktūra ar menuetam raksturīgām kadences intonācijām (9.–12. t.); 

4) akordu faktūra, kas mežragu zelta gājiena dēļ atgādina pūšamo instrumentu 

skanējumu (13.–16. t.); 

5) akordu faktūra, kas atkārtojumā skan melodiski figurētā izklāstā (17.–22. t). 

Sk. galvenās partijas shēmu: 

Galvenā partija 

Taktis       1.–4. t.     5.–8. t.    9.–12. t. 13.–16. t. 17.–22. t. 

Formas  
Posmi 

Periods Papildinājums 

Faktūra A  

Homofons izklāsts 
–  
vokāla tipa 
melodija ar 
pavadījumu 

B  

imitāciju  
polifonijas  
elementi 

A1   

homofonija ar 
menuetam 
raksturīgām  
kadences  
intonācijām 

 

A2 

akordu faktūra 

a3   

figurēta 
akordu 
faktūra 
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 Izklāsta daudzveidība apliecina faktūras maiņu saistību ar jauniem tēmas 

elementiem, vienlaikus vērojama homofonas faktūras prioritāte un faktūras attīstība. Pat 

nelielais piemērs rāda, ka kompozicionālie elementi ir daudz vispārīgāki un plašāki, nekā 

faktūras iekšējie procesi. Mainīgā un nestabilā izklāsta dēļ - no maziem, nekonfliktējošiem, 

bet bagātīgi niansētiem mozaīkas gabaliņiem veidojas savdabīgs un izteiksmīgs mūzikas tēls. 

Līdzīgi traktēta arī noslēguma partija (92. nošu piemērs). Tajā sastopami četri dažādi 

faktūras veidi: 

1) akordu faktūra ar menueta žanra elementiem, turklāt perioda otrajā teikumā, kur 

izmantots pirmajam identisks tematiskais materiāls, tiek mainīts reģistrs, tāpēc viss skan 

oktāvu augstāk un iezīmējas gaiša un apskaidrota noskaņa (71.–81. t.); 

2) figurēta akordu faktūra; mūzikas materiāls ar martelato paņēmienu sadalīts pa abu 

roku partijām, taču atkārtojumā variēti izskan citā dinamikā f, sīkākā (sešpadsmitdaļu) 

kustībā un ar oktāvās dubultotiem basiem (82.–85. t.); 

3) homofona faktūra ar harmonisko figurāciju kreisās rokas partijā un trilleriem rotātu 

melodiju labās rokas partijā (86.–89. t.); 

4)  trīskāršā oktāvu unisonā un akordu faktūrā izklāstīts noslēgums (90.–93. t).  

Minētā posma shēma ir šāda: 

 

Noslēguma partija 

Taktis 71.–81. t. 82.–85. t. 86.–89. t. 90.–93. t. 

Formas  
Posmi 

Periods Papildinājums 

Faktūra A 
akordu faktūra 
ar menueta  
žanra elementiem 

A1 
figurēta  
akordu faktūra 

A2 
homofona  
faktūra ar 
harmonisku 
figurāciju  
kreisās rokas  
partijā 

 

C 
trīskāršs  
oktāvu unisons  
un akordi 

 

Faktūras daudzveidība un mērķtiecīgā attīstības dramaturģija neliela posma ietvaros 

atspoguļo noslēguma partijas plašo semantisko amplitūdu – no gaiša akordu izklāsta ar 

menueta elementiem līdz gavilējošam trilleru skanējumam un majestātiskam oktāvu 

unisonam. 
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Tā kā galvenā partija ietver faktūras modeli, kas atgriežas noslēguma partijas sākumā 

(akordu izklāsts ar menueta iezīmēm), ekspozīcijas ietvaros veidojas savdabīga fakt ūras 

arka , kas izceļ ekspozīcijas vienotību. 

Saistījuma partijā (93. nošu piemērs) raksturs krasi mainās: ienāk paralēlais minors  

(d moll Mocarta mūzikā atbilst īpaša semantika – dramatisma, ciešanu tēli 1, kā arī 

trauksmaina augšupejoša lauzto akordu figurācija. Tādējādi pirmais pārrāvuma posms 

sonātes formas ekspozīcijā parādās netradicionā l ā vietā – pēc galvenās partijas. Lai gan 

saistījuma partija nav tik daudzveidīga savā faktūras risinājumā, arī tajā sastopami divi 

atšķirīgi faktūras veidi: akordu figuratīvs izklāsts ar gluži bēthovenisku ekspresiju un 

dinamiku (23.–24. t) un homofonais izklāsts ar exclamatio nozīmi – melodijā skan arpedžēts 

pamazināts septakords vai lēciens pa pamazinātu septimu (25.–26. t).  

Blakuspartijā (94. nošu piemērs) sevišķi izceļas faktūras variēšana – pirmās tēmas 

(41.–56. t.) graciozitāti un vieglumu nosaka caurspīdīgais izklāsts (izmantotas daudzas 

pauzes, īpaši kreisās rokas partijā), tajā valda intonatīvi izteiksmīga melodija. Tāpat kā 

galvenajā partijā, tēmas otrais teikums (49.–56. t.) ir melodiski un harmoniski figurēts. 

Saglabājas arī balsu sastāva nestabilitāte – divas vai trīs balsis. Blakuspartijā (šoreiz 

tradicionālā vietā) ar ritma kontrastu ienāk otrais pārrāvuma posms (56.–70. t.), kas balstās 

uz akordu harmonisko un ritmisko figurāciju. Protams, pēkšņo tēlu maiņu (C dur – c moll), 

līdzīgi kā pirmajā pārrāvuma posmā (F dur – d moll), paspilgtina minora skaņkārta un 

izraudzītie akordi. Tādējādi jau Sonātes ekspozīcijā spilgti atklājas faktūras žanrisko un 

tematisko funkciju bagātība. 

Sonātes izstrādājumā visas iepriekšminētās funkcijas saglabā savu nozīmi, tomēr 

neizpaužas tik intensīvi kā ekspozīcijā. Tiek izmantoti jau eksponētie faktūras veidi, un 

ekspresiju rada reģistru maiņa (piemēram, posms no 94. līdz 101. taktij, variēti atkārtots 

zemākā reģistrā, 102.–108. t.), balsu pārstatījumi u. tml. Taču būtiska atjaunotne nenotiek. 

Savukārt reprīzē, salīdzinot ar ekspozīciju, vērojamas tikai dažas izklāsta atšķirības, kas 

saistītas ar tonālu pārkrāsošanu saistījuma un blakus partijā (pēdējā tiek variēta mazliet 

intensīvāk). 

Tā kā faktūras kontrasti nav krasi ne starp ekspozīciju un izstrādājumu, ne 

izstrādājumu un reprīzi, uzmanība tiek vērsta uz citu īpatnību – kompozīcijas procesa 

caurviju raksturu. Līdz ar to atšķirībā no ekspozīcijas priekšplānā izvirzās faktūras 

vienojošā funkcija. Tomēr arī formveides funkcija šajā krāsaini mirgojošajā izklāstā saglabā 

                                                 
1 Grāmatas Mocarta operas viņa laikmeta kultūras kontekstā nodaļā par tonālo semantiku Mocarta 

daiļradē to rakstījusi Jevgeņija Čigarjova (Чигарева 2001: 147). 
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savu nozīmi. Tas liecina, ka faktūra veic gan vienotājfaktora lomu (sekmē kompozīcijas 

vienotību un skaidro skaņdarba dramaturģiju), gan arī dalījuma funkciju, jo gandrīz katrs 

ekspozīcijas posms (sevišķi galvenā un noslēguma partija) demonstrē iekšējās dzīves 

bagātību, daudzveidību, neviendabību. Tādējādi izpaužas arī viens no tematisma 

izstrādāšanas galvenajiem principiem. 

Viss iepriekš minētais tikai ieskicē galvenos faktūras aspektus gan saistībā ar sonātes 

formas īpatnībām Mocarta daiļradē klavierēm, gan vienas konkrētas sonātes ietvaros. 

Galvenokārt tā ir instrumentālo un vokālo komponentu sintēze, kā arī tēmu daudzelementu 

sastāvs ar dažādu žanrisko izcelsmi (Sonātes K. 332 pirmās daļas galvenajā partijā – gan 

vokāla melodija ar pavadījumu, gan imitāciju polifonijas, kā arī menueta elementi, gan 

mežraga zelta gājiens, kas apvienojoties rada daudzslāņainu un īpatnēju muzikālo tēlu – sk. 

detalizētu analīzi pielikumā). Tas liecina par tēmu plašo tēlaino ietilpību un daudznozīmību, 

kuru faktūrā var būt gan paralēlas, gan pretējas tendences un likumsakarības. 
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1.5. Volfganga Amadeja Mocarta Sonātes K. 332 F dur fināla Allegro assai 

figurat īvā izklāsta analīze 

 

Īpaši spilgti un daudzveidīgi figurācija kā faktūras specifisks paņēmiens izmantota 

Mocarta Sonātes K. 332 F dur finālā Allegro assai, kur parādās visdažādāko kustību efekti. 

Jau galvenās partijas tēlaini kompozicionālajā uzbūvē (97. nošu piemērs) figurācija diferencē 

katru no trim tēmām. Pirmajā valda motoriskā figurācija (1.–14. t.), otrajā pulsē ritmiskā 

figurācija (15.–22. t.), bet trešajā tēmā figurācija arvien vairāk tiek melodizēta un pārtop 

dziedošā skanējumā (22.–35. t.). Savukārt saistījuma partijā (36.–49. t.) notiek pakāpeniska 

pāreja, kas sagatavo blakuspartijas (50.–64. t.) harmonisko figurāciju, bet noslēguma partijā 

(65.–90. t.) motorika atkal sasaucas ar galvenās partijas pirmo tēmu, līdzīgi kā sonātes 

pirmajā daļā, veidojot figuratīvā izklāsta arku ekspozīcijas ietvaros. Tā vēlreiz izpaužas 

komponista unikālā kompleksā domāšana, kurā katrs elements, arī figurācija, darbojas it kā 

divās dimensijās – smalki diferencējot formveides principus un reizē vienojot tos, raisot 

priekšstatu par kopējo ideju. 

Protams, figurācijas izmantojums ir atkarīgs no konkrētā formas posma vispārējās 

ievirzes, tāpēc relatīvi lēnākajos posmos – galvenās partijas otrajā un trešajā tēmā (15.–      

35. t.), blakuspartijā (50.–64. t.) – dominē harmoniskā figurācija, bet ātrākajos posmos – t.i., 

galvenās partijas pirmajā tēmā (1.–14. t.), saistījuma partijā (36.–49. t.) un noslēguma partijā 

(65.–90. t.) parādās dažādi melodiskās un melodiski harmoniskās figurācijas veidi. 

Aplūkojot šīs Mocarta klaviersonātes trešo daļu, atklājas vēl viena tās iezīme – 

figurācijas žanriskā daudzveidība. Fināla Allegro assai galvenās partijas pirmo tēmu raksturo 

motoriska aktivitāte – efektīga nepārtraukta pulsācija, otro – dziedoša melodija ar tipiski 

homofonu izklāstu un pulsējošu viendabīgu pavadījumu, bet trešā tēma ir faktūras ziņā 

neviendabīga, fanfaru aktivitāte šeit it kā pārtop liriskā reveransā. Faktūras un arī figurācijas 

neviendabība turpinās saistījuma partijā – var teikt, ka ekspozīcijas pirmajā pusē notiek 

paātrināta faktūras atjaunotne. 

Līdzīgi veidota ekspozīcijas otra puse. Pēc kontrastējošās, liriski dziedošās un 

faktūras ziņā monolītās blakuspartijas (50.–64. t.), kura intonatīvi radniecīga Barbarīnas 

kavatīnei (L'ho perduta, me meschina) no operas Figaro kāzas un izceļas ar homofonā 

izklāsta stabilitāti, noslēguma partijā atkal valda neviendabīga faktūra ar enerģisku motorisko 

figurāciju dažādos ritma zīmējumos. 
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Aplūkojot tikai fināla Allegro assai ekspozīciju, redzama Mocarta motoriskās 

figurācijas daudzveidība. Tiesa, balstoties uz teoriju, nosacīti varētu nodalīt trīs veidus – 

melodisko, harmonisko un jaukto figurāciju. Tomēr precīzas robežas, līdzīgi kā citos Mocarta 

klavierdarbos, ir grūti novilkt, jo šie veidi aktīvi mijiedarbojas un savstarpēji bagātinās. 

Mocarta klaviermūzikā iezīmējas arī figurāciju paņēmienu individualizācija. No 

melodiskās figurācijas veidiem var izcelt izrakstītus trillerus (65.–68. t., 83. t.) un grupeto 

ķēdes (1.–3. t.), bet harmoniskās figurācijas jomā – izvērstākus Alberti, marķīzu basus utt.. 

Tie gan biežāk sastopami tieši improvizatīva rakstura epizodēs (Sonātes B dur K. 333 trešajā 

daļā Allegretto grazioso, kadencē), tomēr analizētajā Sonātē F dur K. 332 neatklājas tik 

spilgti.  
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1.6. Jozefa Haidna Sonātes Hob. XVI: 23 F dur pirm ās daļas Allegro moderato 

faktūras analīze 

 

Jozefa Haidna Sonātes Hob. XVI: 23 F dur Allegro moderato ekspozīcijas galvenajā 

partijā dominē trīs faktūras līnijas: melodija (kadencēs sastopami tercu dubultojumi), 

vidusbalss jeb harmoniskā balss un bass. Galvenajā partija (1.–12. t.) ir veidota kā periods no 

diviem teikumiem. Otrajā teikumā melodiskā līnija tiek figurēta, par metrisko atskaites 

punktu kalpo astotdaļa. 

Saistījuma partijā (12.–20. t.) kreisās rokas partijā pavadošais akordu slānis tiek 

izkliedēts sešpatsmitdaļnotīs lejupejošās intervālu figurācijās, kamēr labajā rokā skan ritmiski 

un artikulatīvi diferencēta melodija. Turpretim abos blakuspartijas posmos (21.–32. t. un 33.-

39. t.) un noslēguma partijā (40.–46. t.) dominē trīsdesmitdivdaļu nošu figuratīvs izklāsts – 

tādējādi notiek melodijas izkliedēšanās. No iepriekšminētā var secināt, ka ekspozīcijas 

ietvaros tiek izmantots arī ritma diminūcijas princips, ar ko panākts rakstura aktivitātes 

pieaugums. 

Interesants faktūras kontrasts atrodas starp abiem blakus partijas posmiem, kad 

izklāsta maiņa pastiprina negaidīto modulāciju no C dur uz As dur – melodijas līdzenais 

plūdums tiek pārrauts sīkākos motīvos, ko citu no cita atdala trīsdesmitdivdaļu pauzes, bet 

basā un vidusbalsī pārsteiguma efektu izceļ vienmērīga intervālu pulsācija astotdaļās. 

No faktūras balsu sastāva visinteresantākais ir sonātes blakuspartijas otrais posms – ar 

slēptās daudzbalsības palīdzību reāli skan četras faktūras līnijas dažādos reģistros.  

Noslēguma partijā veidojas trīsbalsīga faktūra: melodija labajā rokā, basa līnija un 

vidusbalss. Taču 44.–45. t. abu roku partijas it kā mainās vietām, jo kreisās rokas partijā 

valda trīsdesmitdivdaļu figurācijas oktāvas diapazonā, savukārt labās rokas partijā – intervāli 

un akordi astotdaļās stakato, bet zemajā reģistrā skan trīsdesmitdivdaļnotis, kas šo reģistru 

iekrāso citādi. 

Tādējādi redzams, ka Sonātes Hob. XVI: 23 F dur pirmās daļas ekspozīcijas faktūrā 

svarīga ir gan tās diferencējošā, gan arī attīstošā nozīme. Kā jau klasicisma komponistiem 

raksturīgi, katrai tēmai ir savs fakturālais ietērps, taču asprātīgās dažādu reģistru, ritmisko 

zīmējumu un harmonisko pavērsienu negaidītās maiņas rada Haidnam tik raksturīgo humora 

pārpilno gaisotni. 

Sonātes F dur izstrādājumā parādās spēle ar reģistriem – piemēram, 50.–53. t. 

saklausāma četru reģistru sasaukšanās. Tembru krāsainību izceļ augšējā reģistra izmantojums 

54.–57. t., kas kontrastē ar noslēguma partijas materiāla izklāstu 58.–59. t.  
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Tātad te sastopami raksturīgi Haidna sonāšu izstrādājumu attīstības paņēmieni. 

Ll īdzīgi koloristiskie un tembrālie kontrasti (faktūras koloristiskā funkcija ) sastopami 

daudzās sonātēs un ir viena no raksturīgām Haidna stila zīmēm – Allegro no Hob. XVI: 50   

C dur, Allegro no Hob. XVI: 33 D dur, Moderato no Hob. XVI: 29 F dur utt. 

Reprīzē, izņemot ilgstošu trilleri uz dominantes kreisās rokas partijā (105.–110. t.), 

nav būtisku izklāsta izmaiņu. Līdzīga tendence vērojama arī pārējās iepriekšminētajās 

Haidna klaviersonātēs. 
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1.7. Ludviga van Bēthovena Sonātes op. 106 B dur Hammer-Klavier trešās daļas 

Adagio sostenuto ekspozīcijas faktūras analīze 

 

Ludviga van Bēthovena Sonātes op. 106 trešā daļa Adagio sostenuto sākas ar 

trīskāršu oktāvu unisonu gājienu 1. t. un iegrimst skarbi atturīgā akordu izklāstā, taču tēmas 

slēptais spēks jūtams malējo balsu pretkustībā. Šī melodiskā balsu pretvirzība kļūst par 

iedīgli nozīmīgam un progresējošam faktūras polifonās noslāņošanās procesam gan galvenajā 

partijā (1.–9. t.; 147. nošu piemērs), gan arī visas formas ietvaros. 

Saistījuma partijas tēmai (27.–38. t.; 148. nošu piemērs) ir pilnīgi cits izklāsts un 

žanriskums – melodija ir it kā lirisks solo vijoles dziedājums, bet pavadošajā slānī skan 

ritmiski sinkopēts bass un akordu harmoniskais slānis. Pavadošo akordu blīvums rada 

asociācijas ar galvenās partijas korāli, jo vēl ir manāmas atšķirības no vēlāk sastopamās 

caurspīdīgās liriskās romantiķu faktūras. Taču arī šajā šķietami vienkāršajā homofonijā 

koncentrējas pavadošo balsu polifonā enerģija, kas pirmsiktā (35.–38. t.; 148. nošu piemērs) 

uz blakuspartiju paver plašu imitācijveida sasaukšanās ainu, aptverot gandrīz visu 

instrumenta diapazonu (Gis – e2). 

Vismaz četrbalsīgs saistījuma posms (39.–44. t.; 149. nošu piemērs) ar imitācijām 

trijās augšējās balsīs sagatavo blakus partiju (45.–56. t.; 87. nošu piemērs), kurā ir sarežģīts 

daudzbalsīgs kontrastu polifonijas izklāsts. Jāatzīmē, ka melodijas tēmas imitācijas atrodas 

četru oktāvu attālumā, radot reljefu reģistru kontrastu, tāpēc tēma skan kā daudzu plānu 

simfonisks tēls. Ritmiski dažādajās vidusbalsīs un basā notiek aktīva un daudzveidīga 

kustība, kas līdz ar slēpto daudzbalsību gūst plašu polifonu attīstību. 

Visbeidzot, blakuspartijas noslēgumā 60. t. pēc posma, kas atgādina galvenās partijas 

akordu izklāstu, seko noslēguma partija (63.–72. t.; 150. nošu piemērs) ar barkarolai 

raksturīgu faktūras risinājumu. 
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1.8. Klavierspēles apmācības metodikas 18. gadsimta pirmajā pusē 

 

Pie 18. gadsimta sākuma populārākajām klavierspēles metodēm pieder: 

•  Žana Luisa Adama (Jean Louis Adam, 1758–1848) Klavierspēles metode 

konservatorijām (Louis Adam: Méthode de Piano du Conservatoire, 1804) – teorētisks un 

pedagoģisks darbs, kurā liela nozīme pievērsta, pēc autora domām, pareizam roku stāvoklim 

un pareizai pedalizācijai; 

• Johana Batista Krāmera Klavierspēles apmācība (Answeisung das Pianoforte 

zu spielen, 1812) – darba teorētiskā daļa nav izvērsta, akcents ir uz tehniskajiem 

vingrinājumiem, kas virzīti uz pirkstu neatkarības treniņu; 

• Johana Nepomuka Hummeļa Detalizētas teorētiski praktiskas pamācības 

klavierspēlē (Ausführlische theoretisch–practische Anweisung zum Piano–Forte-Spiel, 1828) 

– ir gan teorētiskā, gan praktiskā daļa, kas nodrošina pianista izaugsmes iespējas no iesācēja 

līdz augstākajam līmenim. Galvenie mērķi: spēles tīrība, skaidrība, piesitiena dažādība. 

Piemēram, piedāvāti divi dažādi stakato veidi – viens balstīts uz klavieru skanējumu, otrs ir 

līdzīgs vijoles picikato; 

• Karla Černi (Carl Czerny, 1791–1857) Pilnīga teorētiski praktiska 

klavierspēles skola (Vollständige theorethisch-practische Pianoforte-Schule, 1839) – 

detalizēti izstrādāts klasicisma pianisma tehnikas vispārinājums, kura teorētiskajā daļā it 

sevišķi rekomendēta taisnas, nekustīgas sēdēšanas nepieciešamība, spēle bez liekām 

kustībām; 

• Ignaca Mošelesa (Ignaz Moscheles, 1794 –1870) un Fransuā Žozefa Fetī 

(François-Joseph Fetis, 1784–1871) Klavierspēles apmācības metode (Méthode des 

Méthodes de Piano, 1840) – plaši izstrādāts teorētisks un praktisks darbs, viens no pirmajiem 

veltījumiem romantisma klavieru tehnikai ar konkrētiem divpadsmit komponistu mūzikas 

piemēriem, tai skaitā Šopēna, Lista, Tālberga, Mendelszona-Bartoldi un citu autoru 

skaņdarbiem. Analizēta bagātīga piesitiena dažādība, legato paņēmiena iespējas. 

Daudzos krājumos akcentēts arī pedagoģijas aspekts. Piemēram, Augusta Eberharda 

Millera (August Eberhard Müller, 1767-1817) Klavierspēles skola (Klavierschule, 1804) 

satur galvenokārt pozicionālos piecu pirkstu vingrinājumus (vismaz 260 variantos C dur). Tā 

laika aizraušanos ar piecu pirkstu pozicionālajiem vingrinājumiem apliecina arī fakts, ka 

bieži fanātiskas vingrināšanās rezultātā klaviatūra kļuva nelīdzena tieši tur, kur visbiežāk 

spēlēja šos vingrinājumus – no c līdz g1. 
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 Lai gan dažreiz bija sastopami darbi ar māksliniecisku ievirzi (Zigismonda 

Tālberga Māksla dziedāt uz klavierēm (L’Art du Chant appliqué au Piano, 1850) – 

skaņdarbu krājums, kurš izvirza priekšplānā tā laika populāro ideju: klavierspēlē izmantot 

vokālai kantilēnai raksturīgu paņēmienu), būtībā visi autori pievērsa īpašu uzmanību roku 

stāvoklim, sēdēšanas pozas pareizībai, pirkstu veiklībai un neatkarībai. Līdzās 

iepriekšminētajiem var nosaukt arī: 

•  Frančesko Pollīni (Francesco Pollini, 1762-1846) Klavesīna spēles metode 

(Metodo per Clavicembalo, 1812) – praktiskas ievirzes darbs, kurā akcentēta artikulācijas 

dažādība un pirkstu maiņa, tai skaitā pārcelšana, krustošana. Interesanti, ka autors pirmais 

ievieš triju sistēmu pierakstu klaviermūzikā, ko tālāk plaši izmanto Z. Tālbergs, F. Lists u.c.;  

• Henrija Herca (Henri Hertz, 1803–1888) Pilnīga klavierspēles metode 

(Méthode complète de Piano, 1838) - galēji tehnoloģisks darbs, kas vērsts tikai uz pirkstu un 

plaukstas muskuļu treniņu bez īpašiem mākslinieciskiem uzdevumiem;  

• Frīdriha Kalkbrennera Klavierspēles apmācības metode, izmantojot Roku 

vadītāju (Méthode pour apprendre le Pianoforte à L’aide du Guide-Mains, 1831/1840) – 

darbā ir vairāk praktisko vingrinājumu ar palīglīdzekli - roku vadītāju (speciāla ierīce, kas 

nodrošina elkoņa un locītavas nekustību). Galvenais pamatprincips – spēles līdzenums, ko 

panāk, izmantojot tikai pirkstu svaru un neiesaistot visu loku līdz plecam (Chiantore 2002: 

123–157). 
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1.9. Figurētās kustības veidi Friderika Šopēna etīdēs 

 

Lai gan Šopēna Etīdes fakturāli ir viendabīgākas nekā Listam, tajās var saskatīt šādus 

figurācijas pamatveidus: 

1) viļņveida harmoniskā figurācija (arpedžo tehnika):  

a)  vienas rokas partijā – op. 10 Nr. 1 C dur; 

b)  abu roku partijās – op. 25 Nr. 12 c moll; 

c)  abu roku partijās pretkustībā – op. 25 Nr. 2 As dur; 

2) harmoniskā figurācija ar melodizācijas elementiem, kura pavada reljefu 

melodisko līniju (smalkā, pozicionālā tehnika): 

a)  figurācija labās rokas partijā – op. 10 Nr. 5 Ges dur, op. 10 Nr. 8 F dur; 

b)  figurācija kreisās rokas partijā – op. 10 Nr. 12 c moll, op. 10 Nr. 9 f moll, 

op. 10 Nr. 10 As dur (melodija labās rokas partijā dublēta ar lauztajām 

oktāvām un tercu); 

c)  pārmaiņus abu roku partijās – op. 10 Nr. 6 es moll, op. 25 Nr. 11 a moll; 

3) melodiskā figurācija, kuru nereti pavada harmoniskā (pozicionālā pirkstu 

tehnika, dubultnošu spēle): 

a)  melodiskā figurācija šaurā diapazonā – op. 25 Nr. 2 f moll; 

b)  melodiskā figurācija ar dažādu virzienu maiņu – op. 10 Nr. 2 a moll 

(hromatiska melodiskā figurācija); op. posth Nr. 1 f moll, op. 10 Nr. 4       

cis moll (melodiskā figurācija ar dažādiem kustības veidiem sastopama abu 

roku partijās gan pārmaiņus, gan vienlaicīgi); 

c)  melodiskā figurācija ar dublējumiem – op. 25 Nr. 6 gis moll (dubulttercas); 

op. 25 Nr. 9 Ges dur (melodiskā figurācija labās rokas partijā dublēta ar 

īpašas formulas palīdzību – lauzta oktāva ar tercu, kam seko divas skaņas 

oktāvu dubultojumā), op. 25 Nr. 10 h moll (malējās daļās melodiskā 

figurācija oktāvu dubultojumā abu roku partijās vienlaicīgi, bet vidusposmā 

oktāvu dubultojums tikai labās rokas partijā), op. 10 Nr. 7 C dur (melodiskā 

figurācija labās rokas partijā dublēta ar neregulāriem, mainīgiem 

intervāliem, taču dublējuma zemākās līnijas īpatnības dēļ (katra skaņa 

atkārtojas divas reizes) sastopami intervāli no sekundas līdz sekstai), op. 

posth. Nr. 3 Des dur (labās rokas partijā divas melodiski figurētas līnijas 

apvienojas – mainīgu intervālu dubultnošu tehnika); 

4) akordu faktūra (akordu, oktāvu, plaša diapazona rotācijas (tremolo) tehnika):  
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a) akordu faktūra – op. posth. Nr. 2 As dur (labās rokas partijā akordi legato); 

b) vienmērīga ritma figurācija – op. 10 Nr. 11 Es dur (abu roku partijās 

vienlaicīga kustība arpeggiato); op. 25 Nr. 4 a moll; 

c) variēta ritma figurācija – op. 25 Nr. 3 F dur (četrbalsīga akordu faktūra 

izkārtota ritmiski variēti, radot vairāku līniju (dažreiz pat sešu) skanējuma 

iespaidu). 

Pat šajā nelielajā Šopēna Etīžu kustības veidu apskatā redzama tehnisko paņēmienu 

un figurāciju paņēmienu dažādība un individualitāte. 
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1.10. Franča Šūberta Sonātes D. 960 B dur pirm ās daļas Molto moderato faktūras 

analīze 

 

Jau pirmās daļas Molto moderato ekspozīcijā galvenās partijas tēmā korālim 

pietuvinātajā izklāstā melodija ir ļoti dziedoša. Īslaicīgie ērģeļpunkti basā ienes faktūrā vēl 

lielāku mieru un noturību, bet zināmā mērā kalpo kā bremzes melodijas tālākajai attīstībai 

(1.–8. t.; 168. nošu piemērs). Kontrastu apskaidrotas harmonijas pilnajam tēlam veido 

trilleris zemā reģistrā, kurš rada asociācijas ar tālu un bīstamu pērkona atbalsi. Tomēr 

nemierīgās priekšnojautas izgaist turpmākajā galvenās partijas tēmas melodiskajā attīstībā 

vienmērīgu sešpadsmitdaļnošu harmonisko figurāciju pavadībā.  

Dzied arī blakuspartijas tēma fis moll, kurā īpaši kantilēni skan zemākā vidusbalss, 

bet virs tās maigi šūpojas piebalss, kamēr otrā – augšējā vidusbalsī kā fons turpinās trioļu 

kustība (48.–53. t.; 169. nošu piemērs). Arī otrā blakuspartijas izklāstā saglabājas dziedošas 

intonācijas, kuras izpaužas krietni spilgtāk, atklātāk, jo melodiskā līnija tiek dublēta ar 

intervāliem un akordiem. Turklāt atšķiras arī pavadošais fons – harmoniskā figurācija 

sešpadsmitdaļnošu kustībā.  

Noslēguma partijas tēma kontrastē faktūras ziņā – tā ir akordu figurācija, taču 

pamazām slēptās daudzbalsības piebalsīs parādās arvien melodiskākas un dziedošākas 

intonācijas (80.–85. t.; 170. a) nošu piemērs). Fakturālu arku ar galveno partiju veido otras 

noslēguma partijas korāļa izklāsts (99.–105. t.; 170. b) nošu piemērs). Tādējādi kļūst 

redzams, ka šī skaņdarba daļas gaitā visos faktūras līmeņos tiek melodizēta un ir jūtama 

vokālu attīstības paņēmienu ietekme.  

Šo paņēmienu vidū var atzīmēt variēšanu (galvenās partijas otrais izklāsts), piebalsu 

polifoniju (noslēguma partija), balsu dialogu (blakuspartija), līnijas dublēšanu (galvenā 

partija). 



 23 

1.11. Roberta Vanameikera shēma Jana Ksenaka klavierdarbam Herma 

 

 Tabulas pārskatāmības dēļ ar burtiem A, B, C un D skaņu rindās apzīmēti attiecīgi 10, 

11, 12 un 13 skaņu atkārtojumi.  

 
(Wannamaker, 2001) 
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1.12. Faktūras īpatnības Jāzepa Vītola Variācijās par latviešu tautasdziesmas Ej, 

saulīte, drīz pie Dieva tēmu op. 6 

 

Pārsvarā šī darba izklāstā sastopami romantiskā laikmeta pianismam tradicionāli 

risinājumi: pārstāvēti gandrīz visi iepriekšminētie romantisma pianistiskās tehnikas 

paņēmieni (ornamentālas figurācijas 8. variācijā, periodisks gammveida izklāsts 2., 8. un     

9. variācijā, arpedžo 2. un 5. variācijā, dubultnošu spēle un polifonā tehnika 1., 3. un            

4. variācijā, plaši lēcieni 6., 7. variācijā un finālā, oktāvu un akordu tehnika 3., 4., 6. variācijā 

un finālā). Izmantota žanram raksturīga pakāpeniska faktūras sabiezināšanās, dinamizācija 

(1.–4. variācija) un figuratīvā izklāsta veidi, piemēram, 9. variācijas (261. nošu piemērs) 

konsekventi izturētais vienbalsīgais, abu roku partijās dublētais melodiski harmonisko 

sešpadsmitdaļnošu figurāciju izklāsts (periodiski gan ir sastopamas akordu piebalsis) savas 

faktūras un tēlainības (pārsvarā dominē zemais reģistrs, dinamika pp ar dažiem dinamiskiem 

uzliesmojumiem) rada asociācijas ar Šopēna Otrās klaviersonātes op. 35 b moll finālu Presto.  

Figurācijas tiek arī apvienotas. Piemēram, harmoniski melodiskās figurācijas otrajā 

variācijā kreisās rokas partijā skan harmoniskā figurācija, bet vienlaikus melodijā (labās 

rokas figurācijā) vērojama gan gammveida kustība, gan figurēts pamazinātais septakords ar 

pārgājskaņām (42. nošu piemērs). Izmantoti dublējumi (tercās 3. variācijā), imitāciju 

polifonijas elementi, piemēram, fināla sākumā un centrālajā kulminācijā (262. nošu piemērs). 

Individuālas stila iezīmes akcentē faktūras krāsainību – tā kā kopumā faktūrā dominē 

lineārs un polifonizēts izklāsts, bieži jūtama kora un vokālās mūzikas ietekme. Savukārt       

5. variācijas plašie akordu arpedžo sasaucas ar kokļu skanējumu. Komponists īpašu nozīmi 

pievērsis skanējuma krāsainībai, faktūras reģistru kontrastiem – asi punktētais tonikas 

ērģeļpunkts (raksturbalss) zemā reģistrā 7. variācijā kontrastē ar lirisko četrbalsīgo vidusdaļu 

un tās vijīgo melodiju otrajā oktāvā. Īpatnējs sonors efekts sastopams arī 9. variācijā, kuras 

ātrajā kustībā zemā reģistra dēļ rodas dunoša mākoņa iespaids. Kā vēl viena nozīmīga 

faktūras iezīme jāizceļ plašs instrumenta diapazona izmantojums – tas majestātiski atklājas   

6. variācijā un, izmantojot ātras augšupejošas oktāvu pasāžas (al fresco paņēmiens), finālā. 
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1.13. Santas Bušs TransparenT faktūras analīze 

 

Ar netradicionālu klavieru skanējumu un spēles paņēmienu traktējumu latviešu 

klaviermūzikā iezīmējas Santas Bušs skaņdarbs TransparenT (2010). Par šo skaņdarbu 

autore raksta: „Darba nosaukums jēdzieniski un asociatīvi saistāms ar ko pēc būtības 

caurspīdīgu, bet vizuāli un strukturāli ar ko atstarojošu / spoguļveidīgu, un viss opuss 

kopumā idejiski balstīts uz vairākiem elementiem.  

Pirmais no tiem saistāms ar ūdens dažādajām īpašībām, tā šķietamo caurspīdīgumu un 

tomēr tik dažādo krāsu paleti, kurā tas izgaismojas atkarībā no saules vai pilnmēness gaismas 

intensitātes.  

Kompozīcija veltīta pianistei Dzintrai Erlihai, un tieši ar šo faktu un mūziķes vārdu 

saistīts otrs būtiskākais darba koncepcijas slānis. Būtībā tā ir mūziķes vārda Dzintra apspēle, 

to sadalot divos elementos un velkot asociatīvas paralēles ar katras zilbes skanējumu vai 

iespējamo nozīmi.  

dzin-: kā zvanu skanējums, kas saistīts ar rezonēšanu, rezonanšu un virsskaņu 

ieskandināšanu vai jau pieminēto ideju par kāda objekta ieniršanu / iespējamu iemešanu 

ūdenī.  

-tr(a): kā asociācijas par trillera apzīmējuma saīsinājumu (tr~), kas lieliski savijas ar 

ideju par ūdens virsmas vibrācijām, viļņošanos, nekad nerimstošo stāvokli un kustības 

momentu, un intensīvas piesātinātības specifiku“  (Bušs 2010).  

Skaņdarbs veidots viļņveida formā: – līdz kulminācijas posmam (58.–59. t.) notiek 

faktūras krešendo, pēc tam – diminuendo. Pirmais, mazākais vilnis (1.–25. t.) ar kulmināciju 

23. t., bet otrais (26.–85. t.) virsotni sasniedz 58.–59. t. Interesanti, ka abas kulminācijas 

zonas (17.–25. t. un 49.–66. t.) rakstītas samērā tradicionālā figurētā faktūrā, kura bagātinās 

ar melodisko līniju un slēptās polifonijas palīdzību. Tomēr augstākā intensitāte skanējumā 

tiek panākta, izmantojot trillerus un tremolo, tādējādi atklājot komponistes koncepciju un 

ideju par nerimstošo kustību -tr(a).  

Savdabīgi sonorās faktūras mikroelementi sastopami pārējos skaņdarba posmos, kur 

komponiste izmantojusi spēli uz stīgām (iekšpus klavierēm). Šīs tehnikas pamatlicējs       

(20. gadsimta trīsdesmitajos gados) ir Henrijs Kauels. Mākslinieciski spilgtu konceptualitāti 

un krāsainību tā sasniedza Džordža Krama ciklā Makrokosmos (1972–1979). Skaņdarba 

TransparenT izsmalcinātajā faktūrā komponiste mēģinājusi atrast arvien jaunas instrumenta 

skanējuma iespējas.  
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Saistībā ar to jāizceļ trīs paņēmieni, kas plaši izmantoti Krama klaviermūzikā un kuri 

jau nosaukumā norāda uz cita instrumenta spēles tehnikas veidiem. Tie ir no vijoles spēles 

aizgūtie picikato un flažoleti, kā arī no arfas – glisando uz stīgām. Skaņdarba TransparenT 

izklāstā izmantoti vairāki kontakta veidi ar stīgu, kuri rada dažādas intensitātes un dinamikas 

skanējumu: 

• picikato ar  dzēšgumiju (skaņdarba sākums – uztakts); 

• picikato ar pirksta galu (67. t.); 

• picikato ar zīmuļa galu (12. t.) – visasākais no šiem picikato veidiem. 

Netveramais flažoletu skanējums tiek panākts, ar pirkstu ieskandinot attiecīgu 

taustiņu un ar dzēšgumiju (1.–10. t.; 322. a) nošu piemērs) vai zīmuļa galu (16. t., 26.–34. t.) 

mikrotonālā glisando slīdot pa stīgu norādītajā pozīcijā (no stīgturu galiem līdz āmuriņiem), 

kā arī fiksējot stīgu punktā, lai iegūtu oktāvas flažoletu. Jāpiebilst, ka, lai flažoleti 

koncertizpildījuma laikā būtu saklausāmi, nepieciešama ļoti laba akustika vai arī vēlams 

izmantot mikrofonu skaņas pastiprināšanai, citādi tie nesniedz gaidīto māksliniecisko 

rezultātu.  

Hromatiskie glisando pa stīgām parasti ir labi saklausāmi. Pēc skanējuma dinamikas 

pieauguma tos var grupēt šādi:  

• ar pirkstu spilventiņu (11. t.); 

• ar nagiem (38. t., 71. 72. t.); 

• ar zīmuļa metāla galu atsitoties pret metāla rāmi (13.–15. t.). 

Interesants skanējums tiek panākts, kombinējot iepriekšminētos paņēmienus. 

Piemēram, 26. t. (322. b) nošu piemērs) tā pati stīga tiek ieskandināta gan tradicionāli – 

nospiežot taustiņu, gan ar otru roku to raustot, gan arī vienlaicīgi radot mikrotonālu glisando 

– slidinot zīmuli pa konkrēto stīgu no stīgturu galiem līdz āmuriņiem un atpakaļ. Šis 

paņēmiens faktūrā rada izsmalcinātību, netverama skanējuma iespaidu.  

TransparenT ir viens no nedaudzajiem šīs spēles tehnikas paraugiem latviešu mūzikā, 

tāpēc ir zīmīgi, ka tā sastopams jaunās komponistes skaņdarbā, jo šai paaudzei sevišķi 

raksturīga interese par skanējumu un skaņu, meklējot jaunus skaņas veidošanas paņēmienus 

vai adaptējot jau pasaulē iepriekš izmantotus. 
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1.14. Pētera Vaska Zaļās ainavas faktūras analīze 

 

Pētera Vaska Zaļās ainavas (2008) formveidē manāmas rondo iezīmes, kas ir 

raksturīgas arī vairākiem citiem komponista klavierdarbiem, piemēram, Izdegušās zemes 

ainavas (1992). Refrēna posmos a, a1 utt. (354. a) nošu piemērs) valda diatonika un samērā 

viendabīga, lineāra akordu faktūra – pēc komponista vārdiem, „vasara ir prieks, spontāns 

pagānisks prieks” (Vasks 2012). Epizodes b un b1 veidotas vienmērīgā figurētā kustībā: „Tā 

nav nopļautas zāles smarža. Tas ir maigs pļavas pilnzieds” (turpat). Taču kulminācijas posmā 

– epizodē c (354. b) nošu piemērs) – dominē plaša diapazona akordu izklāsts, kuram zvanu 

kolorītu piešķir bass – (ostinēti atkārtota, pedalizēta skaņa oktāvas unisonā ar priekšskani). 

Šāda veida izklāsts kulminācijas posmos ir savdabīga komponista individuāla stila zīme, 

tāpat kā tam sekojošā epizode pp Nesteidzot, ar gaišām skumjām plaša diapazona (decimas 

intervāli abu roku partijās) korāļa faktūrā. „Jāņu vakars man liekas viens no gada 

skumjākajiem brīžiem – viss ir sasniegts, mēs ejam atkal uz otru pusi,” viņš atzīst (Vasks 

2012). Daudziem Pētera Vaska klavierdarbiem (Rudens klaviermūzika, Izdegušās zemes 

ainavas) raksturīgs lirisks epilogs – korālis, kā mūžības zīme. Bet komponists uzsver: „Tomēr 

pašā darba noslēgumā atgriežas svētki – es ticu un vienmēr ticēšu” (Vasks 2012). To 

apstiprina tautasdziesmas Pūt vējiņi citāts figurētā akordu faktūrā un majestātisks Do mažora 

akords noslēgumā.  
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1.15. Andra Dzenīša Doradas faktūras analīze 

 

Andra Dzenīša  klavierdarbu Dorada (2010), pēc komponista vārdiem, ir 

iedvesmojusi spāņu vitalitāte un dzīvesprieks, kas valda daudzās Pablo Pikaso (Pablo Ruiz y 

Picasso) gleznās,  kā arī dažādi garšas iespaidi – ar to saistās arī skaņdarba nosaukums, jo 

Dorada tulkojumā no spāņu valodas nozīmē ne tikai īpašības vārdu apzeltītā, bet arī lietvārdu 

– jūras karūsa (Zandberga 2011). Dažos posmos faktūras komplicētība jau rada asociācijas 

ar jaunās sarežģītības kompozīcijas tehniku, kas izveidojās 20. gadsimta astoņdesmitajos 

gados kā stilistiska opozīcija jaunajai vienkāršībai un minimālismam.  

Doradas faktūru raksturo: 

• mūzikas materiāla – skaņu augstumu, ilgumu, artikulācijas un dinamikas – smalka 

strukturēšana un detalizācija. Piemēram, posmā 21.–28. t. (357. a) nošu piemērs) diapazons 

aptver gandrīz visu klaviatūru – no zemākās skaņas līdz ceturtās oktāvas des, artikulācijas 

paņēmieni – no legato līdz asam staccatissimo sffz, bet nošu ritmiskie ilgumi variējas 

astotdaļās, triolēs, sešpadsmitdaļās, kvintolēs, sekstolēs utt., turklāt šie ritmi uzslāņojas cits 

citam;  

• daudzu parametru, tai skaitā visa skaņu diapazona amplitūdas maksimāls 

izmantojums. Piemēram, tehniski ārkārtīgi sarežģītie oktāvu lēcieni abu roku partijās – labajā 

rokā katra oktāva ir aizpildīta ar tritonu (107.–111. t.;  357. b) nošu piemērs), kuri pārsniedz 

sešu oktāvu diapazonu, turklāt 108. taktī kreisās rokas partijā vienmērīgais ritmiskais 

zīmējums tiek izjaukts ar triolēm, kuras neiekļaujas takts metriskajā dalījumā un rada kļūdas 

iespaidu;  

• metriskās sistēmas tips ar pastāvīgām taktsmēra maiņām, ietverot sevī 

netradicionālus un iracionālus dalījumus attiecībā gan pret skaņdarba pamattempu, gan pret 

citām skaņdarbā sastopamām ritma struktūrām, piemēram, trioļu, kvartoļu, kvintoļu un 

sekstoļu kombinēts izmantojums 24. t. 

 Skaņdarba izklāsts dažos posmos ir ļoti komplicēts, tomēr faktūras un figurācijas 

jomā atklājas savdabīgas novitātes. Tādējādi romantisma laikmeta zīme – solista virtuozitāte 

– atgriežas jaunā kvalitātē. 
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1.16. Andra Vecumnieka Quasi Karmena faktūras analīze 

 

 Andra Vecumnieka klavierdarbs Quasi Karmena (2010) ir spoža, asprātīga parodija 

par Žorža Bizē (Georges Bizet, 1838–1875) operas Karmena slaveno Habanēras tēmu, kura 

pārsteidzoši sasaucas ar Volfganga Amadeja Mocarta Cerlīnas un Dona Žuana dueta 

melodiju no operas Dons Žuans, Dmitrija Šostakoviča Piektās simfonijas finālu (Allegro non 

troppo) un Nikolaja Rimska-Korsakova Kamenes lidojumu no operas Pasaka par caru 

Saltanu. Komponists šo populāro tēmu izklāstam izmantojis vibrējošas faktūras paņēmienus, 

kuri plaši sastopami Ferenca Lista skaņdarbos, tai skaitā Augstākās meistarības etīdēs, īpaši 

Nr. 12 Putenis. Quasi Karmena faktūras vibrato panākts gan ar oktāvu martelato 

izmantojumu skaņdarba sākumā un noslēgumā, gan ar dažādām ātrām atšķirīga diapazona 

figurācijām, piemēram, triju slāņu figurētu faktūru 39.–48. t., kurā kreisās rokas partijā 

habanēras ritmiskā figurācija papildināta ar ātru hromatiskās gammas viļņveida kustību, bet 

labajā rokā melodija izklāstīta tremolējošos akordos (361. b) nošu piemērs). Savdabīgs 

vibrējošas faktūras veids ir arī no stīgu instrumentu spēles paņēmieniem aizgūtais glissando 

tremolo poco a poco senza metrum 81.–82. t. (361. a) nošu piemērs). Pārsteidzošu un 

negaidītu kontrastu skaņdarbā ienes Mocarta tēma no Dona Žuana un Cerlīnas dueta – tā 

izklāstīta dubultnotīs (izmantots arī klasicisma komponistiem raksturīgais mežragu zelta 

gājiens) uz oktāvu tremolo fona kreisās rokas partijā  (361. c) nošu piemērs). 
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2. Darbā iekļautie citāti ori ģinālvalodās 

 

 

2.1. Pirmā nodaļa 

 

19. lpp.: (...) während umgekehrt die Schlichtheit der Faktur der Triosonaten von 

Solomone Rossi (Riemann 1908: 142). 

20. lpp.: Фактурой называется конкретная форма изложения звуковой ткани в 

музыкальном произведении (Скребков 1958: 13). 

20. lpp.: Характер, соотношение и функции одновременно развертывающихся 

компонентов произведения или его отрывка и называются фактурой (Мазель, 

Цуккерман 1967: 331). 

20. lpp.: (...) художественно целесобразная трехмерная музыкально-

пространственная конфигурация звуковой ткани, дифференцирующая и 

объединяющая по вертикали, горизонтали и глубине всю совокупность компонентов 

(Назайкинский 1972: 73). 

 20. lpp.: (...) область в которой раcсматривается не процесс развития 

музыкального материала (в соответствующих структурах), а выразительные средства 

сами по себе, в их взаимодействии, взаимопроникновении, совокупности и единстве 

(Тюлин 1976: 6). 

20. lpp.: Музыкальная фактура – это система, организующая в музыке 

художественное пространство, и в месте с тем стороны музыкального целого; фактура 

предстает в двух аспектах: фоническом (чувственно-звуковом) и функциональном 

(иерархия типов складов, рисунков - конфигураций); она раскрывает многоголосную 

природу музыкальной ткани в двух формах – реальной и скрытой (Скребкова-

Филатова 1985: 102). 

21. lpp.: Фактурная система иерархична по структуре. К наивысшему и 

наиболее обобщенному ее уровню относятся фактурные типы – категория, в которой 

функциональная сторона пространственно-координатной природы музыкальной 

фактуры находит наиболее обобщенное, абстрактное понятие. На более низком и 

одновременно более конкретном уровне иерархии находятся склады – категория в 

которой функциональная сторона пространственно-координатной природы 

музыкальной фактуры конкретизируется в исторически отстоявшихся видах ткани, 



 31 

обладающих некоторыми признаками фонической стороны фактуры (Скребкова-

Филатова 1985: 57). 

21. lpp.: В широком смысле – одна из сторон музыкальной формы, входит в 

эстетико-философское понятие музыкальной формы в единстве со всеми средствами 

выразительности, в более узком и употребительном смысле – конкретное оформление 

музыкальной ткани, музыкальное изложение (Фраенов 1981: 754). 

21. lpp.: (...) склад музыкальный (принцип изложения) – ткань музыкальная 

(первичное, иногда схематизированное представление) – фактура (конечный 

результат) (Кюрегян 1990: 569). 

22. lpp.: Ganz allgemeint redet man von dem Satz eines Werkes als von seiner 

Satzweise, d. h. dem qualitativen Verhältnis der einzelnen Stimmen untereinander. So gibt es 

einer homophonen, poliphonen, strengen Satzweise u.s.w (Abert 1927: 406).  

22. lpp.: Texture is conceived as that element of musical structure shaped 

(determined, conditioned) by the voice or number of voices and other component projecting 

the music materials in the sounding medium, and (where are two or more components) by the 

interrelations and interactions between them (Berry 1976: 191). 

22. lpp.: Texture refers to the relationships between rhythms and contours, but it is 

also concerned with aspects such as spacing and dynamics (Kostka 1999:220) 

22. lpp.: Texture in music, describes two areas of musical phenomena: (1) melodic 

and harmonic relationships and (2) the density of the simultaneous layering of different 

musical components (Mitchel, Logan 2001). 

23. lpp.: Texture thus describes the vertical build of the music—the relationship 

between its simultaneously sounding parts—over a short period of time (Newbould 2008). 

23. lpp.: A term used when referring to the sound aspects of a musical structure. This 

may apply either to the vertical aspects of a work or passage, for example the way in wich 

individual parts or voices are put togeather, or to attributes such as tone colour or rhythm, or 

to characteristics of performance such as artikulation and dynamic level (Texture 2001: 323). 

23. lpp.: La disposicion de los timbres, tanto en momentos determinados como en el 

continuo despliegue de la obra (LaRue 1970: 17). 

23. lpp.: (...) la forma en que se entretejen los diversos parámetros musicales dentro 

de una composición (Lorenzo De Reizábal 2004: 175). 

23.-24. lpp.: Многозначное понятие, которое сегодня связывается, в частности, с 

определенной совокупностью, содержанием, отношениями одновременно и последо-

вательно развертывающихся различных элементов музыкальной ткани, в том числе: 
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тонов, гармонических интервалов, созвучий, соноров, всевозможных ритмических, 

динамических, штриховых и артикуляционных конструктивных единиц, участвующих 

в образовании более или менее самостоятельных мелодических и упрощенно-

линеарных голосов, сонорных пластов или дискретного пространства.  

В наиболее широком понимании, термин "фактура" объемлет также тембр, все 

три измерения музыкального пространства – глубину, вертикаль и горизонталь и 

является "чувственно воспринимаемым, непосредственно слышимым звуковым слоем 

музыки'', способным выступать в роли основного носителя ее мысли – фактуротемы,  

т.е. как относительно самостоятельный эквивалент "темы-мелодии" и "темы-гармонии 

(Шульгин 2003: 63-64). 

24. lpp.: An overall effect made by the combination of the different sounds in a 

particular passage. (...) We borrow the term „texture” from the visual and tactile domain of 

textiles, where it refers to the effect made by the nature of strands and their interaction 

through the weaving process (Lochhead 2005: 254).  

24. lpp.: The term musical texture is frequently used - analogously with visual and 

tactile texture - in a rather vague way with reference to the overall sound of a piece of music 

(Kokoras 2007: 1). 

24. lpp.: Фактура (от лат. factura – делаемое, сделанное) – феномен, который 

обособляется в форме произведения и наделяется функцией распределения  

музыкального материала в  движущемся и развивающемся звуковом пространстве 

(Красникова 2010: 9). 

31. lpp.: Holophonic musical texture is best perceived as the synthesis of 

simultaneous sound streams into a coherent whole with internal components and focal points 

(Kokoras 2007: 3). 

48.-49. lpp.: Если в классической сонатно-симфонической драматургии фигура 

и фон – способ обнаружения каузальности, в романтическом исскустве – феномен 

глубинности воздушной перспективы или эмоциональной двойственности лирических 

образов, то в музыке современников – инструмент разкрытия темброво-фонической 

красочности, фонической уникальности музыкального образа (Старчеус 1982: 17). 

51. lpp.: Figuration, Figurierung, die Brechung einer Melodie oder eines Akkords 

durch rhytmishe, meist auch melodisch einheitlich gebildete Formeln (Figuren, 

Satzmanieren), die sich von ausgesprochenen → Verzierungen schon auf Grund ihrer oft 

etwas schematischen Verwendung unterscheiden (Riemann 1967: 286). 
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51. lpp.: Figuration: die melodische Auflösung eines Akkordes (auch einer Melodie) 

in kleinere, meist unter sich gleiche Notenwerte; Choralfiguration heiβt die Umspielung einer 

Choralmelodie; kunstvolle Figuration ist bes. für den klass. langsamen Satz characteristich  

(Seeger 1966: 284). 

51. lpp.: the use of stereotyped figures, particularly in variations on a theme (Apel 

1969: 312). 

52. lpp.: (...) гармонической фигурацией называется орнаментальное изложение 

аккордов в виде последовательного движения входящих в них звуков. (...) 

Ритмической фигурацией называется повторение данного отдельного тона или 

комплекса тонов (дробление), которое представляет собой фактурное усложнение 

реального голосоведения и может быть снято при скелетировании. (...) Сущность 

мелодической фигурации заключается в оброзовании согласованного с гармонией 

самостоятельного мелодического движения, оживляющего гармоническое 

голосоведенние (Тюлин 1976: 62, 66, 71).  

52. lpp.: (...) фигурация – фактурный рисунок голосов музыкальной ткани. Для 

мелодической фигурации существенна повторяемость звеньев фактурного рисунка, 

повторяемость характерна и для гармонической фигурации. Ритмическая фигурация – 

повторение в каком-либо ритме одного звука, гармонического интервала или аккорда 

(Холопова 1979: 14). 

53. lpp.: A kind of continued measured embellishment, accompaniment, or passage-

work. In principle, figuration is composed of ‘figures’, or small patterns of notes occupying a 

beat or two of time; often, however, the termins used loosely for passage–work not readily 

divisible into ‘figures’, such as long scales or arpeggios (Fuller 2001: 790 – 791). 

55. lpp.: (...) фигурация – это фактурное явление, связанное с 1) различными 

приемами оперирования мелкими фигурами для образования фактурного рисунка или 

украшения простой фактурной основы; 2) насыщением голосов музыкальной ткани 

произведения мелкими мелодическими, аккордовыми или ритмическими элементами 

(фигурами), которые каким-либо образом (точно, варьированно либо в качестве 

инвариантов, в той или иной комбинаторной модификации и т. д.) периодически 

повторяются; 3)колористическим обогащением фактуры звуковыми комплексами, 

основанными на специфически интенсивном движении внутри созвучий, имеющих как 

горизонтальную, так и вертикальную проекцию, что способно создавать сонорные 

эффекты в звучании (Черная 2005: 12). 
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60. lpp.: (...) фоновые компоненты, наполняющие фактуру, также являются 

тематической данностю, которая в развитии может играть решающую роль, выступая в 

значении узнаваемого инварианта (Задерацкий 1995: 48). 

 

2.2. Otrā nodaļa 

 

73. lpp.: Со временем менялись приемы музыкального письма, но состав 

мелодических стереотипов, в первую очередь – элементов фигуративного движения, 

оставался во многом неизменным (Гервер 1996: 69). 

84. lpp.: Because his sonatas absorb and transfigure so many of the sounds and sights 

of the world, and because he treats texture and harmony freely with a view to sonorous effect 

Scarlatti’s music may be termed „impressionistic” (Sutcliffe 2008: 81).  

85. lpp.: Зачастую фактура в клавирных произведениях Генделя броская, 

рельефная, с формульными конфигурациями; в ней просматриваются черты 

монументальнасти, оркестральности. Такая фактура близка к стилю фрески, где 

мелкие подробности опускаются, а детали усредняются, здесь нет места 

индивидуализации (Черная 2005: 63). 

 

2.3. Trešā nodaļa 

 

95. lpp.: Будучи изначально предназначенной для музицирования «любителей» 

и «любительниц» клавирная соната осталась таковой (за редкими изключениями) 

приблизительно до 1780-х годов. (...) Начиная с этого времени в сонатном творчестве 

австрийских композиторов намечаются два направления, в русле которых развиваются 

условно названные в нашей работе «камерный» и «концертный» типй сонат. 

(...)Фактура концертных сонат отличается концентрацией виртуозного начала, 

выраженной в разнообразном применении многих видов техники, их комбинировании 

в протяжённые цепочки виртуозных построений, а также разработкой отдельных 

виртуозных приёмов игры в виде развёрнутых блоков (Стуколкина 2002: 13). 

98. lpp.: Musical deformations are purposeful distortions of the standartized „action- 

or texture-shapes” on offer to the composer from the ordered complex of pre-existing generic 

expectations and tradicional procedures (Hepokoski, Darcy 2006: 617). 
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102. lpp.: Según indica la edición original de los Conciertos de Mozart .. demostrará, 

además, hasta qué punto “expresión cantable” podía depender de la ornamentación más que de los 

contrastes dinámicos (Chiantore 2002: 101). 

105. lpp.: Si il piano llegó a ser el auténtico símbolo del mundo musical del siglo XIX 

fue justamente porque el instrumento supo acoplarse a un público que se entusiasmaba por 

todo lo que sabía a nuevo y maravilloso. Al piano se le exigieron cada día nuevas sorpresas y 

nuevas sensaciones, y la técnica supo reaccionar. Adquirió una variedad de recursos 

dinámicos y tímbricos que nigun instrumento antiguo había conocido y desarrolló pronto un 

virtuosismo espectacular, basado en una inaudita interacción entre las posibilidades del 

instrumento y los recursos del físico humano. Y ésa no era la manera de hacer música de 

Mozart. Al contrario, a medida que pasaban los años, Mozart miró con creciente añoranza 

hacia el pasado: ahí tenemos el arcaico simbolismo de su Flauta mágica, una última Sonata 

piano que parece una Invención de Bach, un Requiem que termina con un acorde sin tercera, 

como no se usaba desde los tiempos de Josquin Desprez (Chiantore 2002: 115-116). 

105. lpp.: La riqueza instrumental de las obras tardías de Haydn propone, sobre todo, 

un fascinante paralelismo con el mundo sinfónico, un paralelismo que no escapó a sus 

contemporáneos. El forte, en Haydn más que en niguno de sus contemporáneos, es un tutti de 

orquestra; y el solo, al igual que en sus Simfonías, no es más que la expresión individual de 

algún miembro de este conjunto imaginario, cada uno con su carácter, cada uno con su 

timbre (Chiantore 2002: 121). 

105. lpp.: Темы Моцарта содержат “в себе” все, гайдновские же – то, что 

должно еще развится (Einstein 1947: 19). 

109.-110. lpp.: (...) насыщение фактуры фигурационными включениями, 

способствующими направленным изменениям в фактурообразовании, на базе анализа 

и обобщения которых складывается интуитивное представление о направлении, 

характере и высокой интенсивности движения (Черная 2005: 176). 

111. lpp.: Фортепианной музыке Бетховена свойственна сгущенная нагрузка в 

регистрах, разположенных на большом расстоянии, чего композиторы-романтики 

стали избегать, приближая звучание к акустически естественному, уравновешеннаму, с 

заполненной серединой. В современной музыке (у Хиндемита, Шостаковича и других 

композиторов) «бетховенский» прием вновь завоевал право на существование (Тюлин 

1976: 46). 

112. lpp.: Стремление к повышенной экспрессивности вызывает и особые 

средства выразительности, мало свойственные прежнему бетховенскому стилю: 
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мелодика насыщается секундовыми интонациями, диатоническими и хроматическими 

задержаниями, выразительными опеваниями, приближаясь к эмоционально 

насыщенной человеческой речи (Лаврентьева 1966: 77). 

Pielikumā 8. lpp.: (...) one of Mozart’s most personal creations, with which one 

schuld not find fault simply because it is so little like Beethoven (Einstein 1947: 245–246). 

Pielikumā 9. lpp.: Ihr erster Satz strotzt geradezu von gegensätzlichen Themen die 

zum Teil an Lied und komische Oper gemahnen zum Teil aber auch, vie z. b. gleich der d 

moll Dedanke mit echt Mozartscher Unberechenbarkeit plötzlich gespensteratig aus dem 

Dunkel hervorschießes and die Szene auf längere Zeit trüben (Abert 1955: 612). 

 

 

2.4. Ceturtā nodaļa 

 

118. lpp.: Musica inudibile puó sembrare un concetto bizzarro, quasi un’insensatezza 

di ascendenza romantica – sebbene, parzialmente, sia proprio la pregiudiziale romantica in 

favore dell’esperienza sensuale a far sí che la nozione appaia curiosa. Esistono, cioé, dettagli 

musicali impossibili a udirsi, ma solo immaginabili; e taluni aspetti della forma musicale non 

possono nemmeno essere tradotti in suoni pur facendo ricorsa alla fantasia (Rosen 2005: 21). 

119. lpp.: Aus dem Geiste schaffe sich die Technik, nicht aus der Mechanik 

(Мильштейн 1956: 96) 

125.-126. lpp.: Пластическое своеобразие ноктюрна достигается с помощью 

особого типа фактуры – в вышей степени гармоничной, внутренне не противоречивой 

и вместе с тем глубоко дифференцированной в различных своих планах, передaющей 

ощущение широкого пространства, прозрачного и, благодаря мерному ритмическому 

колыханию, чуть вибрирующего воздуха, в котором тонут очертания различных 

предметов. Приглушенная динамика, служащая непременным условием звучания этой 

фактуры в изложении главных тем, вызывает ассоциации с настороженной ночной 

тишиной, когда каждый звук чутко улавливается и действует с неотразимой силой 

(Соколов 1992: 52). 

132. lpp.: В до-диез минорном Музыкальном моменте обективное (непрерывное 

и размеренное) прелюдийное движение приближается к баховскому, это – 

романтически детализированный барочный образ непрерывного круговращения мира. 

В основе фигурации – интонации до предела вокальные, песенные. И, как вокальное 

растворяется в прелюдировании, так острота личной трагедии приглушается перед 
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необозримостью потока времени, непрерываемой чередой утрат и обновлений (Зенкин 

1997: 56). 

136. lpp.: Волшебная способность перерастания общих форм движений в 

тематически-рельефные образования, подчас ярко контрастирующие с фоном, - эта 

интонационная трансформация становится возможной потому, что сами общие формы 

движения в романтической музыке коренным образом изменяются, в них просыпаются 

потенциальные силы индивидуализации, и они обнаруживают в себе возможность и 

даже художественную необходимость становиться тематически содержательными (вот 

почему Шопен, Лист и другие композиторы могут создавать обширные циклы ярко 

оригинальных этюдов на общих формах движения (Скребков 1973: 257–258). 

143. lpp.: Богатая, разнообразная фактура пьесы воссоздает звуковую картину – 

фон, на котором проиходит лирически-упоенная встреча. Фигуративные пассажи, их 

скольжения, взлеты и обрывы, мелизмы, переливы гармонических красок, светотень 

регистров, игра штрихов, то затухающая, то светло и влажно разливающаяся педаль 

создают сферу пейзажной звукописи (Розеншильд 1971: 45-46). 

147. lpp.: La virtuosité en constitue l’élément, pour ainsi dire, atmosphérique, qui 

enveloppe et baigne, atténue ou cristallise les raports des sonorités. Cette conception si neuve 

du caractère et du pouvoir de l’instrument confère à la technique pianistique de Debussy une 

personnalité poétique qui la garde de se confondre, même extérieurement, avec la virtuosité 

inventive de Liszt ou de Chopin, dont elle est née cependant. 

Mais alors que chez ces deux musiciens les ornements et les arabesques viennent se 

surajouter à la ligne mélodique essentielle, procèdent d’un thème, accusent un 

développement, augmentent en quelque sorte la vie expressive et dynamique de l’œvre, les 

formules fluides de Debussy tendent à estomper les contours, à voiles les harmonies et 

presque, à prolonger du silence (Cortot 1930: 28-29). 

151. lpp.: (...) усилиями Бартока, Прокофьева, Хиндемита достигнута 

диалектическая связь реально-безпедальной и иллюзорно-педальной манер (Гаккель 

1990: 19). 

 

2.5. Piektā nodaļa 

 

158. lpp.: Ich kann den Unterschied zwischen Klangfarbe und Klanghöhe, wie er 

gewöhnlich ausgedrückt wird, nicht so unbedingt zugeben. Ich finde, der Ton macht sich 

bemerkbar durch die Klangfarbe, deren eine Dimension die Klanghöhe ist. Die Klangfarbe ist 
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also das große Gebiet, ein Bezirk davon die Klanghöhe. Die Klanghöhe ist nicht anderes als 

Klangfarbe, gemessen in einer Richtung (Schönberg 1977: 506). 

158. lpp.: Kаждая мелкая частица ткани (фраза, мотив, часть мотива, отдельный 

звук) имеет свою краску звучания, отъединяющую ее от других и дающую новую 

возможность их одновременного созвучания – не слияния, а, наоборот, разъединения 

(в одновременности), приближения, удаления, взаимопроникания (Холопова; Холопов 

1999: 262). 

162. lpp.: (...) чем больше издается директив, тем более неопределенной 

становится возникающая в результате их выполнения структура, и наоборот, чем 

больше стремятся обусловить результат, тем меньше поддаются закреплению 

элементарные раcположения и связи (Лигети 1993: 169). 

162. lpp.: Но как только длительности, динамика и тембры оказались серийно 

организованными, нашествие этого метода привело к попыткам охватить более 

глобальные категории, как соотношения регистров и плотности, распределение типов 

движения и структур, а также одновременно и пропорциональность всей формы 

(Лигети 1993: 168). 

165. lpp.: If we want to be free the sounds should follow without any melodic law, 

independently of one another. So we have to play them at random... How can I demonstrate 

the elements of the sets? By playing them. But in order to remain neutral I have to play them 

at random (Wannamaker 2001: 4).  

167. lpp.: Эти звуковые явления сделаны из тысяч изолированных звуков, это 

множество звуков, воспринимаемых в целом, дает качественно новое звуковое явление 

(Соколов 1992: 147).  

168. lpp.: (...) тенденции, которые были доведены до крайности сериальной 

техникой, структурализмом и, наконец, тотальной организацией всего музыкального 

процесса (Когоутек 1976: 236). 

168. lpp.: My secret desire of enchanted gorgeousness in harmony has pushed me 

toward those swords of fire, those sudden of stars, those flows of blue-orange lavas, those 

planets of turquoise, those violet shades, those garnets of long-haired arborescence, those 

wheelings of sounds and colors in a jumble of rainbows... (Messiaen 1990: 52). 

171. lpp.: Нас интересует образ фортепиано ХХ века. Имеем в виду 

изменившееся представление о звуковой природе фортепиано, о его звуковом мире, 

изменившиеся понятия о смысловых, выразительных, изобразительных возможностях 
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фортепиано и фортепианной музыки - изменившиеся понятия о возможностях и тем 

самым изменившиеся возможности (Гаккель 1990: 47). 

178. lpp.: Boulez’s ideas about ‘aleatorics’ were then not conceived as an attenuation 

of a serial thought, but as an extension of offshoot of it. The open form was the counterpart 

of the series or, more precisely, of Boulez’s refinement of the serial concept, enriched by his 

use of frequency multiplications to become ‘sound blocks of variable density’, a key element 

in Boulez’s language (Goldman 2011: 36). 

178. lpp.: Насколько проще для композитора написать несколько формул 

(интонационных, гармонических, ритмических) и на 10 страниц продлить им жизнь 

волнистыми линиями, чем напряженно обсчитывать каждую партию от начала до 

конца и придумывать все всевозможные контрапунктические комбинации. Это при 

том-то, что прогнозируемый звучащий результат будет практически идентичен точно 

выписанному (Екимовский 1997: 113). 

180. lpp.: I am interested in perceptible processes. (...) I want to be able to hear the 

processes happening throughout the sounding music. To facilitate closely detailed listening, a 

musical process should happen extremely gradually... so slowly that listening to it resembles 

watching the minute hand on a watch – you can perceive it moving after you stay with it a 

little while (Schwarz 1996: 11). 

184. lpp.: /../ изображение додекафонной структурой гомофонной ткани 

(Холопова, Холопов 1984: 178-180). 

184. lpp.: /../ великого слома трехтысячелетней историко-тектонической плиты 

(Холопов, Ценова 1993: 62). 

 

2.6. Sestā nodaļa  

 

199. lpp.: Стихию токкатности – мерного движения non legato– охотно 

воплощали в своих произведениях композиторы-урбанисты начала ХХ века, 

стремившиеся передать ритм индустриальной эпохи, ритм жизни большого города: 

предмет их искусства – машина и человек (Задерацкий 1980: 21-22). 

207. lpp.: The goal is twofold: to accommodate the performer by restoring his 

interpretative role, and to realize specific textures of enormous microrhythmic complexity 

and variety (Stucky 1981: 110). 

212. lpp.: Ведь в скрытом виде полистилистическая тенденция существует и 

существовала в любой музыке, ибо музыка стилистически стерильная была бы 
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мертвой. Так стоит ли об этом говорить? Говорить необходимо, потому что в 

последнее время полистилистика оформилась в сознательный прием -даже не цитируя, 

композитор часто заранее планирует полистилистический эффект, будь то эффект 

шока от коллажного столкновения музыкальных времен, гибкое скольжение по фазам 

музыкальной истории или тончайшие, как бы случайные аллюзии (Шнитке 1973: 290). 

217. lpp.: Использование фольклорного материала и языка бытовой музыки уже 

создавало базу для разнообразных стилистических решений (гармонизация народных 

мелодий, имитация ладовых и гармонических особенностей народной музыки в 

сочетании с приемами и принципами профессиональной композиторской техники 

и.т.п.) (Назайкинский 2003: 213). 

 

2.7. Noslēgums 

 

226. lpp.: Что же является важнейшим компонентом, формирующим в музыке 

живописные черты? Думается, им становится тип (вид) движения в музыкальной ткани 

(Скребкова-Филатова 2001: 182). 

233. lpp.: Emphasis to sonority, sound qualities proves to be a significant conceptual 

aspect for the music of several composers, allowing for the listener to submerge, enjoy and 

taste its various nuances, therefore such music is characterized by several diverse aspects, 

compared to traditional musical dramaturgy (Kronlaks 2009: 26).  
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3. Personu rādītājs 
 

Adamss, Džons (John Coolidge Adams, 1947) – amerikāņu komponists. 
Adams, Žans Luiss (Jean Louis Adam, 1758–1848) – franču pianists, komponists, pedagogs. 
Ahmetzanova, Asija (1992) – latviešu pianiste, komponiste. 
Aivzs, Čārlzs (Charles Edward Ives,1874–1954) – amerikāņu komponists. 
Alberti Domeniko (Alberti Domenico, 1710-1740) – itāļu komponists. 
Albeniss, Īzaks (Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual, 1860-1909) – spāņu  
  komponists, pianists. 
Aleksandrova, Jeļena (Елена Леоновна Александрова) - krievu muzikoloģe. 
Alk āns, Šarls (Charles-Valentin Alkan, 1813 - 1888) – franču komponists un pianists. 
Alunāns, Nikolajs (1859-1919) – latviešu komponists, kritiķis, diriģents. 
Aļeksejevs, Aleksandrs (Aлександр Дмитриевич Алексеев, 1913) - krievu muzikologs un  
  pianists. 
Ancāne, Inese (1977) – latviešu muzikoloģe. 
Aperāne, Dace (1953) – latviešu komponiste, sabiedriska darbiniece. 
Aranovskis, Marks (Марк Генрихович Арановский, 1928-2009) – krievu muzikologs. 
Arne, Ilze (1953) – latviešu komponiste. 
Asafjevs, Boriss (Борис Асафьев, 1884-1949) - krievu muzikologs.  
Ateņāns, Pjērs (Piere Atteniane, 1497-1543) – franču Renesanses laikmeta komponists un  
  klavesīnists. 
Āberts, Hermanis (Hermann Abert, 1871-1927) - vācu muzikologs. 
Bacuļevskis, Kšištofs (Krzysztof Baculewski, 1950) - poļu muzikologs, komponists. 
Badura Škoda, Eva (Eva Badura-Skoda, 1929) – vācu muzikoloģe. 
Badura Škoda, Pauls (Paul Badura-Skoda, 1927) – austriešu pianists, muzikologs.  
Bahs, Johans Sebastians (Johann Sebastian Bach, 1685-1750) – vācu baroka laikmeta  
  komponists, ērģelnieks, pedagogs. 
Bahs, Karls Filips Emanuels (Carl Philipp Emanuel Bach, 1714-1788) – vācu vēlīnā  
  baroka un agrīnā klasicisma laikmeta komponists. 
Balakirevs, Milijs (Милий Алексеевич Балакирев, 1837-1910) – krievu komponists,  
  diriģents, pianists. 
Barovs, Donalds (Donald James Burrows, 1945) – angļu muzikologs. 
Bartoks, Bēla (Bartók Béla, 1881-1945) – ungāru komponists, etnomuzikologs. 
Bartulis, Vidmantas (Vidmantas Bartulis, 1954) – lietuviešu komponists. 
Bebits, Miltons (Milton Byron Babbitt, 1916–2011) – amerikāņu komponists, muzikologs. 
Beišlāgs, Ādolfs (Adolf Beyschlag, 1845–1914) – vācu muzikologs. 
Berns, Džons (John Barnes, 1928-1998) – angļu muzikologs. 
Bergs, Albāns (Alban Maria Johannes Berg, 1885–1935) - austriešu komponists, Jaunās  
  Vīnes skolas pārstāvis. 
Berijs, Voless (Wallace Berry, 1928-1991) – amerikāņu muzikologs, komponists. 
Berio, Lučāno (Luciano Berio, 1925-2003) – itāļu komponists. 
Beršadskaja, Tatjana (Татьяна Сергеевна Бершадская, 1921) - krievu muzikoloģe. 
Bēthovens, Ludvigs van (Ludwig van Beethoven, 1770-1827) – vācu komponists, Vīnes  
  klasiskās skolas pārstāvis. 
Bētiņš, Ludvigs (1856-1930) – latviešu komponists, pedagogs. 
Bērds, Viljams (William Byrd, 1540–1623) - angļu renesanses laikmeta komponists un 

 vērdžinelists. 
Bikovs, Vasīlijs  (Василий Иванович Быков) – krievu muzikologs. 
Bizē, Žoržs (Georges Bizet, 1838-1875) – franču komponists. 
Bobrovskis, Viktors (Виктор Петрович Бобровский, 1906-1979) - krievu muzikologs. 
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Bovičelli, Džovanni Batista (Giovanni Battista Bovicelli,1550-pēc 1594) – itāļu komponists,  
  mūzikas teorētiķis. 
Brāms, Johaness (Johannes Brahms, 1833-1897) – vācu komponists un pianists. 
Brekheidžs, Stens (Stan (James Stanley)Brakhage, 1933) – amerikāņu kinorežisors. 
Brendelis, Alfrēds (Alfred Brendel, 1931) – austriešu pianists. 
Brjanceva, Vera (Вера Николаевна Брянцева, 1927) - krievu muzikoloģe. 
Brodvuds, Džons (John Broadwood, 1732-1812) – angļu klavieru fabrikas īpašnieks  
  Londonā. 
Bulēzs, Pjērs (Pierre Boulez, 1925) – franču komponists, diriģents un pianists. 
Bulls, Džons (John Bull, 1562-1628) – angļu renesanses laikmeta komponists un 

 vērdžinelists. 
Bukstehūde, Dītrihs  (Dietrich vai Diderich Buxtehude (Boxdehude vai Buchstehude),1637- 
  1707) vācu baroka laikmeta komponists un ērģelnieks. 
Burkholders, Džeims Pīters (James Peter Burkholder, 1954) – amerikāņu muzikologs. 
Buselo, Žans Batists Luijs (Jean Baptiste Louis Boisselot, 1782-1847) – franču  
  klavierbūves meistars, Marseļas uzņēmuma Boisselot & Fils dibinātājs,  
  sostenuto pedāļa izgudrotājs. 
Bušs, Santa (1981) – latviešu komponiste. 
Buzoni, Ferručo (Ferrucio (Dante Michelangelo Benvenuto) Busoni, 1866-1924) – itāļu  
  komponists, pianists, diriģents, muzikologs. 
Cenova, Valērija (Валерия Стефановна Ценова, 1960-2007) - krievu muzikoloģe. 
Cilligs, Vinfr īds (Winfried Zillig, 1905–1963) – vācu muzikologs, komponists un diriģents. 
Cukermanis, Viktors (Виктор Абрамович Цуккерман, 1903-1988 ) - krievu muzikologs. 
Čaikovskis, Pēteris (Пётр Ильич Чайковский, 1840-1893) – krievu komponists. 
Čapligina, Marina (Марина Алексеевна Чаплыгина, 1956) - krievu muzikoloģe. 
Černi Karls (Carl Czerny, 1791–1857), austriešu pianists, komponists un pedagogs. 
Čigarjova, Jevgeņija  (Евгения Ивановна Чигарева, 1939) - krievu muzikoloģe. 
Černaja Marina  (Марина Радославовна Черная, 1952) – krievu muzikoloģe, pianiste.  
Dakēns, Luiss Klods (Louis-Claude Daquin (or d'Acquin), 1694–1772) – franču baroka,  

laikmeta galantā (rokoko) stila komponists, klavesīnists. 
Dali, Salvadors (Salvador Dali, 1904-1989) – kataloniešu gleznotājs, sirreālisma pārstāvis. 
Dambis, Pauls Miervaldis (1936) – latviešu komponists, pedagogs. 
Dandrij ē, Žans Fransuā (Jean-François Dandrieu, 1682–1738) – franču baroka laikmeta  
  komponists, klavesīnists, ērģelnieks. 
Dansbijs, Džonatans (Jonatan Dunsby) – angļu muzikologs. 
Dans, Džons Petri (John Petrie Dunn, 1878–1931) – skotu pianists, teorētiķis un 

 komponists.  
Daunoravičiene, Gražina (Gražina Daunoravičiene, 1955) – lietuviešu muzikoloģe. 
Dārziņš, Emīls (1875-1910) – latviešu komponists, mūzikas kritiķis. 
Dārziņš, Volfgangs (1906-1962) - latviešu komponists, kritiķis, pedagogs. 
Debisī, Klods Ašils (Achille Claude Debussy, 1862–1918) – franču komponists. 
Deiviss, Hags (Hugh  Davies, 1943–2005) – angļu muzikologs. 
Demuss, Normens (Norman Demuth, 1898-1968) – angļu muzikologs un komponists. 
Dennerleins, Hanss (Dennerlein Hans) – vācu muzikologs. 
Deņisovs, Edisons (Эдисон Васильевич Денисов, 1929-1996 ) – krievu komponists. 
Deprē, Žoskēns (Josquin Desprez, 1450/1455 –1521) – flāmu Renesanses laikmeta  
  komponists. 
Dērsijs, Vorens (Warren Darcy) – amerikāņu muzikologs. 
Diruta, Džirolamo  (Girolamo Diruta, 1554 – pēc 1610 ) – itāļu teorētiķis, komponists,  
  ērģelnieks. 
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Djubals, Deivids (David Dubal) – amerikāņu pianists, pedagogs, muzikologs. 
Dombrovska, Olga (Ольга Викторовна Домбровская) – krievu muzikoloģe. 
Druskins, Mihails (Михаил Семёнович Друскин 1905-1991) - krievu muzikologs. 
Dubra, Rihards (1964) – latviešu komponists, pedagogs. 
Dvoržaks, Antonīns (Antonín Leopold Dvořák, 1841-1904) – čehu komponists 
Dzenītis Andris  (1978) – latviešu komponists. 
Džeksons, Rolands (Roland Jackson) – amerikāņu muzikologs.  
Einfelde, Maija (1939) – latviešu kompniste. 
Einšteins, Alfrēds (Alfred Einstein, 1880-1952) – vācu muzikologs. 
Eipels Villijs  (Willy Apel, 1893-1988) – vācu muzikologs. 
Ešenvalds, Ēriks (1977) – latviešu komponists. 
Erārs, Sebastiens (Sébastien Érard, 1752-1831) – vācu izcelsmes franču klavieru meistars  
  un fabrikas īpašnieks Parīzē. 
Erliha, Dzintra  (1981) – latviešu pianiste, muzikoloģe. 
Falja, Manuels de (Manuel de Falla y Matheu, 1876–1946) – spāņu komponists. 
Feinbergs, Samuils (Самуил Евгеньевич Фейнберг, 1890-1962) – krievu pianists un  
  pedagogs. 
Feldmans, Mortons (Morton Feldman, 1926–1987) – amerikāņu komponists. 
Fetī, Fransuā Žozefs (François-Joseph Fétis, 1784–1871) – beļģu komponists, muzikologs 

un pedagogs. 
Fērniho, Braiens (Brian John Peter Ferneyhough, 1943) – angļu komponists, jaunās 

 sarežģītības stila pamatlicējs. 
Filipss Pīters (Peter Philips, 1560–1628) – angļu komponists, vērdžinālists, ērģelnieks. 
Finisijs, Maikls (Michael Finnissy, 1946) – angļu komponists, jaunās sarežģītības stila  
  pārstāvis. 
Fīlds, Džons (John Field, 1782-1837) – īru pianists, komponists, pedagogs. 
Frajonovs, Viktors (Виктор Павлович Фраёнов, 1930-2002) - krievu muzikologs. 
Freskobaldi, Džirolamo (Girolamo Frescobaldi, 1583– 1643) – itāļu Renesanses un agrīnā  
  Baroka laika komponists. 
Fridžesi, Džudita (Judit Frigyesi) – izraēliešu muzikoloģe. 
Fulers, Deivids (David Fuller) – angļu muzikologs. 
Fūrmane, Lolita (1958) – latviešu muzikoloģe. 
Gabriēli, Džovanni (Giovanni Gabrieli, 1554/1557– 1612) – itāļu Renesanses un agrīnā  
  Baroka laika komponists, klavesīnists un ērģelnieks. 
Garūta, Lūcija (1902-1977) – latviešu komponiste, pianiste. 
Gavrilova, Natālija (Наталия Александровна Гаврилова, 1941) – krievu muzikoloģe. 
Gerstenbergs, Valters (Walter Gerstenberg, 1904-1988) – vācu muzikologs. 
Geršvins, Džordžs (George Gershwin, 1898–1937) – amerikāņu komponists, pianists. 
Gervere, Larisa (Лариса Львовна Гервер, 1946) - krievu muzikoloģe. 
Glāss, Filips (Philip Glass, 1937) – amerikāņu komponists, viens no minimālisma 

pamatlicējiem. 
Goldenveizers, Aleksandrs (Александр Борисович Гольденвейзер, 1875-1961) – krievu  
  pianists, pedagogs, komponists, muzikologs.  
Goldmans, Džonatans (Jonathan Goldman) – ebreju izcelsmes kanādiešu muzikologs. 
Gotjē, Deniss (Denis Gautier, 1597 vai 1603-1672) – franču agrīnā baroka laika klavesīnists 

 un komponists. 
Granadoss, Enrike (Enrique Granados i Campiña, 1867–1916) – spāņu komponists, 

pianists. 
Graubiņš, Jēkabs (1886 - 1961) – latviešu komponists, etnomuzikologs. 
Grigorjevs, Stepans (Степан Степанович Григорьев, 1921) - krievu muzikologs. 
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Grifitss, Pols (Paul Griffiths, 1947) – britu muzikologs. 
Gr īgs, Edvards (Edvard Grieg, 1843-1907) – norvēģu komponists, pianists. 
Gr īnblats, Romualds (1930 - 1995) – latviešu komponists. 
Gr īnups Artūrs (1931-1989) – latviešu komponists. 
Haidns, Jozefs (Franz Joseph Haydn, 1732–1809) – austriešu komponists, Vīnes klasiskās 

 skolas pārstāvis. 
Hakelis, Leonīds (Леонид Евгеньевич Гаккель, 1936) - krievu muzikologs. 
Hampfrijs, Karls  (Carl Humphries, 1966) – angļu muzikologs, pianists. 
Haubenštoks-Ramati, Romāns (Roman Haubenstock-Ramati, 1919-1994) – ebreju  
  izcelsmes austriešu komponists, muzikologs, gleznotājs.  
Hendelis, Georgs Frīdrihs (Georg Friedrich Händel, 1685–1759) – vācu cilmes baroka 

 laikmeta komponists. 
Hepokoski, Džeims (James Hepokoski) – angļu muzikologs. 
Hercmans, Jevgeņijs (Евгений Владимирович Герцман,1937) - krievu muzikologs. 
Hercs, Henrijs (Henri Herz, 1803–1888) – austriešu izcelsmes pianists, komponists. 
Hiangmijs, Kims (Kim Hyangmee) – ķīniešu izcelsmes amerikāņu muzikologs. 
Hindemits, Pauls (Paul Hindemith, 1895–1963) – vācu komponists, diriģents, muzikologs. 
Hofmans, Jozefs (Josef Casimir Hofmann (Józef Kazimierz Hofmann), 1876–1957) – poļu  
  izcelsmes amerikāņu pianists, komponists, pedagogs.  
Hohlovs, Jurijs (Юрий Николаевич Хохлов, 1922-2010) – krievu muzikologs. 
Holopova, Valentīna (Валентина Николаевна Холопова, 1935) - krievu muzikoloģe. 
Holopovs Jurijs (Юрий Николаевич Холопов, 1932-2003) - krievu muzikologs. 
Homiņskis, Jozefs (Józef Michał Chomiński, 1906-1994) – poļu muzikologs. 
Hopkinss, Entonijs (Antony Hopkins, 1921) – angļu komponists, muzikologs, pianists un 

diriģents. 
Hovats, Rojs (Roy Howat) – angļu pianists, muzikologs. 
Hummelis, Johans Nepomuks (Johann Nepomuk Hummel,1778 –1837) – austriešu  
  komponists un klaviervirtuozs. 
Huserls, Edmunds (Edmund Husserl, 1859-1938) – ebreju izcelsmes vācu filozofs un 

matemātiķis. 
Ignatčenko, Georgijs (Георгий Игоревич Игнатченко 1947) – ukraiņu muzikologs. 
Igo, Viktors (Victor-Marie Hugo, 1802-1885) – franču dzejnieks un rakstnieks. 
Ivanovs, Igors (1940-1990) – latviešu pianists, muzikologs. 
Ivanovs, Jānis (1906-1983) – latviešu komponists. 
Ivaškins, Aleksandrs (Александр Васильевич Ивашкин, 1948) – krievu čellists un 

muzikologs. 
Jakobs, Heinrihs Edvards (Heinrich Edvard Jacob, 1889-1967) – vācu muzikologs. 
Jarociņskis, Stefans (Stefan Jarociński,1912-1980) – poļu muzikologs. 
Jaunzeme, Ilze (1982) – latviešu pianiste. 
Jekimovskis, Viktors (Виктор Алексеевич Екимовский, 1947) - krievu komponists un  
  muzikologs. 
Jermaka (Žiba), Eridana (1974) – latviešu pianiste, koncertmeistare. 
Jermaks, Romualds (1931) – latviešu komponists. 
Jurj āns, Andrejs (Jurjānu Andrejs, 1856-1928) -  latviešu komponists, mūzikas kritiķis. 
Kabezons, Antonio de (Antonio de Cabezón, 1510–1566) – spāņu Renesanses laikmeta 

 komponists, ērģelnieks un klavesīnists. 
Kačīni, Džulio (Giulio Caccini, 1551–1618) – itāļu komponists, muzikologs. 
Kalējs, Aivars (1951) – latviešu komponists, ērģelnieks. 
Kalkbreners, Fr īdrihs (Friedrich Wilhelm Michael Kalkbrenner, 1785–1849) – vācu  
  pianists, komponists, pedagogs un klavieru ražotājs. 
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Kalni ņš, Alfrēds (1879-1951) – latviešu komponists, ērģelnieks, diriģents. 
Kalni ņš, Imants (1941) – latviešu komponists, sabiedrisks darbinieks. 
Kalsons, Romualds (1936) – latviešu komponists, pedagogs. 
Karlsons, Juris (1948) - latviešu komponists. 
Kauels, Henrijs (Henry Cowell, 1897-1965) – amerikāņu komponists, muzikologs un  
  pianists. 
Kārkli ņš, Ludvigs (1928) – latviešu muzikologs. 
Keidžs, Džons (John Milton Cage Jr., 1912-1992) – amerikāņu komponists, muzikologs. 
Kenjona de Paskvāla, Berila (Beril Kenyon de Pascual) - spāņu muzikoloģe.  
Kēhelis Ludvigs fon (Ludvig Alois Ferdinand Ritter fon Köhel, 1800-1877) – austriešu  
  muzikologs un komponists.  
Kērns, Francs, Ferdinands (Franz Ferdinand Kaern, 1973) – vācu muzikologs un  
  komponists. 
Kiri ļina, Larisa (Лариса Валентиновна Кириллина, 1959) – krievu muzikoloģe. 
Kirkpatriks, Ralfs ( Ralph Kirkpatrick, 1911-1984) – amerikāņu muzikologs un  
  klavesīnists.  
Kjantore, Luka  (Luca Chiantore, 1966) – itāļu muzikologs un pianists. 
Kjuregjana, Tatjana  (Татьяна Суреновна Кюрегян, 1950) - krievu muzikoloģe. 
Klarks, Walters Ārons (Walter Aaron Clark, 1950) – amerikāņu muzikologs. 
Klementi, Mucio (Muzio Clementi, 1752-1832) – itāļu izcelsmes klasicisma laikmeta 
   komponists, pianists. 
Kloti ņš, Arnolds (1934) – latviešu muzikologs. 
K ļimovickis, Ark ādijs (Аркадий Иосифович Климовицкий, 1937) – krievu muzikologs. 
Kogans, Grigorijs (Григорий Михайлович Коган, 1901-1979) – krievu pianists, pedagogs,  
  muzikologs. 
Kohouteks, Ctirads (Ctirad Kohoutek, 1929-2011) - čehu komponists, muzikologs. 
Kokoras, Panajotis (Panayiotis Kokoras, 1974) - grieķu elektroakustiskās mūzikas  
  komponists, muzikologs. 
Kolers, Reinhards (Reinhard Köhler, 1951) – vācu sociologs, lingvistikas  
  speciālists. 
Kostka, Stefans (Stefan Kostka, 1939) – amerikāņu muzikologs. 
Koups, Deivids (David Cope, 1941) - amerikāņu muzikologs, komponists. 
Korto, Alfr ēds (Alfred Denis Cortot, 1877–1962), franču pianists, pedagogs, muzikologs. 
Krams, Džordžs (George Crumb, 1929) – amerikāņu komponists. 
Krauze, Zigmunts (Zygmunt Krauze, 1938) – poļu komponists un pianists. 
Kr āmers, Johans Baptists (Johann Baptist Cramer, 1771–1858) – vācu pianists,  
  komponists. 
Kristofori, Bartolomeo (Bartolomeo Cristofori di Francesco, 1655-1731) – itāļu cilmes  

mūzikas instrumentu meistars no Itālijas. 
Kronlaks, Rolands (1973) – latviešu komponists, muzikologs. 
Ksenakis, Janis (Iannis Xenakis (grieķu val. Ιωάννης Ιάννης Ξενάκης), 1922–2001) – grieķu 

 komponists. 
Kudrjašovs, Andrejs (Андрей Юрьевич Кудряшов, 1964-2005) – krievu muzikologs. 
Kuperēns, Fransuā (François Couperin, 1668–1733) – franču baroka laikmeta komponists, 

 klavesīnists, ērģelnieks. 
Kurbatska, Svetlana (Светлана Александровна Курбатская) – krievu muzikoloģe. 
Kurt āgs, Ģērģs (György Kurtág, 1926) – ungāru komponists. 
Kurts, Ernsts (Ernst Kurth, 1886-1946) – šveiciešu muzikologs. 
Ķeniņš, Tālivaldis (1919-2008) – latviešu komponists, pedagogs, pēc Otrā pasaules kara  
  Francijā un Kanādā.  
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Ķepītis, Jānis (1908-1989) – latviešu komponists, pianists. 
Lamberts, Konstants (Constant Lambert, 1905–1951) amerikāņu komponists un  
  muzikologs. 
Larū, Jans (Jan LaRue, 1918-2004) amerikāņu muzikologs. 
Lavrentjeva, Ir ēna (Ирэна Владимировна Лаврентьева - 1931) – krievu  
  muzikoloģe. 
Lešetickis, Teodors (Theodor Leschetizky, 1830–1915) – poļu pianists, komponists un  
  pedagogs. 
Levija, Dženeta (Janet M. Levy, 1939-2004) – amerikāņu muzikoloģe. 
Levi–Stross, Klods (Claude Lévi-Strauss, 1908-2009) – franču antropologs. 
Ligeti, Ģērģs (György Sándor Ligeti, 1923-2006) – ebreju izcelsmes ungāru komponists. 
Lists, Ferencs arī Francs (Ferenc (Franz) Liszt, 1811-1886) – ungāru komponists, pianists,  

pedagogs. 
Logans, Džeks (Jack Logan) – amerikāņu muzikologs. 
Logīrs, Johans Bernhards (Johann Bernhard Logier, 1777–1846) – vācu klavierspēles  
  pedagogs.  
Loija, Šaijs (Shay Loya, 1972) – ebreju muzikologs, pianists. 
Lokheda, Džūdita (Judith Lochhead, 1961) – amerikāņu muzikoloģe. 
Longo, Alesandro (Alessandro Longo,1864-1945) – itāļu muzikologs un komponists. 
Lorenco de Reizabala, Aranca (Aranza Lorenzo de Reizábal) - spāņu muzikoloģe. 
Lorenco de Reizabala, Margarita (Margarita Lorenzo de Reizábal) spāņu muzikoloģe. 
Ļadovs, Anatolijs (Анатолий Константинович Лядов, 1855-1914) – krievu komponists. 
Ļutaslavskis, Vitolds (Witold Lutosławski, 1913-1994) – poļu komponists, diriģents. 
Magņickaja (Krasnikova), Tatjana (Магницкая (Красникова) Татьяна Николаевна, 

 1947) - krievu muzikoloģe. 
Makdauels, Edvards (Edward Alexander MacDowell, 1860-1908) – amerikāņu komponists. 
Makligins, Aleksandrs (Александр Львович Маклыгин, 1954) – krievu muzikologs. 
Makkejs, Džons (John MacKay, 1954) – amerikāņu muzikologs. 
Mandejs Džons (John Mundy vai Munday 1550/1554–1630) – Renesanses laikmeta angļu 

 komponists, vērdžinālists un ērģelnieks. 
Maļcevs, Sergejs (Сергей Михайлович Мальцев, 1942) – krievu muzikologs. 
Maļinkovska, Augusta (Августа Викторовна Малинковская) – krievu muzikoloģe. 
Martinaitis, Algirdas (Algirdas Martinaitis, 1950) – lietuviešu komponists. 
Martinakova-Rendenkova, Zuzana (Zuzana Martináková-Rendeková, 1958) – slovāku 

muzikoloģe. 
Matarita, Manuels (Manuel Matarrita Venegas) – muzikologs un pianists no Kostarikas. 
Māzelis, Ļevs (Лев (Лео) Абрамович Мазель, 1907-2000) - krievu muzikologs. 
Mediņš, Jānis (1890-1966) – latviešu komponists; Otrā pasaules kara beigās Vācijā un 

 Zviedrijā. 
Mediņš, Jāzeps (1877 - 1947) – latviešu komponists, diriģents. 
Mediņš, Jēkabs (1885-1971) – latviešu komponists, pedagogs. 
Meduševskis, Vjačeslavs (Вячеслав Вячеславович Медушевский, 1939) – krievu 

 muzikologs. 
Mence, Selga (1953) – latviešu komponiste, pedagoģe. 
Mendelszons-Bartoldi, Felikss (Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809-1847) –  

vācu komponists, pianists, ērģelnieks un diriģents. 
Melngalvis, Emilis (1874- 1954) – latviešu komponists, etnomuzikologs. 
Merulo, Klaudio (Claudio Merulo arī Claudio da Correggio,1533-1604) – vēlīnās  
  Renesanses laikmeta itāļu komponists, klavesīnists un ērģelnieks. 
Mesiāns, Olivjē (Olivier Messiaen, 1908-1992) – franču komponists. 
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Mežaraups, Imants (1958) – latviešu komponists, diriģents, pedagogs. 
Mijo, Dariuss (Darius Milhaud, 1892-1974) – franču komponists, grupas Les Six dalībnieks. 
Milka Anatolijs (Анатолий Павлович Милка, 1939) - krievu muzikologs. 
Millers, Augusts Ebenhards (August Eberhard Müller, 1767-1817) – vācu komponists,  
  pianists, ērģelnieks. 
Millers, Teodors (Теодор Фридрихович Мюллер, 1912-2000) - krievu muzikologs. 
Mit čels, Denlijs (Danlee Mitchel, 1936) – amerikāņu muzikologs. 
M ītelis, Johans Gotfrīds (Johann Gottfried Müthel, 1728-1788) – vācu apgaismības Sturm  
  und Drang laikmeta komponists, ērģelnieks. 
Mobss, Kenets (Kennet Mobbs, 1925) – angļu muzikologs. 
Mocarts, Volfgangs Amadejs (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 - 1791) – austriešu  

komponists, klavesīnists Vīnes klasiskās skolas pārstāvis. 
Mofa, Alla (Алла Васильевна Мофа)  - krievu muzikoloģe. 
Mošeless, Ignacs (Ignaz Moscheles, 1794 –1870), čehu izcelsmes pianists, komponists.  
Musorgskis, Modests (Модест Петрович Мусоргский, 1839-1881) – krievu komponists 
Mutli, Andrejs  (Андрей Федорович Мутли, 1894–1954) - krievu muzikologs. 
Nazaikinskis, Jevgeņijs (Евгений Владимирович Назайкинский, 1926-2006) - krievu  

Muzikologs, pedagogs.  
Narbutaite, Onute (Onutė Narbutaitė-Skirmantienė, 1956) – lietuviešu komponiste. 
Nasonovs, Romāns (Роман Александрович Насонов, 1986) - krievu muzikologs. 
Nasonova, Marina (Марина Насонова) - krievu muzikoloģe. 
Neihauzs, Heinrihs (Генрих Густавович Нейгауз (Heinrich Neuhaus), 1888-1964) – vācu  
  izcelsmes krievu pianists un pedagogs.  
Nenkerovs, Kolons (Conlon Nancarrow, 1912–1997) – amerikāņu izcelsmes meksikāņu 

komponists. 
Nono, Luidži (Luigi Nono,1924–1990) – itāļu komponists. 
Norvilis, Jānis (1906-1994) – latviešu komponists. 
Ņūbolds, Braiens (Brian Newbould) – britu muzikologs. 
Ņūmens, Viljams (William Newman, 1912-2000) – amerikāņu muzikologs. 
Odincova, Marija  (Мария Владимировна Одинцова, 1982) – krievu muzikoloģe. 
Oganova, Tatjana (Татьяна Ренальдовна Оганова, 1970) – krievu muzikoloģe. 
Okrai ņeca, Inna (Инна Александровна Окраинец) – baltkrievu muzikoloģe. 
Onegērs, Artūrs (Arthur Honegger, 1892–1955) – šveiciešu izcelsmes franču komponists,  
  grupas Les six dalībnieks. 
Ore, Ādams (1855-1927) – latviešu ērģelnieks, komponists. 
Ore, Harijs  (1885-1971) – latviešu komponists. 
Orlando di Laso (Orlande de Lassus, 1532 /1530–1594) –  flāmu Renesanses laikmeta  
  komponists. 
Paganīni, Nikolo (Niccolo Paganini, 1782-1840) – itāļu vijoļspēles virtuozs, komponists. 
Pankratovs, Sergejs (Сергей Петрович Панкратов, 1951) – krievu muzikologs. 
Pahelbels, Johans (Johann Pachelbel, 1653–1706) – vācu Baroka laikmeta komponists,  
  ērģelnieks, klavesīnists. 
Palmjeri, Roberts (Robert Palmieri, 1946) – amerikāņu muzikologs. 
Paskvīni, Bernardo (Bernardo Pasquini, 1637-1710) – baroka laikmeta itāļu komponists. 
Pikaso, Pablo (Pablo Ruiz y Picasso, 1881-1973) – spāņu gleznotājs, skulptors, kubisma  
  stila pārstāvis. 
Pedrels, Felipe (Felipe Pedrell Sabaté, 1841-1922) - spāņu etnomuzikologs un komponists. 
Peiss, Jans (Ian Pace, 1968) – angļu pianists, muzikologs. 
Pelēcis, Georgs (1947) – latviešu komponists, muzikologs. 
Pendereckis, Kšištofs (Krzysztof Penderecki, 1933) – poļu komponists, diriģents. 
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Persels, Henrijs (Henry Purcell, 1659– 1695) – angļu baroka laikmeta komponists. 
Pesteli, Džordžio (Giorgio Pestelli, 1938) – itāļu muzikologs.  
Petrovs, Jurijs (Юрий П. Петров) - krievu muzikologs. 
Pērts, Arvo  (Arvo Pärt, 1935) – igauņu komponists. 
Plakidis, Pēteris (1947) – latviešu komponists, pianists. 
Pone, Gundaris (1932-1994) – latviešu komponists, pedagogs, pēc Otrā pasaules kara dzīvo 

 Vācijā un ASV.  
Pollīni, Frančesko (Francesco Pollini, 1762-1846) – itāļu komponists, pianists, pedagogs. 
Porietis, Jānis (1953) – latviešu komponists. 
Pšeha, Violeta (Violetta Przech) – poļu muzikoloģe. 
Prokofjevs, Sergejs (Сергей Сергеевич Прокофьев, 1891-1953) – krievu komponists. 
Protopopovs Vladimirs (Протопопов Владимир Васильевич, 1908-2004) – krievu 

 muzikologs. 
Pulenks, Frānsiss (Francis Jean Marcel Poulenc, 1899–1963) – franču komponists, grupas 

Les Six dalībnieks. 
Raginskis, Edgars (1984) – latviešu komponists, muzikologs. 
Rahmaņinovs, Sergejs (Сергей Васильевич Рахманинов, 1873-1944) - krievu komponists 

un pianists. 
Raihs, Stīvs (Stephen Michael "Steve" Reich, 1936) – amerikāņu komponists, viens no  
  minimālisma pamatlicējiem. 
Ramans, Ģederts (1927-1999) – latviešu komponists. 
Ramo, Žans Filips (Jean-Philippe Rameau, 1683–1764) – franču baroka laika komponists, 

klavesīnists. 
Rampe, Zīgberts (Siegbert Rampe, 1964) – vācu muzikologs, klavesīnists, ērģelnieks un 

pianists. 
Ratners, Leonards (Leonard G. Ratner, 1916-2011) – amerikāņu muzikologs.  
Ratniece, Santa (1977) – latviešu komponiste. 
Ravels, Moriss (Joseph-Maurice Ravel, 1875–1937) – franču komponists. 
Renemanis, Svens (1983) – latviešu komponists. 
Restaņjo, Enco (Enzo Restagno) – itāļu muzikologs. 
Rimskis-Korsakovs, Nikolajs (Николай Андреевич Римский-Корсаков, 1844-1908) –  

krievu komponists, pedagogs. 
Riše, Indra (1961) – latviešu komponiste. 
Rīmanis, Hugo (Hugo Riemann, 1849-1919) - vācu muzikologs, komponists. 
Ronjoni, Rikardo (Riccardo Rognoni, 1550 pirms 1620) – itāļu izcelsmes renesanses 

 laikmeta teorētiķis, vijolnieks. 
Rosi Salamons (Salamone Rossi [ ebreju val. 1570 ,[1630–סלומו נה רוסי) – ebreju izcelsmes 

itāļu renesanses laikmeta vijolnieks un komponists. 
Rosīni, Džoakīni (Gioachino Antonio Rossini, 1792-1868) – itāļu komponists. 
Roščina, Tatjana (Татьяна Рощина) – ukraiņu muzikoloģe. 
Rouzens, Čārlzs (Charles Rosen, 1927) – amerikāņu muzikologs un pianists. 
Rozanovs, Ivans (Иван Васильевич Розанов, 1938) - krievu muzikologs. 
Rozenšilds, Konstantīns (Константин Константинович Розеншильд, 1898-1971) – 
   krievu muzikologs. 
Rudolfs, Leopolds (Леопольд Рудольф, 1877-1938) - krievu muzikologs un komponists. 
Salmenhāra, Erki  (Erkki Olavi Salmenhaara, 1941–2002) - somu komponists, muzikologs. 
Sandovska, Gaļina (Галина Владимировна Сандовская) – krievu pianiste, 

muzikoloģe. 
Santa Marija, Tomass de (Tomás de Santa María, 1510-1570) spāņu izcelsmes agrīnā 

baroka mūzikas teorētiķis. 
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Satī, Ēriks (Éric Alfred Leslie Satie, 1866-1925) – franču komponists. 
Satklifs, W. Dīns (W. Dean Sutcliffe) – angļu muzikologs. 
Savenko, Svetlana (Светлана Ильинична Савенко, 1946) – krievu muzikoloģe. 
Selga, Solveiga (1973) – latviešu komponiste, pianiste. 
Sibeliuss, Žans (Jean Sibelius, 1865–1957) – somu komponists. 
Sīpola, Maija (1949) – latviešu muzikoloģe, pianiste. 
Skarlati, Domeniko (Giuseppe Domenico Scarlatti, 1685–1757) – itāļu baroka laikmeta  
  komponists, klavesīnists. 
Skrebkovs, Sergejs (Сергей Сергеевич Скребков, 1905-1967) – krievu muzikologs.  
Skrebkova-Filatova Marina (Марина Скребкова – Филатова, 1932) – krievu 

 muzikoloģe. 
Skrjabins, Aleksandrs (Александр Николаевич Скрябин, 1872-1915) – krievu komponists,  

pianists. 
Skulte, Ādolfs (1909-2000) – latviešu komponists.  
Smetana, Bedržihs (Bedřich Smetana, 1824-1884) – čehu komponists. 
Sņitkova, Irina (Ирина Ивановна Сниткова) - krievu muzikoloģe. 
Sokolovs, Aleksandrs (Александр Сергеевич Соколов, 1949) – krievu muzikologs. 
Solērs, Antonio (Antonio Francisco Javier José Soler Ramos vai Padre Antonio Soler, 1729- 
  1783) spāņu vēlīna baroka un agrīnā klasicisma komponists. 
Spontīni, Gaspare (Gaspare Luigi Pacifico Spontini, 1774-1851) – itāļu operu komponists,  
  diriģents. 
Stains, Leons (Leon Stein, 1910-2002) amerikāņu muzikologs un komponists. 
Starčeusa, Marina (Марина Сергеевна Старчеус, 1949) – krievu muzikoloģe. 
Stenvejs, Alberts (Albert Steinway, 1840-1877) – viens no firmas Steinway īpašniekiem, 

klaviertehniķis. 
Stravinskis, Igors (Игорь Фёдорович Стравинский, 1882-1971) - krievu komponists, 

 diriģents un pianists. 
Stukolkina Svetlana (Светлана Михайловна Стуколкина) – krievu muzikoloģe. 
Svendsens, Johans Severīns (Johan Severin Svendsen, 1840-1919) – norvēģu izcelsmes  
  komponists, vijolnieks, diriģents, kas savu dzīvi pavadīja Dānijā. 
Svēlinks, Jans (Jan Pieterszoon Sweelinck, 1562-1621) – nīderlandiešu renesanses un agrīnā 

 baroka komponists. 
Šaimuhametova, Ludmila (Людмила Николаевна Шаймухаметова, 1951) – krievu  
  muzikoloģe. 
Šambonjērs Žaks Šampions de (Jacques Champion de Chambonnières, 1601 – 1672) –  
  franču agrīnā baroka laikmeta klavesīnists un komponists. 
Šancberģis, Pēteris (1841-1923) – latviešu vieglās mūzikas komponists. 
Šaviners, Marks  (Марк Аронович Шавинер) – krievu muzikologs. 
Šeids, Gotfrīds (Gottfried Scheidt, 1593-1661), vācu baroka laikmeta komponists,  
  ērģelnieks. 
Šēfers, Boguslavs (Bogusław Julien Schaeffer, 1929) – poļu komponists, muzikologs. 
Šēfers, Pjērs (Pierre Schaeffer, 1910-1975) – franču komponists, muzikologs. 
Šēnbergs Arnolds (Arnold Schönberg, 1874-1951) – austriešu komponists, Jaunās Vīnes  
  skolas pārstāvis. 
Šmite, Gundega (1977) – latviešu komponiste, muzikoloģe. 
Šmits, Elijs Roberts (Elie Robert Schmitz, 1889-1949) – franču izcelsmes amerikāņu 

  muzikologs un pianists. 
Šnitke, Alfr ēds (Альфред Гарриевич Шнитке (vācu val. Alfred Schnittke), 1934-1998) – 

  krievu komponists un mūzikas teorētiķis. 
Šopēns, Frideriks (Fryderyk Franciszek Chopin, franču. val - Frédéric-François Chopin, 
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 1810-1849) - poļu komponists, pianists. 
Šostakovičs, Dmitrijs (Дмитрий Дмитриевич Шостакович, 1906-1975) – krievu  
  komponists, sabiedrisks darbinieks.  
Šteins, Johans (Johann (Georg) Andreas Stein, 1728-1792) – vācu taustiņinstrumentu  
  meistars. 
Štokhauzens, Karlheincs (Karlheinz Stockhausen, 1928-2007) – vācu komponists. 
Štreihers, Johans Baptists (Johann Baptist Streicher, 1796-1871) – taustiņinstrumentu 

 meistars klavieru fabrikas īpašnieks Vīnē, Johana Šteina mazdēls. 
Šuļgins, Dmitrijs  (Дмитрий Иосифович Шульгин, 1949) - krievu muzikologs.  
Šūberts, Francis (Franz Peter Schubert, 1797-1828) – austriešu komponists. 
Šūmanis, Roberts (Robert Alexander Schumann, 1810–1856) – vācu komponists.  
Tarakanovs, Mihails (Михаил Евгеньевич Тараканов, 1928-1996) - krievu muzikologs. 
Tālbergs, Zigismonds (Sigismond Thalberg, 1812–1871) – romantisma laikmeta austriešu  
  pianists, komponists. 
Tju ļins, Jurijs (Юрий Николаевич Тюлин,1893-1978) - krievu muzikologs.  
Tjurks, Daniels Gotlībs (Daniel Gottlob Türk, 1750-1813) – vācu komponists, ērģelnieks 

un pedagogs. 
Torgāns, Jānis (1942) – latviešu muzikologs. 
Tumševica, Anitra (1971) – latviešu komponiste. 
Ucs, Kristians (Christian Utz, 1969) – vācu muzikologs, komponists. 
Valkers, Alans (Alan Walker, 1930) – angļu izcelsmes amerikāņu muzikologs. 
Vanameikers, Roberts (Robert A. Wannamaker) – amerikāņu komponists, muzikologs. 
Vasks, Pēteris (1946) – latviešu komponists. 
Vāgners, Rihards (Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883) – vācu komponists, diriģents. 
Vecumnieks, Andris (1964) – latviešu komponists, diriģents. 
Vēberns, Antons (Anton Webern, 1883–1945) – austriešu komponists, Jaunās Vīnes skolas 

pārstāvis. 
Vēbers, Karls Marija (Carl Maria Friedrich Ernst von Weber,1786–1826) – vācu 

komponists, pianists. 
Vēri ņa, Vita (1960) – latviešu muzikoloģe, pianiste. 
Vītoliņš, Andris (1931) – latviešu muzikologs, ērģelnieks, komponists. 
Vītols, Jāzeps (1863-1948) – latviešu komponists. 
Vīzelis, Zinovijs (Зиновий Визель) – krievu muzikologs 
Vēlflins, Heinrihs  (Heinrich Wölfflin, 1864 –1945) – šveiciešu mākslas kritiķis. 
Vorhols, Endijs (Andy Warhol, 1928-1987) – amerikāņu mākslinieks. 
Vorners, Karls Heinrihs (Karl Heinrich Wörner, 1910-1969) – vācu muzikologs. 
Vraits, Denzils (Denzil Wraight, 1951) - angļu muzikologs. 
Zaderackis, Vsevolods (Всеволод Всеволодович Задерацкий, 1935) – krievu muzikologs. 
Zandbergs, Jānis (1973) – latviešu komponists. 
Zari ņš, Marģeris (1910-1993) – latviešu komponists, rakstnieks. 
Zālītis, Edvīns (1955) – latviešu komponists. 
Zālītis, Jānis (1884-1943) – latviešu komponists, muzikologs. 
Zemzare, Ingrīda (1952) – latviešu muzikoloģe. 
Zemzaris, Imants (1951) – latviešu komponists. 
Zenkins, Konstantīns (Константин Владимирович Зенкин, 1958) – krievu muzikologs. 
Zēgers, Horsts (Horst Seeger,1926-1999) - vācu muzikologs. 
Zilbermanis, Gotfr īds (Gottfried Silbermann, 1683-1753) – vācu taustiņinstrumentu  
  meistars. 
Zubareva, Natālija  (Наталья Борисовна Зубарева, 1953) – krievu muzikoloģe. 
Žilinskis, Arv īds (1905 - 1993) – latviešu komponists. 
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4. Darbā minēto ārzemju komponistu skaņdarbu saraksts 
 

Adamss, Džons (John Coolidge Adams, 1947) 
 Frīģiešu vārti (Phrygian Gates) (1977) 
 
Aivzs, Čārls (Charles Edward Ives,1874–1954) 
 Pirmā sonāte klavierēm (1919) 

IV Allegro presto  
V Andante maestoso  

 
Albeniss, Īzaks (Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual, 1860-1909) 
 Ibērija (Iberia) (1905-1909) 
  Triāna (Triana) Nr. 3 no otrās burtnīcas 
  Lavapjes (Lavapiés) Nr. 3 no trešās burtnīcas 
 Spānijas dziesmas (Cantos de España) op. 232 (1892)  
  I Prelūdija (Prélude)  
 
Alk āns, Šarls (Charles-Valentin Alkan, 1813 - 1888) 

Divpadsmit etīdes mažora skaņkārtās (Douze Études dans tous les tons majeurs)  
op. 35 (1947) 

Divpadsmit etīdes visās minora skaņkārtās divās svītās (Douze études dans toutes les  
 tons mineurs en deux suites) op. 39 (1861) 

Koncerts klavierēm solo (Concerto pour Piano Seul) 
VIII Allegro assai  
IX Adagio  
X Allegretto alla barbaresca  

 
Bahs, Johans Sebastians (Johann Sebastian Bach, 1685 – 1750) 
 Franču svīta BWV 812 d moll (1722) 

 Sarabanda 
Franču svīta BWV 814 h moll (1722) 

  Allemanda 
  Gigue 

Goldberga variācijas (Goldberg Variations) BWV 988 (1741) 
 Hromatiskā fantāzija un fūga (Chromatic Fantasia and Fugue) BWV 903 (1720) 

Itāļu koncerts (Italian Concerto) BWV 971 (1735) 
 Labi temperētais klavesīns (Well Tempered Clavier) 
  LTK I daļa (1722): 
   Prelūdija un fūga BWV 846 C dur 

Prelūdija BWV 847 c moll 
Prelūdija un fūga BWV 853 es moll 
Prelūdija un fūga BWV 857 fis moll 

LTK II daļa (1742): 
   Prelūdija un fūga BWV 871 c moll 

Prelūdija un fūga BWV 872 Cis dur 
Prelūdija un fūga BWV 873 cis moll 
Prelūdija un fūga BWV 877 dis moll 
Prelūdija un fūga BWV 884 G dur 
Prelūdija un fūga BWV 889 a moll 

 Maza prelūdija BWV 939 C dur (1717) 
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Tokāta (Toccata) BWV 915 g moll (1710) 
 
Balakirevs, Milijs (Ми́лий Алексе́евич Бала́кирев, 1837-1910) 

Islamejs (Islamey - Oriental Fantasy) Op. 18 (1869) 
 
Bartoks, Bēla (Bartók Béla, 1881-1945) 
 Allegro barbaro (1911) 
 
Bizē, Žoržs (Georges Bizet, 1838-1875) 
 Opera Karmena (Carmen) (1875) 
  Habanēra (L'amour est un oiseau rebelle) no 1. cēliena 
 
Bergs, Albāns (Alban Maria Johannes Berg, 1885–1935) 
 Sonāte klavierēm op.1 (1910) 
 
Berio, Lučāno (Luciano Berio, 1925-2003) 
 IV Sekvence (1966) 
 
Bērds, Viljams (William Byrd, 1540–1623) 
 Tik mežonīgi meži (The Woods so wilde, 1590) 

Zvani (The Bells) 
 

Bēthovens, Ludvigs van (Ludwig van Beethoven, 1770-1827)  
Bagatele op. 119 Nr. 7 C dur (1822) 
Sonāte op. 2 Nr. 1 f mol (1793-95) 

I Allegro 
II Adagio 
III Prestissimo 

Sonāte op. 2 Nr. 2 A dur (1794-95) 
I Allegro vivace 

Sonāte op. 7 Es dur (1796–97) 
 I Allegro molto e con brio 
 III Allegro 
Sonāte op.10 Nr. 1 c moll (1796-1798) 

I Allegro molto e con brio 
 Sonāte op.10 Nr. 2 F dur (1798) 

I Allegro 
Sonāte op. 10. Nr. 3 D dur (1798) 

III Menuetto: Allegro (Trio) 
Sonāte op. 13 c moll (1798) 

I Grave, Allegro di molto e con brio 
Sonāte op. 26 As dur (1800-1801) 

IV Allegro  
Sonāte op.27 Nr. 2 (Sonata quasi fantasia) cis moll (1801) 
 I Adagio sostenuto 

III Presto agitato  
Sonāte op. 28 D dur (1801) 

I Allegro 
Sonāte op. 31 Nr. 1 G dur (1801-1802) 

I Allegro vivace 
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Sonāte op.31 Nr.2 d moll (1801-1802) 
I Largo Allegro  
III Allegretto 

Sonāte op.31 Nr. 3 Es dur (1802) 
 I Allegro 
Sonāte op. 49 Nr. 2 G dur (1795-1796) 

I Allegro ma non troppo 
Sonāte op.53 C dur (1804)  

I Allegro con brio 
III Rondo Allegretto moderato 

Sonāte op. 54 F dur (1804) 
II Allegretto 

Sonāte op. 57 f moll (1804-1805) 
I Allegro assai  
III Allegro ma non troppo – Presto  

Sonāte op. 79 G dur (1809) 
 I Presto alla tedesca 

Sonāte op.90 e moll (1814) 
 I Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck 

Sonāte op.106 B dur Grosse Sonate für  Hammer-Klavier (1819) 
I Allegro 
III Adagio sostenuto  

 Sonāte op. 109 E dur (1820) 
I Vivace ma non troppo: Adagio espressivo  
III Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante, molto cantabile ed 

espressivo 
Sonāte op. 111 c moll (1822) 

I Maestoso - Allegro con brio ed appassionato 
II Arietta  

 
Brāms, Johaness (Johannes Brahms, 1833-1897) 

Intermeco (Intermezzi) op.117 (1892)  
II Andante non troppo e con molto espressione (b moll) 

Otrais klavierkoncerts op.83 B dur (1881) 
I Allegro non troppo  
II Allegro appassionato 
III Andante 
IV Allegretto grazioso 

Trešā klaviersonāte op. 5 f moll (1853) 
 I Allegro maestoso 
 V Finale: Allegro moderato ma rubato 
Variācijas par Hendeļa tēmu (Variationen über ein Thema von Handel)  

op. 24 (1861) 
Variācijas par Paganīni tēmu (Variationen über ein Thema von Paganini)  

op. 35 (1863) 
 

Bulēzs, Pjērs (Pierre Boulez, 1925) 
Divpadsmit notācijas (Douze notations, 1945) 
 II Très vif 

VI Rapide 
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 X Mécanique et très sec 
 XI Scintillant 
Otrā sonāte klavierēm (1948) 

  I Extrêmement rapide  
Trešā sonāte klavierēm (1958) 

 
Buzoni, Ferručo (Ferrucio (Dante Michelangelo Benvenuto) Busoni, 1866-1924) 
 Jaunatnei (Jungheit, 1909) 
 Menuets op.14 (1878) 
 Sonatīne No.1, BV 257 (1910) 
 
Debisī, Klods (Claude Debussy, 1862-1918) 

Attēli I burtnīca (Images 1ere série) (1905) 
I Atspulgi ūdenī (Reflets dans l'eau) 
III Kustība (Mouvement) 

Attēli II burtnīca (Images 2ème série, 1907) 
III Zelta zivtiņas (Poissons d'or) 

 Bērnu stūrītis (Children’s corner, 1908) 
V Mazais ganiņš (Little sheperd)  

Divas arabeskas (Deux arabesques, 1891) 
  I Andantino con moto E dur 
  II Allegretto scherzando G dur 

 Estampi (Estampes, 1903) 
  I Pagodas (Pagodes) 

II Vakars Granādā (La soirée dans Grenade)  
III Dārzi lietū (Jardins sous la pluie)  

Etīdes (Etudes, 1915) 
II Tercas (Pour les Tierces) 
III Kvartas (Pour les Quartes) 
IV Sekstas (Pour les Sixtes) 
V Oktāvas (Pour les Octaves) 
VIII Izrotājumi (Pour les agréments) 
XI Repetīcijas (Pour les notes repétées) 

Līksmības sala (L’Isle joyeuse, 1905) 
Prelūdijas (Préludes) I burtnīca (Premier livre, 1910)  

II … Buras (Voiles)  
III … Vējš līdzenumā (Le vent dans la plaine)  
V … Anakapri pakalni (Les collines d'Anacapri)  
VII … Ko teica Rietumu vējš (Ce qu'a vu le vent d'Ouest)  
VIII … Meitene ar linu krāsas matiem (La fille aux cheveux de lin)  
IX … Pārtrauktā serenāde (La sérénade interrompue) 

 Prelūdijas (Préludes) II burtnīca (Deuxième livre, 1913)  
I ...Migla (Brouillards)  
III ...Alhambras vārti (La puerta del Vino) 
VIII ...Undīne (Ondine) 
XII ...Uguņošana (Feux d'artifice) 

 Svīta klavierēm (Pour le piano, 1901) 
  I Prelūdija (Prélude) 
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Falja, Manuels de (Manuel de Falla, 1876–1946) 
 Betikas fantāzija (Fantasia Baética, 1919) 
 
Feldmans, Mortons (Morton Feldman, 1926–1987) 
 Pēdējie skaņdarbi (Last pieces, 1959) 
 
Filipss, Pīters (Peter Philips, 1560–1628)  

Lakstīgala (Le Rossignuol, 1595) 
 

Finisijs, Maikls (Michael Finnissy, 1946) 
Angļu lauku melodijas (English Country-Tunes "8 sections, performable separately")  
(1985) 

I Zaļās pļavas (Green Meadows) 
  II Vasaras vidus rīts (Midsummer Morn) 

Ceturtais koncerts klavierēm solo (1978/96) 
Dziesmas 5-9 (Songs 5-9, 1968) 
 

Glāss, Filips (Philip Glass, 1937) 
 Metamorfozes I –V (Metamorphosis, 1988) 

Trakā steiga (Mad Rush, 1979) 
 
Granadoss, Enrike (Enrique Granados i Campiña, 1867–1916) 

Goijeskas (Goyescas, 1911) 
II Saruna caur žoga restēm (Coloquio en la reja) 
 

Gr īgs, Edvards (Edvard Grieg, 1843-1907) 
 Hallings no Liriskajiem skaņdarbiem op.71 Nr.5 (1886) 

 
Haidns, Jozefs (Joseph Haydn, 1732–1809) 
 Andante ar variācijām (Andante con Variazioni) Hob. XVII: 6 f moll (1773) 

Fantāzija Capriccio Hob. XVII: 4 C dur (1789) 
Sonāte Hob. XVI: 5 A dur (1763) 

I Allegro 
Sonāte Hob. XVI: 13 E dur (1767) 

I Moderato 
Sonāte Hob. XVI: 20 c moll (1777) 

I Moderato (Allegro moderato) 
III Finale Allegro 

Sonāte Hob. XVI: 21 C dur (1773) 
I Allegro (moderato) 

  Sonāte Hob. XVI: 23 F dur (1773) 
I Allegro moderato  
II Larghetto Adagio 

Sonāte Hob. XVI: 24 D dur (1773) 
I Allegro 

  Sonāte Hob. XVI: 25 Es dur (1773) 
I Moderato 

  Sonāte Hob. XVI: 27 G dur (1774-76) 
I Allegro con brio 
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 Sonāte Hob. XVI: 28 Es dur (1774-76) 
I Allegro moderato 

Sonāte Hob. XVI: 31 E dur (1774-76) 
I Moderato 

  Sonāte Hob. XVI: 32 h moll (1774-76) 
II Allegro moderato 

  Sonāte Hob. XVI: 33 D dur (1784) 
I Allegro 

Sonāte Hob. XVI: 34 e moll (1774-76) 
I Presto  

Sonāte Hob. XVI: 35 C dur (1780) 
I Allegro con brio 

Sonāte Hob. XVI: 38 Es dur (1780) 
I Allegro moderato 

Sonāte Hob. XVI: 41 B dur (1784) 
I Allegro 

Sonāte Hob. XVI: 45 Es dur (1765-67) 
I Allegro moderato 

Sonāte Hob. XVI: 46 As dur (1765-67) 
I Allegro moderato  

Sonāte Hob. XVI: 47 F dur (1784) 
I Moderato 

Sonāte Hob. XVI:50 C dur (1794-1795) 
I Allegro 
II Adagio 

Sonāte Hob. XVI:51 D dur (1794-1795) 
Sonāte Hob. XVI:52 Es dur (1794-1795) 

I Allegro 
 
Haubenštoks-Ramati, Romāns (Roman Haubenstock-Ramati, 1919-1994) 
 Klavierēm (Pour piano, 1973) 
 
Hendelis, Georgs Frīdrihs (Georg Friedrich Händel, 1685–1759) 
 Čakona (Chaconne) HWV 435 G dur (1733) 

Koncerts klavīram (ērģelēm vai klavesīnam) HWV 299 D dur (1740) aranžēts no 
 Concerto Grosso op. 6 Nr. 5 HWV 323 

 Allegro 
 Presto 
Svīta HWV 432 g moll (1720) 

  Uvertīra (Ouverture Largo) 
Pasakalja (Passacaglia) 

 Svītas HWV 434 B dur (1733) 
Aria con variazioni 
 

Hindemits, Pauls (Paul Hindemith, 1895–1963) 
 Ludus tonalis (Kontrapunktische, tonal, und Klaviertechnische Übungen, 1942) 
 Svīta 1922 (Suite "1922") Op. 26 (1922) 
  I Maršs (Marsch) 
  II Šimmijs (Shimmy) 
  V Regtaims (Ragtime) 
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Kauels, Henrijs (Henry Cowell, 1897-1965) 

The Banshee (1925) 
Dinamiskā kustība (Dinamic motion, 1914) 
Trīs īru leģendas (Three Irish Legends, 1922) 

I Manonona paisumi (The Tides of Manaunaun)  
II Varone Saule (The Hero Sun)  
III Liras balss (The Voice of Lir)  

 
Keidžs, Džons (John Milton Cage Jr., 1912-1992) 
  Maiņu mūzika (Music of Changes, 1951) 
 
Krams, Džordžs (George Crumb, 1929) 

Makrokosmoss (Makrokosmos I, 1972)  
1. Pirmatnējās skaņas (Primeval Sounds (Genesis I - Cancer)) 
2. Protejs (Proteus (Pisces)) 
3. Pastorāle (Pastorale (from the Kingdom of Atlantis, ca. 10,000 B.C.)  
 (Taurus)) 
4. Krucifikss (Crucifixus [SYMBOL] (Capricorn)) 
5. Spoku gondoljers (The Phantom Gondolier (Scorpio)) 
6. Nakts burvestība (Night-Spell I (Sagittarius)) 
7. Ēnu mūzika (Music of Shadows (for Aeolian Harp) (Libra)) 
9. Laika bezdibenis (The Abyss of Time (Virgo)) 
11. Sapņu tēli: M īlas un Nāves mūzika (Dream Images: Love-Death Music  
 (Gemini)) 

 12. Spirāļu galaktika (Spiral Galaxy [SYMBOL] (Aquarius))  
 
Makrokosmoss II (1973)  
 1. Rīta mūzika (Morning music (Genesis II - Cancer)) 

2. Mistiskais akords (The Mystic Chord (Saggitarius)) 
3. Lietus – Nāves variācijas (Rain-Death Variations (Pisces)) 
4. Dvīņu saules (Twin suns (Doppelgänger aus der Ewigkeit) [SYMBOL] 
  (Gemini)) 
5. Spoku noktirne: Stounhedžas druīdas (Ghost-Nocturne: for the Druids of  
 Stonehenge (Night-Spell II) (Virgo)) 
7. Tora! Tora! Tora! (Cadenza Apocaliptica (Scorpio)) 
8. Nostradama pareģojums (A Prophecy of Nostradamus [SYMBOL] (Aries)) 
9. Kosmiskais vējš (Cosmic Wind (Libra)) 
10. Balsis no “Corona Borealis” (Voices from “Corona Borealis” 
  (Aquarius)) 
11. Galaktikas zvanu litānija (Litany of the Galactic Bells (Leo)) 

 
Makrokosmos III (1974) divām klavierēm un sitaminstrumentiem  
Makrokosmoss IV (1979) klavierēm četrrocīgi  

 
Krauze, Zigmunts (Zygmunt Krauze, 1938) 
 Triptihs klavierēm (Triptych for Piano, 1964) 
 
Ksenakis, Janis (Iannis Xenakis, 1922–2001) 

àr. – Veltījums Ravelam (Hommage a Ravel, 1987)  



 58 

Herma (1961) 
Migla (Mists, 1980) 

 
Kuperēns, Fransuā (François Couperin, 1668 – 1733) 

II svīta D dur (Ordre 2ème de clavecin, 1713) 
Terpsihora (Therpsihora) 

III svīta c moll (1713) 
Mīļotā (La Favorite) 

IV svīta F dur (1713) 
Modinātājs (Le Reveill – Matin) 

IX svīta A dur (1717) 
Atrisušās lentes (Le Bavolet - flottant) 

X svīta D dur (1717) 
Uzvarošā (La Triumfante) 

XIII svīta h moll (1722) 
 Plaukstošās lilijas (Les Lis naissans) 

Rožu krūmi (Les Rozeaux) 
Vilinošā (L’Engageante) 
Franču folijas vai domino (Les Folies françoises, ou les Dominos) 

1. variācija Nevainība. Zem neredzamas krāsas domino (La 
Virginité. Sous le Domino couleur d’invisible) 

4. variācija Cerība. Zem zaļā domino (L’esperance. Sous le 
Domino vert) 

6. variācija Neatlaidība. Zem linu pelēkā domino (La 
Persévérance. Sous le Domino gris de lin) 

9. variācija Galantie veči un pārliecinātās dārgumu mīļotājas. 
Zem purpura un mirušu lapu domino (Les Vieux galants et les 
Tresorieres Suranées. Sous des Dominos pourpres et feüilles mortes) 

10. variācija Labprātīgās Dzeguzes. Zem dzeltenajiem Domino 
(Les Coucous Benevoles. Sous des Dominos jaunes) 

11. variācija Nerunīgā greizsirdība. Zem mauru pelēkā domino 
(La Jalousie Taciturne. Sous le Domino gris de Maure)  

12. variācija Neprātība vai Izmisums. Zem melnā domino (La 
Frenesie, ou Le Desespoir. Sous le Domino noir) 

Sāpošā dvēsele (L’âme-en peine) 
XIV svīta D dur (1722) 

Iemīlējusies lakstīgala (Le Rossignol – en  Amour)  
XXIII sv īta F dur (1730) 

Adītājas (Les Tricoteuses) 
 

Kurt āgs, Ģērģs (György Kurtág, 1926)  
Spēles (Játékok) klavierēm solo un četrrocīgi astoņās burtnīcās (1973-2010) 
 Plaukstu gājiens (Tenyeres) no otrās burtnīcas 

 
Ligeti, Ģērģs (György Sándor Ligeti, 1923-2006) 

Etīdes I burtnīca (1985) 
II Br īvās stīgas (Cordes à vide) 
III Slēgtie taustiņi (Touches bloquées) 
VI Rudens Varšavā (Automne à Varsovie) 

II burtnīca (1988-1994) 
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VII Galamb borong 
VIII  Dzelzs (Fem) 
IX Reibonis (Vertige) 
X Burvju māceklis (Der Zauberlehrling) 
XI Spriedze (En Suspens) 
XII Vijumi (Entrelacs) 
XIII Sātana kāpnes (L'escalier du diable) 
XIV Nepabeigtā kolonna (Coloana infinită) 
XIVa Bezgalīgā kolonna (Coloana fără sfărşit) 

III burtnīca (1995-2001) 
XVI Irinai (Pour Irina) 
XVII Bez elpas (À bout de souffle) 

Continuum (1968) klavesīnam 
 

Lists, Ferencs (Ferenc Liszt, 1811-1886) 
 Briljantais ekspromts par Rosini un Spontini tēmām (Impromptu brilliant sur des  
  thèmes de Rossini et Spontini) S.150 (1824) 

 Divpadsmit Franča Šūberta dziesmas (12 Lieder von Franz Schubert)  
  IV Meža ķēniņš (Der Erlkönig) S. 558 (1838) 
 Etīdes divpadsmit vingrinājumos (Etudes en douze exercices) S.136 (1826) 
 Hromatiskais galops (Grand galop chromatique) S. 219 (1838) 
 Lielās etīdes (Grandes études) S. 137 (1837–39)  
 Augstākās meistarības etīdes (Douze études d'exécution transcendante) S.139 (1851) 

IV Mazepa (Mazeppa) 
V Maldugunis (Feux follets) 
VI Vīzija (Vision) 
VII Heroika (Eroica) 
VIII Mežonīgās medības (Wilde Jagd) 
XI Vakara harmonijas (Harmonies du soir) 
XII Putenis (Chasse-Neige) 

Trīs koncertetīdes (Trois études de concert) S.144 (1848) 
 III Nopūta (Un sospiro)  
Lielās etīdes pēc Paganīni (Grandes études de Paganini S.141 (1851) 

III  Kampanella (La campanella) 
Leģendas S.175 (1863) 
 I Svētā Asīzes Franciska sprediķis putniem (St François d'Assise: la  
  prédication aux oiseaux)  
 II Svētais Francisks no Paolas soļo pāri vi ļņiem (St François de Paule:  
  marchant sur les flots)  
 Mefisto valsis (Mephisto Waltz) Nr. 1 S. 514 
Mierinājumi (Consolations) (1849–50) S. 172  
 III  Des dur 
Mīlas sapņi (Liebesträume) S. 541 (1850) 
 III Noktirne (O lieb, so lang du lieben kannst) As dur  
Otrā balāde (Ballade Nr. 2) b moll S.171 (1853) 
Ceļojumu gadi.  
 Pirmais gads: Šveice (Années de pèlerinage Première année: Suisse) S. 160  
 (1854) 
  Pie strauta (Au bord d’une source) 
 Otrais gads: Itālija (Années de pèlerinage. Deuxième année: Italie) S.161  
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 (1849) 
  Saderināšanās (Sposalizio)  

   Sonāte fantāzija Pēc Dantes lasījuma (Après une Lecture de Dante: 
     Fantasia quasi Sonata ) 

 Trešais gads (Années de pèlerinage. Troisième année) S.163 (1883) 
  Villas d’Este strūklakas (Les jeux d’eaux à la Villa d’Este)  
Poētiskās un reliģiskās harmonijas (Harmonies poétiques et religieuses) S.173 (1853) 

   VII Sēru gājiens (Funérailles)  
Sonāte h moll S.178 (1852-1853) 
Ungāru rapsodija Nr.2 S.244/2 (1847) 
 

Ļadovs, Anatolijs (Анатолий Константинович Лядов, 1855-1914) 
 Divas fūgas op. 41 (1896) 
  Nr.1 fis moll 
  Nr. 2 d moll 
 Fūga par tēmu La-Do-Fa (1913) 
 
Makdauels, Edvards (Edward Alexander MacDowell, 1860-1908) 

Meža skicējumi (Woodland Sketches) Op. 51 (1896) 
 V No indiāņu apmetnes (From an Indian Lodge) 

 
Mandejs, Džons (John Mundy vai Munday 1550/1554–1630) 
 Fantāzija: Skaidrs laiks (Fantasia: Fair Weather)  

 
Mendelszons-Bartoldi, Felikss (Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809-1847) 
 Dziesmas bez vārdiem (Lieder ohne Worte) 

Ratiņa dziesma (Spinnerlied) no sestās burtnīcas op. 67 Nr.4 C dur (1843-45) 
 Trīs etīdes (Drei Etüden für das Pianoforte) op. 104b (1838) 

 
Mesiāns, Olivjē (Olivier Messiaen, 1908-1992) 

Divdesmit skatieni uz Jēzus Bērnu (Vingt regards sur l’Enfant Jésus, 1944)  
VI Caur Viņu viss ir radies (Par Lui tout a été fait) 

Putnu katalogs (Catalogue d'oiseaux, 1956–58) 
Četras ritma etīdes (Quatre études de rythme, 1949-50) 

Ugunīgā sala I (Île de feu 1) 
Ilgumi un intensitātes (Mode de valeurs et d'intensités) 
Ritma neimas (Neumes rhythmique) 
Ugunīgā sala II (Île de feu 2) 

 
Mijo, Dariuss (Darius Milhaud, 1892-1974)  

Sešas dejas trijās daļās Op.433 (Six danses en trois mouvements, 1969–1970) 
 

M ītelis, Johans Gotfrīds (Johann Gottfried Müthel, 1728-1788) 
Sonāte Nr. 1 F dur (1756) 

  I Allegro 
  II Largo e staccato 
  III Presto 
 
Mocarts, Volfgangs Amadejs (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791) 
 Opera Burvju flauta (Die Zauberflöte) K. 620 (1791) 
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 Opera Dons Žuans (Don Giovanni) K. 527 (1787) 
  Cerlīnas un Dona Žuana duets (Là ci darem la mano) no pirmā cēliena. 
 Opera Figaro kāzas (Le nozze di Figaro, ossia la folle giornata) K.492 (1784) 
  Barbarīnas kavatīne (L'ho perduta, me meschina) no ceturtā cēliena 

Rekviēms (Requiem) K. 626 (1791) 
Sonāte klavierēm K. 279 C dur (1777) 

I Allegro  
II Andante  
III Allegro  

 Sonāte K. 280 C dur (1777) 
I Allegro assai 

Sonāte K. 281 B dur (1777) 
Sonāte K. 282 Es dur (1777) 
Sonāte K. 283 G dur (1777) 
 III Presto 
Sonāte K. 284 D dur (1777) 
 I Allegro 
 Tema con variazioni 
Sonāte K. 309 C dur (1777) 
Sonāte K. 310 a moll (1778) 
Sonāte K. 311 D dur (1778) 
Sonāte K. 330 C dur (1779) 
Sonāte K. 331 A dur (1779) 
Sonāte K. 332 F dur (1779) 

I Allegro 
II Adagio 
III Allegro assai 

Sonāte K. 333 B dur (1779) 
I Allegro 

Fantāzija un fūga K. 394 C dur (1782) 
Fantāzija K. 396 c moll (1782) 
Fantāzija K. 397 d moll (1782) 
Fantāzija un Sonāte K. 475 c moll (1784–1785) 
Sonāte K. 545 C dur (1788) 
 I Allegro 
Sonāte K. 570 B dur (1789) 
Sonāte K. 576 D dur (1789) 

 
Musorgskis, Modests (Моде́ст Петро́вич Му́соргский, 1839-1881) 
 Izstādes gleznas (Картинки с выставки, 1874) 
 
Onegērs, Artūrs (Arthur Honegger, 1892–1955) 

Prelūdija, ariozo un fugeta par BACH tēmu H 81 (Prélude, Arioso and Fughetta on 
 the Name BACH, 1932) 

 
Pērts, Arvo  (Arvo Pärt, 1935) 
 Alīnai (Für Alina, 1976) 
 
Prokofjevs, Sergejs (Сергей Сергеевич Прокофьев, 1891-1953) 
 Garāmslīdošie mirkļi (Мимолетности, 1915 – 1917) 
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 Tokāta (Toccata) op.11 (1912) 
 
Pulenks, Frensiss (Francis Jean Marcel Poulenc, 1899–1963) 

Franču svīta (Suite française, 1935) 
Bransle de Bourgogne 
Pavane 
Petite marche militaire 
Complainte 
Bransle de Champagne 
Sicilienne 
Carillon 

 
Rahmaņinovs, Sergejs (Сергей Рахманинов, 1873-1944) 
 Etīdes gleznas op.33 (1911) op. 39 (1917) 
 Otrā klaviersonāte op.36 (pirmā redakcija 1913, otrā - 1931) 
 Septiņi salona skaņdarbi (7 Morceaux de salon) op.10 (1894) 
  III Barkarola (Barcarolle) 
 
Raihs, Stīvs (Steve Reich, 1936) 
 Klavieru fāze (Piano Phase, 1967) 
 
Ramo, Žans Filips (Jean Philippe Rameau, 1683 - 1764) 
 Otrā svīta e moll (Deuxième suite, 1724)  

 IV Putnu sasaukšanās (Le Rappel des oiseaux)  
 Trešā svīta D dur (Troisième suite, 1724)  

 XIII Priecīgā (La Joyeuse) 
 Piektā svīta (Nouvelles suites de pièces de clavecin, 1726-27) 
  XII Vista (La Poule)  
  XVI Eģiptiete (L'Egyptienne) 
 
Ravels, Moriss (Joseph-Maurice Ravel, 1875–1937) 

Atspulgi (Miroirs, 1905)  
II Skumjie putni (Oiseaux tristes) 
III Laiva okeānā (Une barque sur l’Océan) 
IV Alborāda (Alborada del gracioso) 
V Zvanu ieleja (La vallée des cloches)  

Kuperēna kapenes (Le tombeu de Couperin, 1917) 
I Prélude 
II Fugue 
III Forlane 
IV Rigaudon 
V Menuet 
VI Toccata 

Nakts rēgi (Gaspard de la nuit, 1908) 
 I Undīne (Ondine) 
 II Karātavas (Le Gibet) 
 III Skarbo (Scarbo) 
Pavana infantes piemiņai (Pavane pour une infante défunte, 1899) 
Sonatīne (1905) 
Ūdens rotaļa (Jeux d'eau, 1901) 



 63 

 
Rimskis-Korsakovs, Nikolajs (Николай Римский-Корсаков, 1844-1908) 

Opera Pasaka par caru Saltanu (Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и  
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди, 
1900) 
 Kamenes lidojums (Полёт шмеля) no trešā cēliena 

 
Satī, Ēriks (Éric Alfred Leslie Satie, 1866-1925) 

Ģimnopēdijas (Gymnopédies, 1888) 
Sports un izklaide (Sports et divertissements, 1914) 

 
Skarlati, Domeniko (Domenico Scarlatti, 1685 - 1757) 

Sonāte A dur  K. 24 (L. 495; P. 80) 
Sonāte D dur  K. 29 (L. 461; P. 85) 
Sonāte g moll  K. 30 (L. 499; P. 86) 
Sonāte c moll  K. 48 (L. 157; P. 87) 
Sonāte d moll  K. 64 (L. 58; P. 33) 
Sonāte e moll  K. 98 (L. 325; P. 219) 
Sonāte d moll  K. 141 (L. 422; P. 271) 
Sonāte C dur  K. 159 (L.104; P. 418) 
Sonāte G dur  K. 348 (L. 127; P.462) 
Sonāte E dur  K. 380 (L. 23; P. 483) 
Sonāte g moll  K. 426 (L. 128; P. 128) 
Sonāte c moll  K. 444 (L. 420; P. 441) 

  
Skrjabins, Aleksandrs (Александр Скрябин, 1872-1915)  
 Astoņas etīdes op. 42 (1903)  
 Divpadsmit etīdes op.8 (1894)  
 
Smetana, Bedržihs (Bedřich Smetana, 1824-1884) 

Čehu dejas II burtnīca JB 1:114, T.112 (1879) 
 Nr. 1 Furiante (Furiant) 
 

Stravinskis, Igors (Игорь Фёдорович Стравинский, 1882-1971)  
Četras etīdes op.7 (1908) 
 Nr. 2 Allegro brillante 
Korālis (Chorale, 1920) 
Piano Rag-music (1919) 
Pieci pirksti - astoņi ļoti viegli skaņdarbi ar piecām notīm (Пять пальцев (восемь  
 очень легких пьес на пяти нотах, 1920-1921) 
Trīs fragmenti no baleta Petruška (Trois mouvements de “Petrouchka”, 1921) 
 III Meteņi (La semaine Grasse) 

 
Šambonjērs, Žaks Šampions de (Jacques Champion de Chambonnières, 1601 – 1672) 
 Alemande Apkrāptā (Allemande dit(e) L’Afflige) (Bauyn 53v) g moll suite 

Dāmas kurante (Courante de Madame) (Bauyn 18r) 
 Sarabanda G dur (Sarabande) (Book I 53-54) 

Žīga Madlenete (La Madelainette) (Bauyn 30r) 
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Šēfers, Boguslavs (Bogusław Julien Schaeffer, 1929) 
Artikulācijas (Artykulacje, 1959) 
Brīvā kompozīcija (Kompozycja swobodna, 1958) 

  
Šēnbergs, Antons (Arnold Schönberg, 1874-1951) 
 Trīs klavierskaņdarbi (Drei Klavierstücke) op.11 (1909, revidiert 1924) 

II  Mässige Achtel 
Pieci skaņdarbi orķestrim op. 16 (1909) 
Seši mazi klavierskaņdarbi (Sechs kleine Klavierstücke) op.19 (1911) 

  I Leicht, zart 
Pieci klavierskaņdarbi (Fünf Klavierstücke) Op. 23 (1923) 
 II Sehr rasch 
 V Valsis (Walzer) 
Svīta (Suite für Klavier) op.25 (1923) 

II Gavote (Gavotte) 
III Muzete (Musette)  
IV Intermeco (Intermezzo) 

 
Šnitke, Alfr ēds (Альфре́д Шни́тке, 1934-1998) 

Кlavieru kvintets (Quintet for Piano, two Violins, Viola and Cello, 1972-1976)  
 I Moderato 
 II In tempo di Valse 
 III Andante 
 IV Lento  
 V Moderato pastorale 

 
Šopēns, Frideriks (Fryderyk Franciszek Chopin, 1810-1849) 
 Balāde op.23 g moll (1836) 

Balāde op. 47 As dur (1841) 
Barkarola (Barcarolle) Op. 60 Fis dur (1846) 
Bolero op. 19 (1833) 
Etīdes op. 10 (1832) 

Nr.1 C dur 
Nr.2 a moll 
Nr.3 E dur 
Nr.4 cis moll 
Nr.5 Ges dur 
Nr.6 es moll 
Nr.7 C dur 
Nr.8 F dur 
Nr.9 f moll 
Nr.10 As dur 
Nr.11 Es dur 
Nr.12 c moll 

Etīdes op. 25 (1836) 
Nr.1 As dur 
Nr.2 f moll 
Nr.3 F dur 
Nr.4 a moll 
Nr.5 e moll 
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Nr.6 gis moll 
Nr.7 cis moll 
Nr.8 Des dur 
Nr.9 Ges dur 
Nr.10 h moll 
Nr.11 a moll 
Nr.12 c moll 

Fantāzija – Ekspromts (Fantaisie-Impromptu) op. 66 cis moll (1843) 
Trīs jaunās etīdes (Trois nouvelles études) op. posth. (1839) 
 Nr. 1 f moll 
 Nr. 2 As dur 
 Nr. 3 Des dur 
Mazurka op. 33 Nr. 4 h moll (1838) 
Noktirne op. 9 Nr. 2 Es dur (1832) 
Noktirne op. 27 Nr. 2 Des dur (1836) 

 Noktirne op. 48. Nr. 1 c moll (1841) 
Noktirne op. posth. (op. 72 Nr. 2) cis moll (1827) 
Polonēze op. 44 fis moll (1841) 
Polonēze fantāzija op. 61 (1846) 
Prelūdijas op. 28 (1839) 

Nr. 2 a moll 
Nr. 3 G dur 
Nr. 7 A dur 
Nr. 8 fis moll 
Nr. 14 es moll 
Nr. 15 Des dur 

Skerco Nr. 4 op. 54 E dur (1842) 
Sonāte op. 35 b moll (1839) 

Scherzo 
Finale: Presto 

 Sonāte op. 58 h moll (1844) 
Allegro maestoso 

  
Šostakovičs, Dmitrijs (Дмитрий Дмитриевич Шостакович, 1906-1975) 

Piektā simfonija d moll op. 47 (1937) 
  IV Allegro non troppo 

Pirmā sonāte klavierēm op.12 (1926) 
 
Štokhauzens, Karlheincs (Karlheinz Stockhausen, 1928-2007) 
 I Klavierskaņdarbs  (Klavierstücke I, 1952) 

II Klavierskaņdarbs (1952) 
III Klavierskaņdarbs (1952) 
IV Klavierskaņdarbs (1952) 
XI Klavierskaņdarbs (1956) 

 
 
Šūberts, Francis (Franz Peter Schubert, 1797-1828) 

Ekspromti (Impromtus) op. 90, D 899 (1827) 
 Nr. 3 Ges dur  
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Muzikālie momenti (Six moments musicaux) op. 94, D 780 (1824) 
 Nr. 4 cis moll 
Sonāte op. 143, D 784 a moll (1823) 

Allegro vivace 
 Sonātē op. posth., D 960 B dur (1828) 

Molto moderato 
 
Šūmanis Roberts (Robert Schumann, 1810 –1856) 

Dziesmu loks (Liederkreis) op. 39 solodziesmu cikls (1840) 
 V Mēnesnakts (Mondnacht) 

XII Pavasara nakts (Frühlingsnacht) 
Humoreska op. 20 B dur (1839) 
Karnevāls (Carnaval) op. 9 (1834–1835)  

V Eizebijs (Eusebius) 
  VII Koķete (Coquette)  

XII Šopēns (Chopin) 
XVI Vācu valsis, Intermeco: Paganīni (Valse allemande Intermezzo:  
 Paganini) 

Fantāzija op.17 C dur (1836) 
Fantāzijskaņdarbi (Fantasiestücke) op.12 (1837) 
 I Vakarā (Des Abends) 
 II Uzliesmojumu (Aufschwung) 
 V Naktī (In der Nacht) 
Simfoniskās etīdes op.13 (1837) 
Sešas koncertetīdes pēc Paganīni kaprisēm (Capricen für das Pianoforte auf dem 
  Grund der Violinstimme von Paganini zu Studien freie bearbeitet) op. 10 
  (1833) 
Sonāte op. 22 g moll (1838) 
 I So rasch wie moglich 
 II Andantino. Getragen   
 III Scherzo. Sehr rasch und markiert  
 IV Rondo. Presto 

 
Tālbergs, Zigismonds (Sigismond Thalberg, 1812–1871) 
 Fantāzija par Džoakīno Rosīni operas Mozus tēmām op. 33 (1839) 

(Operas pilns nosaukums –Mozus Ēģiptē (Mosè in Egitto) (1818), paplašinātā versijā  
Mozus un faraons jeb Sarkanās jūras šķērsošana (Moïse et Pharaon, ou Le passage  
de la Mer Rouge (1827) 

  
Vāgners, Rihards (Wilhelm Richard Wagner, 1813-1883) 
 Tristāns un Izolde (Tristan und Isolde, 1859) - opera 
 
Vēberns, Antons (Anton Webern, 1883–1945) 

 Bērnu skaņdarbs (Kinderstück)(1924) 
Klavierskaņdarbs op. posth. (Satz für Klavier) (1906) 
Variācijas klavierēm op. 27 (1936) 
 

Vēbers, Karls Marija (Carl Maria Friedrich Ernst von Weber,1786–1826) 
 Aicinājums uz deju (Aufforderung zum Tanz) Op. 65, J. 260 (1819) 

Lielā polonēze (Grande Polonaise) op. 21 J. 59 Es-Dur (1808) 



 67 

5. Darbā minēto latviešu komponistu skaņdarbu saraksts 
 
Ahmetžanova, Asija (1992) 

Ortus (2012) 
 

Alunāns, Nikolajs (1859-1919) 
 Valsis kaprīze (Valse caprice) G dur 
 
Aperāne, Dace (1953)  

Cimbala (Cimbalom, 2013) 
Divi sapņi (Dos Sueños, 2011)  

I Kantiga (Cantiga) 
II Arabeska (Arabesco) 

 Noktirnes (2002) 
I Lento cantabile (1999) 
II Adagio (2001) 
III Andante espressivo (2002) 

 
Arne, Ilze (1953) 
 Trīs latviešu tautasdziesmu apdares (2011) 
  I Mēnestiņis zvaigznes skaita 
 Promenades in praesenti (2005) 
 
Bušs, Santa (1981) 

Nach W... (asociatīvi fragmenti pēc Jāzepa Vītola un Volfganga Dārziņa 
tautasdziesmu apdaru motīviem) (2007) 

TransparenT (2010) 
 

Dambis, Pauls (1936) 
 Trešā klaviersonāte (1968) 
 Cikls Mazs ceļvedis ģeometrijā (1974) 

Punkti (Toccatina) 
 Divpadsmit tautas dziesmu apdares (1980) 
  IV Alsungas padancis  

VIII Sidrabiņa lietiņš lija 
XII Dej’māsiņa līdz ar mani 

 10 etīdes klavierēm (1983) 
I Allegro grazioso 
II Allegro marcato   
IV Vivace staccato 
VI Allegro espressivo 
VIII Misterioso, liberamente 
IX Allegretto dolce 
X Largo, libero 

 
Dārziņš, Volfgangs (1906-1962) 
  Divas prelūdijas in G (1942) 
  I Moderato g moll 
  II Vivace G dur 
 Sonata in F (1953) 
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 Otrā klaviersonāte (1953) 
Suite breve Nr. 7 (1963) 

 
Dubra, Rihards (1964)  

Klavierdarbu cikls Atspulgu lauskas (1989) 
 II Largo e assai rubato 
 III Allegro e assai rubato 
Etīde (1996) 
 

Dzenītis, Andris (1978) 
Mūzika mirušam putnam (1995) 
Dorada (2010) 

 
Ešenvalds, Ēriks (1977) 
 Jūras ainava (2000) 
 
Garūta, Lūcija (1902-1977)  

Meditācija (1935) 
Etīde h moll (1938) 
Etīdes Steinway klavieru ilgskaņas pedālim (1933-1956) 

I Sēru melodija  
II Zvani 
III Teika (1933) 
IV Pasaka par zēnu ar brīnumkoklīti (1956) 

Leģenda (1937)  
Variācijas par latviešu tautasdziesmas Karavīri bēdājās tēmu (1933) 

 
Graubiņš, Jēkabs (1886 - 1961) 

Graznas dziesmas (1952) 
 I Aiz upītes meitas dzied 
 

Gr īnblats, Romualds (1930 - 1995)  
Iespaidi (1957)  

II ... no tautas pasakas 
IV ... no Musorgska operas 
 

Gr īnups, Artūrs (1931-1989) 
  Pieci skaņdarbi klavierēm (1974) 
 I Andante pensieroso, quasi recitativo  
 V Andante cantabile (doloroso)  

 
Ivanovs, Jānis (1906-1983) 

24 Skicējumi (1966 - 1973) 
II Des dur  
IV gis moll  
VII E dur  
IX a moll  
XI cis moll 
XII es moll  

Piecas prelūdijas (1982) 
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Jermaks, Romualds (1931) 

Cikls Akvareļi 
 Pirmā burtnīca (1966) 
  II Latgales ainava 
  IV Tallina naktī  

V Monuments Kosmoss  
VI Lāstekas 

  VIII Ežezers 
  IX Nemierīgā jūra 

Otrā (Latgales burtnīca) (1989) 
XVIII Aglona  
XIX Latgales Māra 

 Trešā (Vidzemes burtnīca) (2002) 
Mežotnes pilskalns 
Pērses ūdenskritums  

Variācijas par latviešu tautasdziesmu Aiz ezera augsti kalni (1980) 
 

Kalējs, Aivars (1951) 
 Impulss (1978) 
 
Kalni ņš, Alfrēds (1879-1951) 

Balāde b moll (1905) 
Prelūdija cis moll (1942) 
Septiņas poēmas (Sept poèmes, 1917) 

  Nr. 2 h moll  
Septiņi klavierskaņdarbiņi jaunatnei (1946) 
 Kamdēļ 
Variācijas par Grīga tēmu (1938) 

 
Kalni ņš, Imants (1941)  

Invencija Do 
 
Kalsons, Romualds (1936) 

Divpadsmit latviešu tautasdziesmu apdares (1984) 
 V Sudrabota zīle brēca 
Bērnu ainas I burtnīca (1978) 

 Variācijas (1960) 
 
Karlsons, Juris (1948) 

Klavierdarbu cikls Trīs prelūdijas klavierēm 
Miglainā rītā (1992) 
Pēc lietus (1992) 
Pie jūras (1993) 

 
Ķeniņš, Tālivaldis (1919-2008) 

Diversities, divpadsmit mūsdienu stilu studijas jaunajiem pianistiem (1961)  
X Molto esspressivo 

Sonātē fantāzija (Sonata-fantasie, 1981) 
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Šūmaņa parafrāzes un fūga (1995) 
 I Nemiers 
 II Ilgas 
 III Jūsma 
 IV Atvadas - Fūga 
Tokāta - Deja (Toccata-Dance, 1971) 
Trešā klaviersonāte"...motions.....and emotions" (1985) 
 

 
Ķepītis, Jānis (1908-1989) 
 Novelete a moll (1948) 
 
Mediņš, Jānis (1890-1966) 

24 Dainas klavierēm (1921-1963)  
Daina Nr.1 cis moll  
Daina Nr. 7 Fis dur (1931) 
Daina Nr. 9 As dur 

  Daina Nr. 11 Es dur (1944) 
Daina Nr. 13 es moll 
Dainā Nr. 15 Des dur 
Daina Nr. 17 cis moll (1947) 
Daina Nr. 19 a moll 
Daina Nr. 23 cis moll (1959) 

 Spēle (1952) 
 
Mediņš, Jēkabs (1885-1971) 
 Mierinājums D dur (1943)  
 
Melngailis, Emilis (1874-1954) 
 Mazi meti (1899) 
  III Chopin (1896) 
 
Mence, Selga (1953) 

Rudens vīzija ar nogrimušajiem zvaniem (1992)  
Salvadora Dali impresijas (2011) 

 
Mežaraups, Imants (1958) 
 Piecas mazas noktirnes (1981-1998) 
  IV Nakts meditācija (1998) 
   
Norvilis Jānis (1906-1994)  

Tautasdziesmu apdaru krājums Dziesmu druva (1957) 
 XXVI Dancis 
  

Ore, Ādams (1855 - 1927) 
Baltijas Mūzikas albums: Muzikālas ceļojuma ainas no Baltijas (Album Musicale  
 Balticum: Musikalische Reisebilder aus dem Baltenlande) II daļa 
 I Cēsu augstumos 

VII Pie Daugavas 
XI Medību rags Ķeizarmežā 
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XIV Jelgavas baznīcā 
XV Jelgavas pilī 
XVIII Pie Kuldīgas ūdenskrituma 
XXII Sēru maršs 
XXIII Šķiršanās 

Itālijas albums (Album Italia) 
  I Svētā Dievmāte (Madonna Sancta: In Dom zu Mailand) 
  IV Atmiņas pae Sanremo (Souvenir de „San Remo”: Auf dem Promenade) 
  VIII Rivjērā (An der Riviera) 

Svīta klavierēm Jūras kauja op. 27  
Svīta klavierēm Medības op. 50 
 

Ore, Harijs  (1885-1971) 
 Pirmā latviešu rapsodija (1ère Rhapsodie sur des airs nationaux latviens (lettons), 
d’après Monsieur Liszt, 1921) 
 Otrā latviešu rapsodija (2ème Rhapsodie sur des airs nationaux latviens (lettons), 
1923) 
 
Pelēcis, Georgs (1947)  

Jaungada mūzika (1977) 
Descendente per tertias – Lyra omnitonalis 30 prelūdijas klavierēm (2008) 

IV dis moll 
XI D dur  
X fis moll,  
XV C dur, 
XXIX Ces dur 

Svītas klavierēm 
 Pirmā svīta (1980) 
 Otrā svīta (1984) 

Trešā svīta (1985) 
Ceturtā svīta (1986) 
Piektā svīta (2008) 
Sestā svīta (2008) 

 Rudens mūzika (2011) 
 
Plakidis, Pēteris (1947) 

Tokāta (1964) 
 
Pone, Gundaris (1932-1994) 
 Klavierskaņdarbs I (1963) 
 Klavierskaņdarbs II:Montāža-demontāža (Montage-Demontage, 1974) 

Pastkartes no Kurzemes (Cartoline dalla Curlandia) (1992) 
  I Arnolds Šēnbergs no Šauļiem 
  II Bela Bartoks no Bauskas 
  III Čārlzs Aivzs no Aizputes 
  IV Antons Vēberns no Vaiņodes 
  V Moriss Ravels no Rucavas 
  VI Džordžs Geršvins no Grobiņas 
  VII Igors Stravinskis no Skrundas 
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Porietis, Jānis (1953) 
 Sešas prelūdijas (1973) 
  I Allegro risoluto f moll 
 Pirmā klaviersonāte (1975)  

Sonata ostinato (1979) 
 IModerato 
 II Andante 
 III Allegro 

 Tokāta (1995) 
 
Raginskis, Edgars (1984)  

Mazā elektroniskā mūzika (2012) 
Trīs latviešu tautas dziesmas klavierēm (2008) 

Velc pelīte 
Aij ā, Ancīt 
Circenīša Ziemassvētki 

 
Ramans, Ģederts (1927-1999) 

Allegro capriccioso 
 

Ratniece, Santa (1977) 
 muqarnas (2009) 
 
Renemanis, Svens (1983)  

Etīde Zvani (2002) 
 

Riše, Indra (1961) 
Ceļa norādes (2011) 
Trīs krāsainās pasakas klavierēm (1985) 

Baltā pasaka  
  
Selga, Solveiga (1973)  

Tokāta (1993) 
 

Skulte, Ādolfs (1909-2000) 
 Balāde b moll (1961) 
 
Šancberģis, Pēteris (1841-1923) 

Mazurka G dur op. 40  
Polka-Mazurka (1868)  

 
Šmite Gundega (1977) 

Kāda naktsputna stāsts (2001)  
Mercurium (pirmā redakcija - 2004); (trešā redakcija - 2012) 

 Ungāru klavierainavas (Hungarian Pianoscapes, 2013) 
 
Tumševica, Anitra (1971) 
 Diānas dziesma. Spāņu mežģīnes (2010) 
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Vasks, Pēteris (1946) 
 Fantāzija Izdegušās zemes ainavas (1992) 

Gadalaiki (1980-2008) 
Baltā ainava (1980) 
Pavasara mūzika (1995) 
Zaļā ainava (2008)  
Rudens mūzika (1981) 

Mazā naktsmūzika (Eine kleine Nachtmusik ) (1978) 
Vasaras vakara mūzika (2009) 
 

Vītols, Jāzeps (1863 - 1948) 
Astoņas latviešu tautasdziesmas op.32 (1905) 

V Ej, saulīte, drīz pie Dieva  
VIII Sidrabiņa upi bridu 

Etīde As dur op.26 Nr. 1 (1898) 
Etīde D dur op.19 Nr. 3 (1895) 
Desmit latviešu tautasdziesmas op.29 (1900) 
 X Irbīt gulēj' ceļmalā 
Sonatīne si minorā (1926) 
Trīs reminiscences op. 43 (1913) 
 I Pie jūras 
Valsis kaprīze (Kaprīzs valsis) op.24 (1897) 
Variācijas par tautasdziesmas Ej, saulīte, drīz pie Dieva tēmu op.6 (1891) 

 
Vecumnieks, Andris (1964)  

Divpadsmit lineāras improvizācijas ar fūgām (1984) 
Quasi Karmena (2010) 
 
 

Zandbergs, Jānis (1973)  
Čardašs col legno (Csárdás col legno – for Piano, 2013) 
Burla (2012) 
LV-1532467 (1998) 
Zapateado en Fa (2010) 
 

Zari ņš, Marģeris (1910-1993)  
Deja (1954)  
Tokāta (1955) 
 

Zālītis, Edvīns (1955)  
Fantastiskas dejas (1970) 
 

Zemzaris, Imants (1951) 
 Agri no rīta (1975)  

Diptihs Spēles laiks (Play time, 1974) 
Faktūras (1975) 
 I Allegro 
 II Andantino 
 III Moderato 
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Sonāte trijos dziedājumos (1980) 
 I Sempre legato, rubato e esspressivo 

III Allegro 
Varšavas triptihs (Three Rock Pieces, 1973) 

 
Žilinskis, Arv īds (1905 - 1993) 

Cikls Dzimtenes ainavas (1932-1946)  
VII Rudens laukos (1932) 

  VIII Labrenča tirgū (1932) 
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6. Nošu piemēri 
 

1. nošu piemērs  
Rihards Dubra Atspulgu lauskas otrā daļa (1.-4. t.) 

 
2. nošu piemērs 
Imants Kalniņš Invencija Do (1.-4. t.) 

 
3. nošu piemērs 
Juris Karlsons Miglainā rītā no cikla Trīs prelūdijas klavierēm (1.-6. t.) 

 
4. nošu piemērs 
Jānis Mediņš Daina Nr. 9 As dur (1.-5. t.) 
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5. nošu piemērs 
 Jānis Mediņš Daina Nr. 11 Es dur (1.-6. t.)  

 
6. nošu piemērs  
Georgs Pelēcis Prelūdija Nr. 11 D dur no cikla Descendente per tertias – Lyra 
omnitonalis  

 
7. nošu piemērs  
Georgs Pelēcis Prelūdija Nr. 4 dis moll no cikla Descendente per tertis – Lyra 
omnitonalis 
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8. nošu piemērs  
Jāzeps Vītols Variācijas par latviešu tautasdziesmas Ej, saulīte drīz pie Dieva tēmu  
6. variācija (1.-2. t.) 

 
9. nošu piemērs  
Imants Zemzaris Faktūras otrā daļa (22.-23. t.) 

 
10. nošu piemērs 
Pēteris Vasks Fantāzijas Izdegušās zemes ainavas (II posma 15.–16. partitūrnumurs) 
 

 
11. nošu piemērs 
Juris Karlsons Pēc lietus no cikla Trīs prelūdijas klavierēm (sākums) 
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12. nošu piemērs 
Rihards Dubra Atspulgu lauskas trešā daļa (noslēgums) 

 
 
13. nošu piemērs 
Pauls Dambis Punkti no cikla Mazs ceļvedis ģeometrijā (vienbalsīga līnija posmā 
Marcato ma non troppo) 
 

 
14. nošu piemērs  
Pauls Dambis Punkti no cikla Mazs ceļvedis ģeometrijā (klasteru epizode Vivo) 

 



 79 

15. nošu piemērs 
Juris Karlsons Pie jūras no cikla Trīs prelūdijas klavierēm (31. – 34. t.) 
  

 
16. nošu piemērs 
Imants Zemzaris pirmā daļa no cikla Faktūras (1.-6. t.)  

 

 
17. nošu piemērs 
Jānis Ivanovs Skicējums cis moll (34.- 35. t.) 
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18. nošu piemērs 
Pēteris Vasks Mazā naktsmūzika (8. partitūrnumurs) 
 

 
19. nošu piemērs 
Pēteris Vasks Mazā naktsmūzika (sākums) 

 
20. nošu piemērs 
Jānis Ivanovs Skicējums E dur (22. – 25. t.)  
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21. nošu piemērs 
 Artūrs Grīnups pirmais skaņdarbs no cikla Pieci skaņdarbi klavierēm (1.-4. t.)  

 
22. nošu piemērs 
Imants Zemzaris otrais skaņdarbs no cikla Faktūras (19. t.) 
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23. nošu piemērs 
 Janis Ksenakis Herma (1.-11. t.) 

 
 
24. nošu piemērs 
Pēteris Vasks Fantāzijas Izdegušās zemes ainavas III daļa (sākums) 
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25. nošu piemērs 
Andris Dzenītis fragments no klavierdarba Mūzika mirušam putnam (29.-34. t.) 

 
26. nošu piemērs 
Pēteris Vasks Izdegušās zemes ainavas (1. partitūrnumurs) 

 
27. nošu piemērs 
Dambis Punkti (Toccatina) no cikla Īss ceļvedis ģeometrijā (sākums) 
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28. nošu piemērs 
Pēteris Vasks Rudens klaviermūzika (11. partitūrnumurs) 

 
29. nošu piemērs 
Pēteris Vasks Fantāzijas Izdegušās zemes ainavas (27. partitūrnumurs) 

 
30. nošu piemērs 
Pauls Dambis Trešās sonātes pirmās daļas Allegro deciso, ben rimato Galvenā partija  
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31. nošu piemērs 
Gundega Šmite Merkurium izskaņa  

 
32. nošu piemērs 
Tālivaldis Ķeniņš Etīde Nr. 10 no cikla  Dažādība (Diversities)  

 
33. nošu piemērs 
Ādolfs Skulte Balāde (55.-56. t) 

 
34. nošu piemērs 
Rihards Dubra - Etīde (15.-16. t.) 
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35. nošu piemērs 
Andris Vecumnieks Quasi Karmena (47.-48. t.) 

 
36. nošu piemērs 
Pauls Dambis Etīde Nr. 9 (1. t.) 

 
37. nošu piemērs 
Alfr ēds Kalniņš Polonēze no Variācijām par Grīga tēmu (1.-3. t.) 

 
38. nošu piemērs 
Pauls Dambis Etīde Nr. 8  
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39. nošu piemērs 
Imants Zemzaris Varšavas triptihs pirmā daļa (1.-6. t.) 

 
40. nošu piemērs 
Ferencs Lists Sonāte fantāzija pēc Dantes lasījuma  (Più tosto ritenuto e rubato quasi 
improvisato 11.–14. t.) 

 
40. nošu piemērs  
Lūcija Garūta. Meditācija (18.–21. t.) 

 



 88 

42. nošu piemērs 
Jāzeps Vītols Variācijas par tautasdziesmas Ej, saulīte, drīz pie Dieva tēmu 2. variācija 
(1.-4. t.)  

 
43. nošu piemērs 
Andris Dzenītis klavierdarbs Mūzika mirušam putnam noslēguma posms Quasi 
campanelli 

 
44. а) nošu piemērs 
Jāzeps Vītols Skaisti dziedi, lakstīgala no cikla Desmit latviešu tautas dziesmas (12. t.) 

 
44. b) nošu piemērs 
Pēteris Vasks klavierdarbs Izdegušās zemes ainavas (26. partitūrnumurs) 
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45. nošu piemērs 
Lūcija Garūta etīde Teika no Etīdēm Steinway ilgskaņu pedālim (1.-2. t.)  

 
46. nošu piemērs 
Lūcijas Garūtas etīde Sēru melodija no Etīdēm Steinway ilgskaņu pedālim (21. t.) 

 
 
47. nošu piemērs  
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op.106 Hammer-Klavier ceturtās daļas ievada 
Introduzione: Largo noslēguma posms (10. t.) 
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48. nošu piemērs 
Viljams Bērds, Zvani trešā variācija 

 
49. nošu piemērs 
Viljams Bērds Tik mežonīgi meži noslēgums 
 

 
50. nošu piemērs 
Pīters Filipss Lakstīgala (41.-46. t.) 
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51. a) nošu piemērs 
Džons Mandejs Fantāzija Skaidrs laiks 

 
51. b) nošu piemērs 
 Džons Mandejs Fantāzija Skaidrs laiks (Zibens) 

 
51. c) nošu piemērs 
Džons Mandejs Fantāzija Skaidrs laiks (Pērkons). 

 
52. nošu piemērs 
Žaks Šampions de Šambonjērs Dāmas kurante 
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53. nošu piemērs 
Žaks Šampions de Šambonjērs Apkrāptā  

 
54. nošu piemērs 
Žaks Šampions de Šambonjērs Žīga La Madelainette 
 

 
55. nošu piemērs 
Žaks Šampions de Šambonjērs Sarabanda G dur 
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56. nošu piemērs 
Fransuā Kuperēns Terpsihora Nr. 15 no II svītas 

 
57. nošu piemērs 
Fransuā Kuperēns Rondo Modinātājs Nr. 4 no IV svītas 

 
58. nošu piemērs 
Fransuā Kuperēns Atrisušās lentes Nr. 8 no IX svītas 
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59. nošu piemērs 
Fransuā Kuperēns Franču kaislības vai domino 10. variācija Labprātīgās Dzeguzes. Zem 
dzeltenajiem domino Nr. 4 no XIII svītas 

 
60. nošu piemērs 
Fransuā Kuperēns Franču kaislības vai domino 11. variācija Nerunīgā greizsirdība Zem 
mauru pelēkā domino Nr. 4 no XIII svītas 
 

 
61. nošu piemērs 
Fransuā Kuperēns Franču kaislības vai domino 4. variācija Cerība. Zem zaļā domino  
Nr. 4 no XIII svītas 

 
62. nošu piemērs 
Fransuā Kuperēns Franču kaislības vai domino 9. variācija Galantie veči un pārliecinātās 
dārgumu mīļotājas. Zem purpura un mirušu lapu domino Nr. 4 no XIII svītas 
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63. nošu piemērs 
Žans Fransuā Ramo Priecīgā Nr. 8 no III svītas 

 
64. nošu piemērs 
Žans Fransuā Ramo Putnu sasaukšanās Nr. 4 no II svītas 

 
65. nošu piemērs 
Žans Fransuā Ramo Vista Nr. 7 no V svītas 

 
66. nošu piemērs 
Žans Fransuā Ramo Ēģiptiete Nr. 16 no V svītas 
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67. nošu piemērs 
Domeniko Skarlati Sonāte C dur K. 159 (1.-15. t.) 

 
68. nošu piemērs 
Domeniko Skarlati Sonāte E dur K.380 (1.-9. t.) 

 
69. nošu piemērs 
Domeniko Skarlati Sonāte d moll K. 141 (1.-11. t.) 
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70. nošu piemērs 
Domeniko Skarlati Sonāte g moll K. 30 (1.-13. t.) 

 
71. nošu piemērs 
Domeniko Skarlati Sonāte A dur K. 24 (ekspozīcija 1.-37. t.) 
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72. a) nošu piemērs  
Georgs Frīdrihs Hendelis Pasakalja no Svītas g moll HWV 432 (1.-4. t.) 
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72. b) nošu piemērs  
Georgs Frīdrihs Hendelis Pasakalja (9.-12. t.) 

 
72. c) nošu piemērs  
Georgs Frīdrihs Hendelis Pasakalja (21.-24. t.) 

 
72. d) nošu piemērs  
Georgs Frīdrihs Hendelis Pasakalja (29.-35. t.) 

 
72. e) nošu piemērs  
Georgs Frīdrihs Hendelis Pasakalja (41.-43. t.) 

 
72. f) nošu piemērs 
Georgs Frīdrihs Hendelis Pasakalja (44.- 49. t.) 
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72. g) nošu piemērs  
Georgs Frīdrihs Hendelis Pasakalja (53.-56. t.) 

 
72. h) nošu piemērs  
Georgs Frīdrihs Hendelis Pasakalja (61-64. t.) 

 
73. nošu piemērs 
Georgs Frīdrihs Hendelis Presto posms no Svītas g moll HWV 432 uvertīras (23-29. t.) 

 
74. nošu piemērs 
Georgs Frīdrihs Hendelis Koncerts klavīram (ērģelēm vai klavesīnam) D dur HWV 299 
(aranžēts no Concerto Grosso Op. 6 Nr. 5 (HWV 323) Allegro (17.-20. t.) 

 
75. nošu piemērs 
Georgs Frīdrihs Hendelis Koncerts klavīram D dur HWV 299 Presto (25.-36. t.)  
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76. a) nošu piemērs 
Johans Sebastians Bahs Prelūdija c moll no LTK II  (1.-3. t.) 

 
76. b) nošu piemērs 
Johans Sebastians Bahs Žīga no Franču svītas h moll (35.-51. t.) 
 

 
77. nošu piemērs 
Johans Sebastians Bahs Sarabanda no Franču svītas d moll  
 

 
 
78. nošu piemērs 
Johans Sebastians Bahs Prelūdija C dur no LTK I  

 
79. nošu piemērs 
Johans Sebastians Bahs Prelūdija es moll no LTK I  
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80. nošu piemērs 
Johans Sebastians Bahs 29. variācija no Goldberga variācijām  

 
81. nošu piemērs 
Johans Sebastians Bahs 13. variācija no Goldberga variācijām 
 

 
82. nošu piemērs 
Johans Sebastians Bahs 2. variācija no Goldberga variācijām 
 

 
83. nošu piemērs 
Johans Sebastians Bahs Ārija  no Goldberga variācijām 
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84. nošu piemērs 
Johans Sebastians Bahs 27. variācija no Goldberga variācijām 
 

 
85. nošu piemērs 
Johans Sebastians Bahs 14. variācija no Goldberga variācijām 

 
86. nošu piemērs 
Johans Sebastians Bahs 16. variācija no Goldberga variācijām 
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87. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op.106 B dur Adagio sostenuto (45.–50. t.) 
 

 

 
 
88. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op.111 c moll Arietta (113.–120. t.) 
 

 
 
89. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op. 57 f moll  pirmās daļas saistījuma partija (25.–29. t.) 
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90. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op.2 Nr. 1 f moll Allegro ekspozīcija (1.-58. t.) 
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91. Volfgangs Amadejs Mocarts Sonāte K.332 F dur Allegro galvenā partija 
 

 
 
92. nošu piemērs 
Volfgangs Amadejs Mocarts Sonāte K.332 F dur Allegro noslēguma partija 
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93. nošu piemērs 
Volfgangs Amadejs Mocarts Sonāte K.332 F dur Allegro saistījuma partija 

 
94. nošu piemērs 
Volfgangs Amadejs Mocarts Sonāte K.332 F dur Allegro blakuspartija 
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95. nošu piemērs 
Volfgangs Amadejs Mocarts Sonāte K.545 C dur pirmā daļa Allegro (25.-28. t) 
 

 
 
96. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op. 90 e moll pirmā daļa Mit Lebhaftigkeit und durchaus 
mit Empfindung und Ausdruck  (61.-64. t) 
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97. nošu piemērs 
Volfgangs Amadejs Mocarts Sonāte K.332 F dur fināla Allegro assai ekspozīcija 
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98. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op. 10. Nr. 3 D dur trešā daļa Menuetto: Allegro (55.-    
64. t.) 

 
99. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte Op.10 Nr. 2 F dur Allegro noslēguma partija (55.–61. t.)  
 

 
100. nošu piemērs 
Jozefs Haidns Sonāte Hob. XVI: 23 F dur otrā daļa Larghetto Adagio (1.-2. t.) 
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101. nošu piemērs 
Volfgangs Amadejs Mocarts Fantāzija K. 396 c moll (36.-37. t.) 
 

 
102. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op.2 Nr. 1 f moll otrā daļa Adagio (41.-43. t.) 

 
 
103. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op. 2 Nr. 1 f moll  trešā daļa Prestissimo (1.-5. t.)  

 
104. nošu piemērs 
Jozefs Haidns Sonāte Hob. XVI: 23 F dur Allegro moderato (43.-45. t.) 

 
105. nošu piemērs 
Volfgangs Amadejs Mocarts Sonāte K. 279 C dur pirmā daļa Allegro (19.-21. t.) 
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106. nošu piemērs 
Volfgangs Amadejs Mocarts Sonāte K. 283 G dur trešā daļa Presto (33.-40. t.)  

 
107. nošu piemērs 
Jozefs Haidns Sonāte Hob. XVI: 20 c moll  Finale Allegro (27.- 30. t.) 

 
108. nošu piemērs 
Volfgangs Amadejs Mocarts Sonāte K. 284 D dur pirmā daļa Allegro (9. – 12. t.) 
 

 
 
109. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op. 7 Es dur pirmā daļa (1.-6. t.) 
 

 
 
110. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op.57 f moll pirmā daļa Allegro assai, galvenās partijas 
izklāsts reprīzē (136.-144. t.) 
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111. nošu piemērs 
Jozefs Haidns Sonāte Hob. XVI: 50 C dur I daļa Allegro blakuspartijā (130.-133. t.) 
 

 
112. nošu piemērs 
Volfgangs Amadejs Mocarts Sonāte K. 284 D dur trešā daļa Tema con variazioni 
(175. – 177. t.) 

 
113. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op. 13 c moll pirmā daļa Grave, Allegro di molto e con 
brio galvenā partija (12.-17. t.) 
 

 
114. nošu piemērs  
Jozefs Haidns Sonāte Hob. 23: XVI F dur Allegro (61.-66. t.) 
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115. nošu piemērs  
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op. 7 Es dur trešās daļas Allegro vidusposms (96.-100. t) 

 
116. nošu piemērs  
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op. 31 Nr. 2 d moll fināls Allegretto 

 
117. nošu piemērs 
Volfgangs Amadejs Mocarts Fantāzija K. 397 d moll (34. t.) 

 
118. nošu piemērs 
Johans Sebastians Bahs Fantāzija no Hromatiskās fantāzijas un fūgas (21.-25. t.) 
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119. nošu piemērs 
Volfgangs Amadejs Mocarts Fantāzija K. 396 c moll blakuspartija reprīzē (62.-64. t.) 
 

 
120. nošu piemērs 
Volfgangs Amadejs Mocarts Fantāzija K. 396 c moll (65.-68. t.) 
 

 
121. nošu piemērs 
Johans Sebastians Bahs Mazā prelūdija BWV 939 C dur 
 

 
 
122. nošu piemērs 
Domeniko Skarlati Sonāte K. 24 A dur blakus partijas pirmais posms (20.-22. t.) 
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123. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op.31 Nr.2 d moll pirmā daļa Largo Allegro (103.-106. t.) 
 

 
 
 
124. nošu piemērs 
Ferencs Lists Augstākās meistarības etīde Putenis (1.-4. t.) 
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125. nošu piemērs 
Jozefs Haidns Sonātes Hob. XVI: 23 F dur Allegro moderato ekspozīcija 
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126. piemērs 
Jozefs Haidns Sonātes Hob. XVI: 47 F dur pirmā daļa Moderato (25.-32. t.) 

 
127. piemērs 
Jozefs Haidns Sonātes Hob. XVI: 38 Es dur pirmā daļa Allegro moderato (57.-58. t.) 
 

 
128. nošu piemērs 
Jozefs Haidns Fantāzija Capriccio Hob. XVII: 4 C dur (1789) noslēgums 
 

 
 
129. (a nošu piemērs 
Jozefs Haidns Sonāte Hob. XVI: 50 C dur I daļa Allegro (73.-74. t.) 
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129. (b piemērs 
J. Haidns Sonāte Hob. XVI: 50 C dur I daļa Allegro (120.–123. t.) 

 
130. nošu piemērs 
Jozefs Haidns Sonāte Hob. XVI: 52  Es dur  pirmā daļa Allegro (1.-6. t.) 
 

 
131. nošu piemērs 
Jozefs Haidns Sonāte Hob. XVI: 52 Es dur Allegro (27. - 28. t.) 
 

 
132. nošu piemērs 
Jozefs Haidns Sonāte Hob. XVI: 52 Es dur Allegro (38.-39. t.) 
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133. nošu piemērs 
Jozefs Haidns otrā daļa Adagio no Sonātes Hob. XVI: 50 C dur 

 
134. nošu piemērs 
Jozefs Haidns Andante con Variazioni Hob. XVII: 6  f moll (1.–10. t.) 

 
135. nošu piemērs  
Jozefs Haidns Andante con Variazioni Hob. XVII: 6  f moll (15.–27. t.) 
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136. nošu piemērs 
Jozefs Haidns Andante con Variazioni Hob. XVII: 6  f moll (28. – 40. t.) 

 

 

 
137. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens  Sonāte op.111 c moll Arietta ( 4. variācijas 22.–27. t.) 
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138. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op.57 f moll Allegro assai (218.–234. t.) 

 

 
139. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op. 31 Nr. 1 G dur Allegro vivace (161.–173. t.) 
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140. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op. 53 C dur Rondo Allegretto moderato (55.-59. t.) 
 

 
141. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op. 53 C dur Rondo Allegretto moderato (484.– 492. t.) 
 

 
142. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonātes op.57 f moll pirmā daļa Allegro assai (252.–257. t.) 

 
143. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op. 106 Hammer–Klavier Allegro (26.– 35. t.) 

 



 126 

 
144. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op. 31 Nr. 1 G dur Allegro vivace (95.-100. t.) 

 
145. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op.111 c moll Arietta (122.–128. t.) 

 
146. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op.31 Nr. 2 d moll Largo Allegro (152.–158. t.) 

 
147. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op.106. B dur Hammer-Klavier Adagio sostenuto (1.–9. t.) 
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148. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op.106 Adagio sostenuto (26.-35. t.) 

 

 
149. piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op.106 Adagio sostenuto (39.-46. t.) 
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150. nošu piemērs 
Ludvigs van Bēthovens Sonāte op.106 Adagio sostenuto (62.-75. t.) 

 
151. nošu piemērs 
Roberts Šūmanis Humoreska op. 20 B dur posms Hastig 
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152. nošu piemērs 
Francis Šūberts Sonāte D. 784 a moll Allegro vivace (1.–14. t.) 

 
153. a) nošu piemērs 
Frideriks Šopēns Skerco Nr. 4 op. 54 E dur (106.-129. t.) 

 
153. b) nošu piemērs  
Frideriks Šopēns Skerco op. 54 E dur noslēgums 
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154. nošu piemērs 
Frideriks Šopēns Balāde op. 23 g moll koda 
 

 
 
155. nošu piemērs 
Ferencs Lists Augstākās meistarības etīde) Nr. 4 Mazepa kadence (6. t.) 
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156. nošu piemērs 
Ferencs Lists Augstākās meistarības etīde Nr. 12 Putenis (51.-53. t.) 

 
157. a) nošu piemērs 
Ferencs Lists Augstākās meistarības etīde Nr. 6 Vīzija (32.–33. t) 
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157. b) nošu piemērs 
Ferencs Lists Augstākās meistarības etīde Nr. 6 Vīzija (40.-43. t.) 

 
158. nošu piemērs 
Frideriks Šopēns Barkarola op.60 (1.-3. t.) 

 
159. nošu piemērs 
Ferencs Lists Otrā leģenda - Svētais Francisks no Paolas soļo pāri vi ļņiem (87.-92. t.) 
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159. nošu piemērs 
Frideriks Šopēns Polonēze op. 44 fis moll (82.-93. t.) 
 

 

 
 
161. nošu piemērs 
Roberts Šūmanis Vakarā no Fantāzijskaņdarbiem (53.-66. t.) 
 

 
 
 
 
 



 134 

162. nošu piemērs 
Roberts Šūmanis Uzliesmojums no Fantāzijskaņdarbiem  (32.-39. t.) 
 

 
 
163. nošu piemērs 
Roberts Šūmanis Fantāzijas op. 17 C dur otrās daļas Mässig. Durchaus energisch kodas 
Viel bewegter noslēgums (19.-28. t.) 
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164. nošu piemērs 
Ferencs Lists Augstākās meistarības etīde Nr. 4 Mazepa 
 

 
 
165. nošu piemērs 
Roberts Šūmanis Paganīni noslēgums no Karnevāla op. 9 
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166. a) nošu piemērs 
Ferencs Lists Etīde Nr.8 c moll no Etīdēm divpadsmit vingrinājumos (1.-9. t.) 
 

 
166. b) nošu piemērs 
Ferencs Lists Etīde Nr.8 c moll no cikla Lielās etīdes (1.-9. t.) 
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166. c) nošu piemērs 
Ferencs Lists Augstākās meistarības etīde Nr. 8 Mežonīgās medības (1.-10. t.) 
 

 
167. a) nošu piemērs 
Ferencs Lists Etīde Nr. 12 b moll no Etīdēm divpadsmit vingrinājumos (43.-54. t.) 
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167. b) nošu piemērs 
Ferencs Lists Etīde Nr. 12 b moll no Lielajām etīdēm (46.-51. t.) 

 
 
167. c) nošu piemērs 
Ferencs Lists Etīde Nr.12 b moll no Lielajām etīdēm (68.-78. t.) 
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167. d) nošu piemērs 
Ferencs Lists Augstākās meistarības etīde Nr. 12 Putenis (34.-40. t.) 
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168. nošu piemērs 
Frencis Šūberts Sonāte D.960 B dur Molto moderato (1.-12. t.) 

 
169. nošu piemērs 
Francis Šūberts Sonāte D.960 B dur Molto moderato (47.-52. t.) 

 
 
170. a) nošu piemērs 
Francis Šūberts Sonāte D. 960 B dur Molto moderato (79.-86. t.) 
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170. b) nošu piemērs 
Francis Šūberts Sonāte D. 960 B dur Molto moderato (97.-105. t.) 

 
171. nošu piemērs 
Johaness Brāmss Variācijas par Paganīni tēmu 1. variācija (1.– 8. t.) 
 

 
 
172. nošu piemērs 
Frideriks Šopēns Prelūdija op. 28 Nr. 2 G dur (1.-8. t.) 
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173. nošu piemērs 
Zigismonds Tālbergs Fantāzija par Džoakīno Rosīni operas Mozus tēmām (260.–261. t.) 

 
174. nošu piemērs 
Roberts Šūmanis Sonāte op. 22 g moll pirmā daļa So rasch wie möglich (105.–109. t.) 

 
175. nošu piemērs 
Johaness Brāms Intermeco op. 117 Nr. 2 b moll vidusposms (40. – 43. t.) 

 
176. nošu piemērs 
Roberts Šūmanis Simfoniskās etīdes 6. variācija (1.-6. t.) 

 
177. nošu piemērs 
Frideriks Šopēns Etīdē f moll no Trim jaunajām etīdēm (16.-20. t.) 
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178. nošu piemērs 
Ferencs Lists Augstākās meistarības etīde Nr. 8 Mežonīgās medības (114. -121. t.) 

 
179. nošu piemērs 
Frideriks Šopēns Prelūdija op. 28 Nr. 15 Des dur (79. t.) 

 
 
180. nošu piemērs 
Frideriks Šopēns Pirmā balāde op. 23 g moll (246.–250. t.) 

 
181. a) nošu piemērs 
Ferencs Lists Augstākās meistarības etīde Nr. 4 Mazepa (93.–96. t.) 
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181. b) nošu piemērs  
Ferencs Lists Augstākās meistarības etīde Nr. 4 Mazepa (27.–30. t.) 

 
181. c) nošu piemērs 
Ferencs Lists Augstākās meistarības etīde Nr. 4 Mazepa (noslēgums) 

 
181. d) nošu piemērs 
Ferencs Lists Augstākās meistarības etīde Nr. 4 Mazepa (97.-103. t.) 
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182. nošu piemērs 
Ferencs Lists Ungāru rapsodija Nr. 2 (9.-23. t.) 

 
183. nošu piemērs 
Eduards Grīgs Hallings no Liriskajiem skaņdarbiem op.71 Nr.5 (1.-21. t.) 
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184. nošu piemērs 
Bedržihs Smetana Čehu dejas II burtnīca Nr.1 Furiante (28.-43. t.) 

 
185. nošu piemērs 
Milijs Balakirevs Islamejs (1.-14. t.)  
 

 

 
186. nošu piemērs 
Edvards Makdauels No indiāņu apmetnes no cikla Meža skicējumi (9.-19. t.) 
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187. nošu piemērs 
Īzaks Albeniss Triāna (48.-53. t.) 

 
188. nošu piemērs 
Īzaks Albeniss Lavapjess (24.-31. t.) 

 
 
 



 148 

189. nošu piemērs 
Enrike Granadoss Saruna caur žoga restēm (112.- 118. t.) 

 
190. a) nošu piemērs 
Manuels de Falja Betikas fantāzija (142.-148. t.) 

 
190. b) nošu piemērs 
Manuels de Falja Betikas fantāzija (9.-11. t.) 
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190. c) nošu piemērs 
Manuels de Falja Betikas fantāzija (15.-20. t.) 

 
191. nošu piemērs 
Moriss Ravels Skumjie putni no Atspulgiem 
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192. a) nošu piemērs 
Klods Debisī Vakars Granādā no Estampiem (1.-9. t.) 

 
192. b) nošu piemērs 
Klods Debisī Pagodas no Estampiem (1.-6. t.) 

 
192. c) nošu piemērs 
Klods Debisī Prelūdija no Svītas Pour le piano (16.-21. t.) 
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193. nošu piemērs 
Klods Debisī Zelta zivtiņas no Attēliem (1.-4. t.) 

 
 
194. nošu piemērs 
Klods Debisī Prelūdija Ko teica Rietumu vējš (1.-4. t.) 
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195. nošu piemērs 
Klods Debisī Kustība no Attēliem (6.-11. t.) 

 
196. nošu piemērs 
Klods Debisī Dārzi lietū no Estampiem (1.-6. t.) 

 
197. nošu piemērs 
Klods Debisī Prelūdija Pārtrauktā serenāde (13.-24. t.) 
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198. nošu piemērs 
Klods Debisī Ūdens rotaļas no Attēliem (26.-27. t.) 

 
199. nošu piemērs 
Klods Debisī Prelūdija Uguņošana (55.-56. t.) 

 
200. nošu piemērs 
Klods Debisī etīde Izrotājumi (34.-37. t.) 

 
201. a) nošu piemērs 
Moriss Ravels Pavana infantes piemiņai (1.-3. t.)  
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201. b) nošu piemērs 
Moriss Ravels Pavana infantes piemiņai (60.-61. t.) 

 
202. nošu piemērs 
Moriss Ravels Ūdens rotaļa (81. t.) 

 
203. nošu piemērs 
Ferencs Lists Pie strauta no cikla Ceļojumu gadi (45.-48. t.) 

 
204. a) nošu piemērs 
Moriss Ravels Skarbo no Nakts rēgiem (433.-444. t.) 
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204. b) nošu piemērs 
Moriss Ravels Skarbo no Nakts rēgiem (388.-400. t.)  

 
205. c) nošu piemērs 
Moriss Ravels Skarbo no Nakts rēgiem (615.-621. t.) 

 
204. d) nošu piemērs 
Moriss Ravels Skarbo no Nakts rēgiem (302.-307. t.) 

 
204. d) nošu piemērs 
Moriss Ravels Skarbo no Nakts rēgiem (564.-575. t.)  
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205. nošu piemērs 
Moriss Ravels Alborāda no cikla Atspulgi (53.-56. t.) 
 

 
 
206. a) nošu piemērs 
Klods Debisī Līksmības sala (5.-11. t.) 
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206. b) nošu piemērs 
Klods Debisī Līksmības sala (20.-25. t.) 

 

 
206. c) nošu piemērs 
Klods Debisī Līksmības sala (143.-151. t.) 

 
207. nošu piemērs 
Igors Stravinskis Pieci pirksti Nr.7 Vivo (1.-20. t.) 
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208. nošu piemērs 
Bēla Bartoks Allegro barbaro (32.-43. t.) 

 
 
209. nošu piemērs 
Igors Stravinskis Piano rag music (86.-94. t.) 
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210. nošu piemērs 
Igors Stravinskis Etīde Op. 7 Nr. 2 (67.-74. t.) 
 

 
211. nošu piemērs 
Albāns Bergs Sonāte op.1 (1.-4. t.) 
 

 
212. nošu piemērs 
Aarnolds Šēnbergs Muzete no svītas op. 25 (1.-4. t.) 

 
213. nošu piemērs 
Pjērs Bulēzs Otrā klaviersonāte, pirmā daļa Extrêmement rapide (57.-60. t.) 
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214. nošu piemērs 
Albāns Bergs Sonāte op. 1 (21.-28. t.) 

 
215. nošu piemērs 
Arnolds Šēnbergs Seši mazi klavierskaņdarbi op. 19 (1.-3. t.) 
 

 
 
216. nošu piemērs 
Arnolds Šēnbergs Valsis op. 23 Nr. 5 (1.-9. t.) 
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217. nošu piemērs 
Antons Vēberns Variācijas op. 27, otrā variācija (1.-9. t.) 

 
218. a) nošu piemērs 
A. Vēberns Variācijas op. 27, pirmā variācija (31.-33. t.) 

 
218. b) nošu piemērs 
Antons Vēberns Variācijas op. 27, trešā variācija (19.-27. t.) 
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219. nošu piemērs 
Antons Vēberns Klavierskaņdarbs op. posth (10.-12. t.) 

 
220. nošu piemērs 
Karlheincs Štokhauzens IV Klavierskaņdarbs (1.-3. t.) 

 
221. nošu piemērs 
Arnolds Šēnbergs Klavierskaņdarbs op. 23 Nr. 2 (1.-5. t.) 
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222. nošu piemērs 
Karlheincs Štokhauzens IX Klavierskaņdarbs (1.-12. t.) 
 

 
 
223. nošu piemērs 
Pjērs Bulēzs Nr. 6 no Divpadsmit notācijām (1.-2. t.) 

 
 
224. nošu piemērs 
Janis Ksenakis Mists (32.-35. t.) 
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225. a) nošu piemērs 
Janis Ksenakis Herma (201.-205. t.) 
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225. b) nošu piemērs 
Janis Ksenakis Herma (29.-40. t.) 

 
226. nošu piemērs 
Henrijs Kauels Varone Saule no cikla Trīs īru leģendas noslēguma posma 
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227. nošu piemērs 
Pjērs Bulēzs Divpadsmit notācijas otrā daļa Très vif (8.-12. t.) 

 
228. nošu piemērs 
Henrijs Kauels Manonona paisumi no Trīs īru leģendām noslēgums 

 
229. nošu piemērs 
Pjērs Bulēzs Nr. 11 no Divpadsmit notācijām (1.-4. t.) 
 

 
230. nošu piemērs 
Ģērģs Ligeti Etīde Nr. 6 Rudens Varšavā vidusposms (98.-99. t.) 
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231. nošu piemērs 
Ģērģs Ligeti Etīde Nr. 10 Burvju māceklis (1.-6. t.) 

 
232. a) nošu piemērs 
Ģērģs Ligeti Etīde Nr. 7 Galamb borong (34.-36. t.) 

 
232. b) nošu piemērs 
Džons Adamss Frīģiešu vārti 350 partitūrnumurs 

 
233. a) nošu piemērs 
Ģērģs Ligeti Etīdes Nr. 17 Bez elpas sākums 
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233. b) nošu piemērs 
Ģērģs Ligeti Etīdes Nr. 13 Sātana kāpnes (24. – 25. t.) 

 
233. c) nošu piemērs 
Ģērģs Ligeti Etīde Nr. 14 Nepabeigtā kolonna (1.-2. t.) 

 
234. nošu piemērs 
Ģērģs Ligeti Etīde Nr. 12 Vijumi (40.-42. t.) 

 
235. nošu piemērs 
Ģērģs Ligeti Etīde Nr. 9 Reibonis (91.– 93. t.) 
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236. a) nošu piemērs 
Olivjē Mesiāns Caur Viņu viss ir radies no Divdesmit skatieniem uz Jēzus Bērnu  
(205. –209. t.) 
 

 
 
236. b) nošu piemērs 
Olivjē Mesiāns Caur Viņu viss ir radies kodas pirmās fāzes noslēgums (199. – 201. t.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 170 

237. nošu piemērs  
Henrijs Kauels Dinamiskā kustība (35.-43. t.) 
 

 
238. nošu piemērs 
Sergejs Prokofjevs Sestā sonāte op. 82 pirmā daļa Allegro moderato (153.-157. t.) 
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239. nošu piemērs 
Džordžs Krams Ēnu mūzika no Makrokosmoss I  

 
240. nošu piemērs 
Džordžs Krams Laika bezdibenis no Makrokosmoss I 
 

 
 
241. nošu piemērs 
Džordžs Krams Mistiskais akords no Makrokosmoss II (9. t.) 
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242. a) nošu piemērs 
Džordžs Krams Pirmatnējās skaņas no Makrokosmoss I  

 
242. b) nošu piemērs 
Džordžs Krams Pirmatnējās skaņas  

 
243. nošu piemērs 
Džordžs Krams Sapņu tēli: M īlas un Nāves mūzika Makrokosmoss I 
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244. nošu piemērs 
Džordžs Krams Kosmiskais vējš no Makrokosmoss II 
 

 
245. nošu piemērs 
Džordžs Krams Krucifikss no Makrokosmoss I 
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246. nošu piemērs 
Boguslavs Šēfers Artikulācijas 

 
247. nošu piemērs 
Mortons Feldmans Pēdējie skaņdarbi 

 
248. nošu piemērs 
Zigmunts Krauze Triptihs klavierēm 
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249. nošu piemērs 
Romāns Haubenštoks-Ramati Klavierēm 
 

 
250. nošu piemērs 
Boguslavs Šēfers Brīvā kompozīcija 
 

 
 
251. nošu piemērs 
Džons Adamss Frīģiešu vārti  (121.-128. t.) 
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252. nošu piemērs 
Maikls Finisijs Angļu lauku melodijas II Vasaras vidus rīts (15. t.) 
 

 
253. nošu piemērs 
Maikls Finisijs Angļu lauku melodijas I Zaļās pļavas noslēgums 

 

 
254. nošu piemērs 
Maikls Finisijs Angļu lauku melodijas I Zaļās pļavas sākums 
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255. nošu piemērs 
Maikls Finisijs Angļu lauku melodijas II Vasaras vidus rīts (3.-7. t.) 

 
 
256. nošu piemērs 
Johans Gotfrīds Mītelis Presto no Sonātes Nr. 1 F dur (40.-50. t.) 
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257. nošu piemērs 
Pēteris Šancberģis Mazurka op.40 G dur (1.-16. t.) 
 

 
258. nošu piemērs 
Ādams Ore Svētā Dievmāte (1.-20. t.) 
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259. nošu piemērs 
Ādams Ore Cēsu augstumos (19.-30. t.) 

 
 
260. nošu piemērs 
Nikolajs Alunāns Valsis kaprīze (noslēgums) 

 
261. nošu piemērs 
Jāzeps Vītols Variācijas par latviešu tautasdziesmas Ej, saulīte, drīz pie Dieva tēmu  
9. variācija (1.-6. t.) 
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262. nošu piemērs 
Jāzeps Vītols Variācijas par latviešu tautasdziesmas Ej, saulīte, drīz pie Dieva tēmu op. 6 
Fināls (1.-2. t.) 

 
263. nošu piemērs 
Alfr ēds Kalniņš Balāde b moll (117.-125. t.) 

 
264. nošu piemērs 
Alfr ēds Kalniņš Prelūdija cis moll (17.–20. t.) 
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265. nošu piemērs 
 Jānis Mediņš Daina Nr. 7 Fis dur (1. t.) 

 
266. nošu piemērs 
Romualds Jermaks Variācijas par latviešu tautasdziesmu Aiz ezera augsti kalni 6. 
variācija Brillante (1.-6. t.) 
 

 
 
267. nošu piemērs  
Emilis Melngailis Šopēns no cikla Mazi meti (1.-6. t.) 
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268. nošu piemērs  
Jānis Ķepītis Novelete a moll (37.-38. t.) 

 
269. nošu piemērs 
Jānis Mediņš Daina Nr. 1 cis moll posms Allegro moderato (17.–18. t.) 

 
270. nošu piemērs 
Jēkabs Mediņš Mierinājums D dur  (1.-3. t.) 
 

 
271. nošu piemērs 
Lūcija Garūta Etīde h moll  
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272. nošu piemērs 
Jānis Mediņš Daina Nr. 13 es moll (1.–4. t.) 

 
 
273. nošu piemērs 
Romualds Jermaks Pērses ūdenskritums no cikla Akvareļi (Vidzemes burtnīca) (2. t.) 

 
274. nošu piemērs 
Jāzeps Vītols Etīde As dur op. 26 Nr. 1 (1.-3. t.) 

 
275. nošu piemērs 
Jāzeps Vītols Etīde D dur op. 19 Nr. 3 (1.-2. t.) 
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276. nošu piemērs  
Jānis Mediņš Spēle (1.-4. t.) 

 
277. nošu piemērs 
Lūcija Garūta Variācijas par latviešu tautasdziesmas Karavīri bēdājās tēmu 8. variācija 
Sniga sniegi, putināja (1.-2. t.) 

 
 
278. nošu piemērs 
Juris Karlsons Pie jūras no cikla Trīs prelūdijas klavierēm (43.-51. t.) 
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279. nošu piemērs 
Romualds Jermaks Latgales Māra no cikla Akvareļi (Latgales burtnīca) (45.-47. t.) 
 

 
 
280. nošu piemērs 
Jānis Mediņš Daina Nr. 20 es moll (29.-31. t.) 
 

 
 
281. nošu piemērs 
Jēkabs Graubiņš tautasdziesmas apdare Aiz upītes meitas dzied no cikla Graznas dziesmas 
(33. t.) 
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282. nošu piemērs 
Jēkabs Mediņš Mierinājums D dur (34. -38. t.) 
 

 
 
283. nošu piemērs 
Ādolfs Skulte Balāde b moll (centrālā kulminācija) 

 
284. nošu piemērs 
Pēteris Vasks Pavasara mūzika  
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285. nošu piemērs 
Romualds Jermaks Latgales Māra (18.-22. t.) 
 

 
 
286. a) nošu piemērs 
Harijs Ore Pirmā latviešu rapsodija (1.-4. t.) 
 

 

 
 
286. b) nošu piemērs 
Harijs Ore Pirmā latviešu rapsodija (7.-9. t.) 
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286. c) nošu piemērs 
Harijs Ore Pirmā latviešu rapsodija (koda) 
 

 
 
286. d) nošu piemērs 
Harijs Ore Pirmā latviešu rapsodija (67.-74. t.) 
 

 
 
286. e) nošu piemērs 
Harijs Ore Pirmā latviešu rapsodija (239.-246. t.) 
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287. nošu piemērs 
Jānis Mediņš Daina Nr. 17 cis moll (Maestoso) 

 
288. nošu piemērs 
Ādolfs Skulte Balāde b moll (noslēgums) 

 
289. nošu piemērs 
Jāzeps Vītols Pie jūras no Trim reminiscencēm op.43 Nr. 1 (39.-48. t.) 
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290. nošu piemērs 
Jānis Mediņš Daina Nr. 17 cis moll vidusposms  più mosso 

 
291. nošu piemērs 
Lūcija Garūta Sēru melodija no Etīdēm Steinway klavieru ilgskaņas pedālim (7.-8. t.) 

 
 
292. nošu piemērs 
Lūcija Garūta Zvani no Etīdēm Steinway klavieru ilgskaņas pedālim (23.-24. t.) 
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293. nošu piemērs 
Arvīds Žilinskis Rudens laukos (1.-7. t.) 

 
 
294. nošu piemērs 
Imants Mežaraups Nakts meditācija no cikla Piecas mazas noktirnes (1.-5. t.) 
 

 
 
295. nošu piemērs 
Gundega Šmite Kāda naktsputna stāsts (19.-24. t.) 
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296. nošu piemērs 
Jānis Mediņš Daina Nr. 23 cis moll (37.-38. t.) 
 

 
 
297. nošu piemērs 
Indra Riše Baltā pasaka (10.-11. t.) 
 

 
 
298. nošu piemērs 
Romualds Jermaks Pērses ūdenskritums (21.-22. t.) 
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299. nošu piemērs 
Lūcija Garūta Pasaka par zēnu ar brīnumkoklīti no Etīdēm Steinway klavieru ilgskaņas 
pedālim (51. t.) 

 
300. nošu piemērs  
Volfgangs Dārziņš Pirmā prelūdija no cikla Divas prelūdijas in G (16.-24. t.) 

 
 
301. nošu piemērs  
Volfgangs Dārziņš Otrā prelūdija no cikla Divas prelūdijas in G (44.-47. t.) 
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302. nošu piemērs  
Pauls Dambis Etīde Nr. 6 (no posma Maestoso marcato 14.t.) 
 

 
 
303. nošu piemērs 
Gundega Šmite Mercurium (48.t.) 
 

 
 
304. nošu piemērs 
Jānis Ivanovs Skicējums c moll (80.-84. t.) 
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305. nošu piemērs 
Jānis Ivanovs Skicējums Des dur (14.-20. t.) 

 
306. a) nošu piemērs 
Marģeris Zariņš Tokāta (51.-56. t.) 

 
306. b) nošu piemērs 
Marģeris Zariņš Tokāta (1.-8. t.) 
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307. a) nošu piemērs 
Pēteris Plakidis Tokāta (1.-8. t.) 

 
 
307. b) nošu piemērs 
Pēteris Plakidis Tokāta (119.-127. t.) 

 
308. a) nošu piemērs 
Jānis Porietis Tokāta (1.-12. t.) 
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308. b) nošu piemērs 
Jānis Porietis Tokāta (186.-195. t.) 
 

 
 
309. nošu piemērs 
Tālivaldis Ķeniņš X Molto esspressivo no cikla Dažādības  
 

 
310. nošu piemērs 
Romualda Kalsona Variācijas (1960) (1.-2. t.) 
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311. nošu piemērs 
Romualds Jermaks Latgales ainava no cikla Akvareļi (sākums) 
 

 
312. nošu piemērs 
Romualds Jermaks Pilošās lāstekas no cikla Akvareļi (sākums) 
 

 
 
313. nošu piemērs 
Romualds Jermaks Monuments Kosmoss no cikla Akvareļi (noslēgums) 
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314. nošu piemērs 
Gundars Pone Vēberns no Vaiņodes no cikla Pastkartes no Kurzemes (44.-51. t.) 

 
315. nošu piemērs 
Jānis Zandbergs Burla (27.-31. t.) 

 
316. nošu piemērs 
Lūcija Garūta Teika no Etīdēm Steinway ilgskaņas pedālim (20.-21. t.)   
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317. nošu piemērs 
Pauls Dambis Etīde Nr. 9 noslēguma posms 

 
 
318. nošu piemērs 
Rihards Dubra Etīde (133.-142. t.) 
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319. nošu piemērs 
Pēteris Vasks Izdegušās zemes ainavas 11.-12. partitūrnumurs 

 
320. nošu piemērs 
Pēteris Vasks Pavasara klaviermūzika 8. partitūrnumurs 

 
321. a) nošu piemērs 
Pēteris Vasks Mazā naktsmūzika noslēgums 

 
 
321. b) nošu piemērs 
Selga Mence Salvadora Dali impresijas noslēgums 
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322. a) nošu piemērs 
Santa Bušs TransparenT (1.-9. t.) 

 
 
322. b) nošu piemērs 
Santa Bušs TransparenT (26.-28. t.) 
 

 
 
323. nošu piemērs  
Andris Dzenītis Mūzika mirušam putnam (7.-9. t.) 
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324. nošu piemērs 
Imants Zemzaris Sonāte trijos dziedājumos pirmā daļa Sempre legato, rubato e 
esspressivo sākums 
 

 
 
325. nošu piemērs  
Pēteris Vasks Rudens klaviermūzika sākums 
 

 
 
326. nošu piemērs  
Pēteris Vasks Mazā naktsmūzika 1. partitūrnumurs 
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327. nošu piemērs  
Imants Zemzaris Sonāte trijos dziedājumos trešā daļa Allegro posms Più mosso 

 
 
328. nošu piemērs  
Imants Zemzaris Sonāte trijos dziedājumos pirmā daļa Sempre legato, rubato e 
esspressivo posms Prestissimo e tempestoso 4. partitūrnumurs 
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329. nošu piemērs  
Pēteris Vasks Pavasara klaviermūzika 52. partitūrnumurs 

 
 
330. nošu piemērs 
Pauls Dambis Etīde Nr. 6 no Desmit etīdēm klavierēm 
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331. nošu piemērs 
Imants Zemzaris Sonāte trijos dziedājumos pirmā daļa Sempre legato, rubato e 
esspressivo posms Prestissimo e tempestoso 4. partitūrnumurs 
 

 

 
332. nošu piemērs  
Imants Zemzaris Sonāte trijos dziedājumos pirmā daļa Sempre legato, rubato e 
esspressivo posms Prestissimo e tempestoso 5. partitūrnumurs 
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333. nošu piemērs 
Pēteris Vasks Pavasara klaviermūzika 1. partitūrnumurs 
 

 
334. a) nošu piemērs 
Jānis Zandbergs Čardašs col legno (188.-197. t.) 
 

 
 
334. b) nošu piemērs 
Rihards Dubra cikla Atspulgu lauskas II daļa Largo e assai rubato (37.-40. t.) 
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335. nošu piemērs 
Pauls Dambis Kvadrāti un apļi uz vibrējošām līnijām no cikla Īss ceļvedis ģeometrijā 
(10.-17. t.) 

 
 
336. nošu piemērs  
P. Vasks Pavasara mūzika 56. partitūrnumurs 
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337. nošu piemērs 
Jānis Porietis Sonata ostinato II daļa Andante (28.-32. t.) 
 

 
 
338. nošu piemērs 
Pauls Dambis Trešā sonāte pirmās daļas Allegro deciso, ben rimato noslēguma posms 
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339. nošu piemērs 
Jānis Zandbergs LV-1532467 

 
340. nošu piemērs 
Asija Ahmetžanova Ortus 
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341. nošu piemērs 
Imants Zemzaris Diptihs Spēles laiks 
 

 
 
342. a) nošu piemērs 
Imants Zemzaris otrā daļa Andantino no cikla Faktūras (19. t.) 
 

 
342. b) nošu piemērs 
Imants Zemzaris otrā daļa Andantino no cikla Faktūras (25.-26. t.) 
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343. nošu piemērs 
Jānis Porietis pirmā daļa Moderato  no Sonata ostinato posms a piacere improvisando 
 

 
 
344. nošu piemērs 
Pauls Dambis Etīde Nr. 1 Allegro grazioso noslēgums 
 

 
 
345. nošu piemērs 
Ēriks Ešenvalds Jūras ainavas (11.-14. t.) 
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346. nošu piemērs 
Selga Mence Salvadora Dali impresijas 
 

 
347. nošu piemērs 
Pauls Dambis Etīde Nr. 8 Misterioso liberamente 
 

 
 
348. nošu piemērs 
Pēteris Vasks Pavasara mūzika 45. partitūrnumurs 
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349. nošu piemērs 
Gundega Šmite Mercurium (93.-95. t.) 
 

 
350. nošu piemērs 
Imants Zemzaris Agri no rīta (9.-16. t.) 
 

 
 
351. nošu piemērs 
Georgs Pelēcis ceturtā daļa no Trešās svītas (1.-5. t.) 
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352. nošu piemērs 
Pēteris Vasks Mazā naktsmūzika 3.-4. partitūrnumurs  

 
353. nošu piemērs 
Pēteris Vasks Izdegušās zemes ainavas 37.-38. partitūrnumurs 

 
354. a) nošu piemērs  
Pēteris Vasks Zaļā ainava (1.-9. t.)  
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354. b) nošu piemērs 
Pēteris Vasks Zaļā ainava (177.-181. t.) 

 
355. nošu piemērs 
Dace Aperāne Arabesco no cikla Divi sapņi: (1.-6. t.) 
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356. a) nošu piemērs 
Edgars Raginskis Mazā elektroniskā mūzika (136.-138. t.) 

 
356. b) nošu piemērs 
Edgars Raginskis Mazā elektroniskā mūzika (318.-321. t.) 

 
357. a) nošu piemērs 
Andris Dzenītis Dorada (21.-28. t.) 
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357. b) nošu piemērs 
A. Dzenītis Dorada (107.-113. t.) 
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358. nošu piemērs 
Tālivaldis Ķeniņš Šūmaņa parafrāzes un fūga pirmā daļa Nemiers 
 

 

 
 
359. nošu piemērs 
Dace Aperāne klavierdarbu cikls Divi sapņi: I Kantiga (1.-4. t.) 
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360. a) nošu piemērs 
Imants Zemzaris Varšavas triptihs trešā daļa Andantino (56.–62. t.) 

 
 
360. b) nošu piemērs 
Imants Zemzaris Varšavas triptihs trešā daļa Andantino (85.–92. t.) 
 

 

 
 
361. a) nošu piemērs 
Andris Vecumnieks Quasi Karmena (81.-85. t.) 
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361. b) nošu piemērs 
Andris Vecumnieks Quasi Karmena (47.-48. t.) 

 
361. c) nošu piemērs 
Andris Vecumnieks Quasi Karmena (57.-62. t.) 

 
362. nošu piemērs 
Pauls Dambis Sidrabiņa lietiņš lija no cikla 10 mazi skaņdarbi bērniem (1.-2. t.) 

 
363. nošu piemērs 
Romualds Kalsons Kas tā tada griezes galva 11. daļa no cikla Divpadsmit tautas 
dziesmu apdares (57.-60. t.) 
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364. a) nošu piemērs 
Gundega Šmite Ungāru klavierainavas pirmā daļa (42.-51. t.) 

 

 
364. b) nošu piemērs 
Gundega Šmite Ungāru klavierainavas otrā daļa (24.-27. t.) 
 

 
 


