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Mūsu dienās ir svarīgi ieskatīties pēcka-
ra trimdas latviešu komponistu saskarē ar 
20. gadsimta modernismu ne tikai tāpēc, ka 
tas var kalpot labākai tagadnes modernisma 
izpratnei, bet arī lai nostiprinātu izpratni par 
trimdas mūzikas norisēm pagātnē kā leģitī-
mu latviešu mūzikas vēstures daļu.

Uzskati par 20. gadsimta mūzikas mo-
dernismu, kura ziedu laiki bija no gadsimta 
sākuma līdz 30. gadu vidum un jauns uz-
plaukums pēc Otrā pasaules kara, mūsu 
dienās ir jau noskaidrojušies. Beļģu muziko-
logs, modernisma sākumu līdzgaitnieks Pols 
Kolārs (Paul Collaer, 1891–1989) pamatoti 
norāda, ka svarīgākā 20. gadsimta pirmās 
puses mūzikas modernisma iezīme bija to-
nalitātes principa beigas, kas iznīcināja atšķi-
rību starp konsonansi un disonansi, pēdējai 

kļūstot par dominējošu.1 Atonalitāte kļuva par 
mūzikas ekspresionisma, šīs katastrofiskumu 
paudējas mākslas, iespaidīgāko rīku.2

Otrs svarīgākais 20. gadsimta pirma-
jos gadu desmitos tapušais modernisma 
paveids bija neoklasicisms, kas tāpat kā 
ekspresionisms noliedza iepriekšējo roman-
tisma un impresionisma laikmetu. Tas savu 
stilu atrada, skatoties atpakaļ pāri romantis-
ma laikam uz baroka un klasicisma mūziku, 
lai, atšķirībā no romantisma, vairs nenodar-
botos ar subjekta psiholoģiju un tā drāmām, 
bet sasniegtu jaunu pasaulskatījuma objek-
tivitāti. Franču modernisma pētnieks Mišels 
Fors (Michel Faure, dz. 1931) nedaudz  
pārsteidzīgi uzskata, ka Francijā neoklasi-
cisms nostājies pret romantismu un impresio-
nismu jau līdz ar Žana Kokto (Jean Cocteau, 
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1889–1963) modernisma manifestiem.3 To-
mēr nav noliedzams, ka, sākotnēji sajaukts 
ar t. s. jauno lietišķību un citiem avangar-
disma veidiem, kā arī atskatīdamies uz  
18. gadsimta franču teātri, baletu un kla-
vesīna mākslu, neoklasicisms Francijā bija 
visai agra parādība.4

savukārt vācijā neoklasicisma līde-
ris bija Pauls Hindemits (Paul Hindemith, 
1895–1963). Arī viņš nostājās pret subjekta 
jeb individualitātes izpausmēm mūzikā, tām 
pretstatīdams baroka objektīvās izteiksmes 
modeli un pasludinādams jauno lietišķību 
par principu. šīs princips paredzēja “attīrīt 
mūziku no visiem dzejiskiem uzslāņojumiem, 
ko bija atstājuši iepriekšējie gadsimti”5. Tātad 
bijušās mākslas tradīcijas atmetamas.

Minētie modernisma virzieni starpka-
ru posmā latviešu komponistu skaņdarbos 
neizpaudās, bet citādi bija, lielākajai daļai 
komponistu nonākot trimdā. Tāpēc atskats 
latvijas nesenajā mūzikas pagātnē liek rak-
sturot to visai dažādo attieksmi pret sava 
laikmeta mūzikas modernismu, kādu savā 
jaunradē izvēlējās bēgļu gaitās vācijā no-
nākušie novatoriskākie latviešu komponisti. 
Tie bija jānis Mediņš (1890–1966), Alberts 
jērums (1919–1978), longīns Apkalns 
(1923–1999), volfgangs dārziņš (1906–
1962), Tālivaldis Ķeniņš (1919–2008).

vecākie no viņiem bija strādājuši un 
darbību izvērsuši, bet jaunākie auguši un 
mācījušies 20. gadsimta pirmās puses lat-
vijas radošajā atmosfērā. Tāpēc vispirms ir 
svarīgi apzināties, kāda aina no estētikas 
un stila viedokļa dominēja latvijas mūzikā 
starp abiem pasaules kariem, tātad kādu 
mantojumu paņēma līdzi uz rietumeiropu 
minētie komponisti. šeit ieskatam der rak-
sturojums, ko starpkaru perioda latviešu 
mūzikai izteica vācu kritika pēc reprezentatī-
vā latviešu simfoniskā koncerta 1948. gada  
20. maijā lībekā ar vācu operas un teātra or-
ķestri komponista un diriģenta jāņa Kalniņa 
(1904–2000) vadībā. Koncerta programmā 
bija Helmera Pavasara (1903–1998) simfo-

niskā poēma “idille”, pirmatskaņojumā jāņa 
Kalniņa simfonija do minorā, pabeigta jau 
kara gados rīgā un ieplānota 1944. gada 
18. novembra svētku koncertam nacionāla-
jā operā (tas, protams, nenotika, jo rīga tika 
okupēta jau 1944. gada oktobrī). Otrs jāņa 
Kalniņa darbs bija turpat bēgļu gados vācijā 
komponētais “Koncerts vijolei un orķestrim 
fa diez minorā”. Pēc šī koncerta vācu laik-
raksts Lübecker Freie Presse rakstīja: “visos 
atskaņotajos darbos raksturīga vairīšanās no 
problemātikas [..]. varētu gandrīz likties, ka 
baltiešu mūzikas dzīve pārstājusi sekot ei-
ropai brīdī, kad visdažādākie stila un izteik
smes meklējumi tur izraisīja vētrainu dzīvību 
un kustību. liekas, ka tā [latviešu mūzika —  
A. K.] atvilkusies nomaļus un palikusi kādā 
romantiskā salā, vairīdamās spēcīgāku  
ietekmju un nekavēti kopdama savas muzi-
kālās dvēseles saskaņu un harmoniju.”6 

Kritikā minētais brīdis ar jaunrades “vēt-
rainu dzīvību un kustību” neapšaubāmi bija 
attiecināts uz laiku pēc Pirmā pasaules kara. 
Kā labi zināms, Pirmā pasaules kara mērogs 
un nežēlīgums netieši pielika punktu toreizē-
jam romantismam un impresionismam dau-
dzu rietumeiropas komponistu jaunradē. 
vispārināti skatot, tas lika pārvērtēt agrāko 
romantiskā ideālismā sakņoto attieksmi pret 
dzīvi un bieži vien idealizēto cilvēka dabu. 
Tāpēc ne tikai Arnolda šēnberga (Arnold 
Schönberg, 1874–1951), bet arī Bēlas Bar-
toka (Béla Bartók, 1881–1945) vai Paula 
Hindemita un vēl citu mūzika ar atšķirīgiem 
stila līdzekļiem un netieši sāka skarbāk 
paust indivīda psihisko nospiestību iepretī 
dzīves īstenības it kā nepielūdzami antihu-
mānajai mašinērijai, ko savukārt literatūrā 
satriecoši izteica, piemēram, Francs Kafka 
(Franz Kafka, 1883–1924) un citi ekspre-
sionisti. Arī skaņu mākslā ieviesās saplosīta 
pasaules aina, cietāka mūzikas valoda.

Turpretī starpkaru latvijā nekas tāds 
gandrīz nenotika. vienīgi dažās Alfrēda 
Kalniņa (1879–1951) solodziesmās ap  
1922. gadu redzam tonālās domāšanas 
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sairšanu, kad vokālo mūziku ietekmētāja 
dzeja vairs gluži nenovērsās no kara invalī-
diem ielās un kara bāreņu posta. Bet visumā 
nacionālais romantisms un jaunromantisms, 
tikai dažkārt impresionisma un simbolisma 
atsvaidzināts, saglabāja dominanti.

savukārt tie retie gadījumi latvijā, kas 
liecināja par saskari ar 20. gadsimta pirmās 
puses modernismu, neatstāja uz vispārējo 
mūzikas atmosfēru gandrīz nekādu iespaidu. 
Palika gandrīz nepamanīti toreiz savā ziņā 
izaicinošie komponista Alfrēda Kalniņa inici-
ētie 20. gadsimta 20. gadu koncerti ar dzie-
dātāju Olgu Pļavnieci (Olga Pļavniece Žīds, 
1893–1942) un komponistu pie klavierēm, 
kuru programmās bija igora stravinska (Igor 
Stravinsky, 1882–1971), Paula Hindemi-
ta, Arnolda šēnberga, sergeja Prokofjeva 
(Sergei Prokofiev, 1891–1953) skaņdarbi. 
Maz ievērības un brīdinājumu “modernisma 
eklektikā” guva viktora Babina (1908–1972)  
1928. gada klavierkoncerts, kas gandrīz 
vienīgais atradās ārpus romantisma estē-
tikas.7 cēsinieka vācbaltieša un līdz Pir-
majam pasaules karam rīdzinieka eduar-
da erdmana (1896–1958) Otro simfoniju  
1924. gadā starptautiskā mūzikas festivā-
lā Prāgā klausījās prominentais kritiķis jā-
nis Zālītis (1884–1943) un plaši aprakstīja 
“jaunākajās Ziņās”. vērtējumu viņš beidza ar 
vārdiem: “erdmana izteiksmes līdzekļi jo ra-
dikāli moderni un vistuvāk pieslienas šēnber-
ga intelektuālajam virzienam. neskatoties uz 
to, viņa māksla ir ekspansīva, saviļņo, runā 
tomēr arī uz jūtām.”8 Arī šī Zālīša lietu izprat-
ne latvijas mūzikas jaunradē neko nemainīja.

Tādā kārtā stila un estētikas mantojums, 
ko bija jāpārvērtē pēckara rietumos nonā-
kušajiem latviešu komponistiem, izrādījās 
problemātisks. daļa to apzinājās. Bieži mēdz 
citēt jāņa Mediņa teicienu, ka viņš, nonācis 
Zviedrijas mūzikas novatorisma atmosfērā, 
esot “juties tāpat, kā kad vecos laikos lim-
bažnieks iebrauca rīgā”9. Taču Mediņš iz-
teicies arī mazāk figuratīvi: “Kaut gan nav 
jānoliedz tas, cik tālu bijām tikuši latvijas 

neatkarības laikā, būtu nelietderīgi neatzīt, 
ka, salīdzinot ar stāvokli eiropas lielo tautu 
mūzikā, mēs atradāmies gaužām konserva-
tīvā sastingumā.”10 Un vēl: “[..] esmu un 
palieku mūžam romantiķis [..], tikai apdare 
kļūst laikmetīga, jauna.”11 

Tad nu Jānis Mediņš pēckara gados 
komponē īpaši daudz instrumentālas ka-
mermūzikas, kurā savu romantisko izteiksmi 
modificē ar minēto laikmetīgo apdari, proti, 
ar daudz brīvāku attieksmi pret tonalitāti un 
disonantāku mūzikas valodu kopumā. Tomēr 
romantiski ietonētu jūtu plūsma un melodi-
kas dziesmotība saglabājas. Pret šādu savā 
ziņā ārišķīgu mūzikas modernizēšanu kādā 
vēstulē iespaidīgi iebildis komponists un kri-
tiķis volfgangs dārziņš, kuram pašam bija 
nācies vērtības pārvērtēt: “Tā saucamais 
modernisms nav līdzekļu, bet jaunu ideju, 
jaunas domāšanas rezultāts. jo vairāk Me-
diņš mēģinās savu valodu “modernizēt”, jo 
vairāk viņš noklīdīs uz neceļiem [..].”12

Mēģināsim sev priekšstatīt, kas īsti bija 
šī “jaunā domāšana”, ļaudama 20. gad-
simta pirmās puses mūzikas modernismam 
atvadīties no romantisma. vai tā bija tikai 
vienkārši tieksme pēc disonantākas valodas, 
iracionālākas ritmikas un balsu linearitātes? 
nē, aiz t. s. jaunās mūzikas, kā toreizējo 
modernismu dēvēja vācijā, slēpās krasa 
mūzikas paradigmas maiņa. Proti, tā bija 
pāreja no emocionālu reakciju raisītas mu-
zikālās izteiksmes uz klausītāja iztēles virzī-
šanu intelektuālu priekšstatu sfērā. Protams,  
intelektuālais elements un racionālas iek-
šējās attiecības mūzikai bija piemitušas 
vienmēr — gan strukturālajā uzbūvē, gan 
ritmikā, gan citos valodas parametros. Taču 
jaunās mūzikas radikālākajās izpausmēs 
intelektuāla izteiksme un uztvere tika pa-
darīta par tik dominējošu, ka būtībā mūzika 
pārtrauca vērsties pie klausītāja estētiskās 
uztveres par labu apelācijai pie intelekta.

nav viegli izskaidrot, kā tas bija panā-
kams skaņu mākslā, kurā taču nav ne jē-
dzienu, ne priekšmetisku objektu. skaidro-
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jumu var atvieglot analoģija ar moderno 
vizuālo mākslu. Proti, nav taču noliedzams, 
ka laikmetīgās mākslas izstādēs redzamās 
instalācijas nevis tiecas pēc savu objektu 
formas perfekcijas un tātad emocionālās 
tīksmes ierosināšanas, bet gan visbiežāk 
iespaido ar tajās konfrontēto priekšmetu 
un ideju paradoksālām attiecībām. nevis 
estētiskais iespaids, bet gan paradoksālo 
nostādņu raisītā domas darbība ir šo insta-
lāciju iedarbības mērķis un rezultāts. Parasti 
instalācijās izstādītie priekšmeti, manuprāt, 
pat ar nolūku nav veidoti vizuāli pievilcīgi, 
lai tikai to uztvere neraisītu emocionāli estē-
tiskus priekšstatus.

līdzīgu attieksmi Zviedrijas latviešu mū-
zikas kritiķis Andris vītoliņš (1931–2013) 
ievērojis Alberta Jēruma mūzikā. citēju: 
“Oriģināldziesmās jērums parasti ietur zi-
nāmu emocionālu distanci, paliekot it kā 
aiz mērenas abstrakcijas priekškara.”13 šis 
“abstrakcijas priekškars” jeb apelācija pie 
racionālākas, intelektuālākas izteiksmes bija 
20. gadsimta pirmās puses modernismam 
kopumā raksturīga īpašība. Tā tapa kā tonā-
lās loģikas un labskanības nojaukšana — ar 
nolūku izslēgt no mūzikas romantisma no-
deldēto jūtu automātismu.

šeit jāatceras, ka tonalitātes izteiksmība 
pamatojas oktāvas dažādo pakāpju nevienā-
dajā emocionālajā stabilitātē. visstabilākā 
ir gammas (oktāvas) pirmā pakāpe jeb pa-
matskaņa (tonika) un uz tās būvētie akordi; 
uz to dažādā intensitātē tiecas visas citas 
pakāpes. no tām visnestabilākā ir oktāvas 
pēdējā, respektīvi, septītā skaņa (pakāpe) 
un uz tās esošie gandrīz vienmēr disonējošie 
akordi, kas tāpēc visneatlaidīgāk un emo-
cionāli visai saasināti tiecas uz tai blakus 
esošo pirmo pakāpi jeb pamatskaņu un tās 
konsonējošo akordu. šīs pakāpju attiecības, 
kur nestabilitātes sasprindzinājums mijas ar 
atslodzi stabilitātē, ir tās, kas lielā mērā no-
saka tonālās mūzikas emocionālo reljefu.

sekojot šādam, kaut visai vienkāršotam, 
tonalitātes izteiksmības principu skaidro-

jumam, nebūs grūti atzīt, ka 19. gadsimta 
klasiskajos un romantiskajos skaņdarbos 
tik tiešām visai paredzama ir, piemēram, 
emocionāla gandarījuma jeb tīksmes sajū-
ta, ko raisa disonanses vai disonanšu ķēdes 
atrisināšanās konsonansē. Tā ir neapzinā-
ta, bet zemapziņu ietekmējoša. Klasiskajā 
mūzikā allaž labi atpazīstamas un intuitīvi 
paredzamas ir arī stabilāko (noturīgāko) un 
nestabilāko (nenoturīgāko) skaņu (pakāpju) 
attiecības tonalitātē. šīs izteiksmes īpašības 
gan ir visnotaļ veicinājušas poētisku priekš-
statu valdonību mūzikā, un tās var valdzi-
nāt joprojām. Taču novatoriskie jaunradošie 
prāti tajās saskatīja emociju paredzamības, 
automātisma draudu, līdz ar to tonālās mū-
zikas nespēju paust subjektīvu, individuālu 
un jaunu saturu. Un reizē ar to arī mūzikas 
satura izsmeltību un nepakļāvību vērtējošai 
attieksmei. 

20. gadsimta jaunajā mūzikā disonanse 
vai disonanšu sablīvētība nebūt vairs nebija 
katrā ziņā atrisināma. jūtu automātisms ir 
pretstats racionālai, intelektuālai attieksmei, 
tāpēc centienos pēc individualizēta un vērtē-
jumam pakļaujama mūzikas satura 20. gad-
simta pirmās puses modernisms ierobežoja 
tonālo attiecību valdonību mūzikā un virzījās 
uz atonālismu.

Tieši tas bija vērojams Alberta jēruma 
mūzikā. Tomēr arī viņš ne vienmēr atļāvās 
pilnīgu tonālu nenoteiktību, viņam attiecī-
bas starp estētisko un intelektuālo paradig-
mu atradās it kā nestabila līdzsvara stāvoklī, 
un tā bija viņa specifika. jērums bija hro-
noloģiski pirmais jaunās mūzikas pārstāvis 
starp latviešu komponistiem. Atstādams 
malā pašu ekstrēmāko laikmeta avangardis-
mu, viņš tomēr viesa jaunu, latviešu mūzikā 
agrāk nebijušu asi smalkjūtīgu izteiksmību.

Ļoti strauji jaunās mūzikas īpašības pie-
savināja pēckara debitants Longīns Apkalns. 
Bēgļu nometņu apstākļos viņš apguva visstin-
grākos kompozīcijas teorijas pamatus privāt-
stundās pie jāzepa vītola (1863–1948), kas 
garantēja labas atzīmes, viņam iestājoties 
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detmoldas Mūzikas augstskolā. Taču tur 
Apkalns pieredzēja pirmo šoku, jo vītola pie-
eju kompozīcijas mācībai neatzina vietējais 
kompozīcijas pasniedzējs. Apkalns atcerējās: 
“nu vairs nebija joki. Manas ausis diendienā 
aizsniedza skaņas, kādas es vēl nekad nebiju 
dzirdējis: gandrīz vai katrā augstskolas istabā 
tika spēlēti vēl pirms krietna gada vācijā aiz-
liegtie stravinskis, Bartoks, Hindemits; mani 
jaunie vācu komilitoņi metās uz šīm skaņām 
kā izslāpuši.”14 

Apkalns ātri adaptējās vācu ekspresionis-
mā un, sākot ar 1949. gadu, iejutās arī do-
dekafonijas sistēmā, kas vērsta uz tonalitātes 
pilnīgu noliegumu. Tomēr viņš pavisam nesa-
rāva saites arī ar vītola skolu un par to rakstī-
ja: “Komponists slēgt kompromisus nevar. 
Atrast sintēzes gan. domāju, ka šai ziņā es 
šo to sasniedzu. To atskārstot, ir velti minēt, 
vai tas noticis pateicoties vītolam vai viņam 
par spīti. viņš palika manī kā kāds senču 
mantojums, un es [..] pasmīnu, kad kādas 
savas skaņu sintēzes konglomerātā saklausu 
zināmus harmoniskus iekrāsojumus. Tad es 
par tiem pasmaidu, taču necīnos pret tiem.”15 

Ar šiem it kā rotaļīgajiem 1992. gadā 
rakstītajiem vārdiem longīns Apkalns ir 
pateicis to, ko mēs varam sadzirdēt ar ne-
apbruņotu ausi, proti, viņa mūzikā gandrīz 
vienmēr, vienotu stilu apdraudot, ir riskanti 
sadzīvojusi avangarda muzikālā domāšana 
un prakse ar romantiskās, tonālās mūzikas 
idiomām. Tomēr viņš arī augstu vērtēja lat-
viešu tautasdziesmu, centās to popularizēt 
vācijā. Pārliecinājies, ka nevis klasiski ro-
mantiskās un galvenokārt liriskās latviešu 
tautasdziesmu apdares, bet gan tīrs senās 
folkloras slānis piesaista vācu mūziķu inte-
resi, viņš pats sāka veidot vokāli orķestrālus 
darbus, kuros senās tautas melodijas iegais-
moja ar ekspresionisma mūzikas paņēmie-
niem, un šos darbus, sevišķi kantātes “līgo 
dziesmas” un “Bēru dziesmas”, labprāt pie-
ņēma raidīšanai dienvidvācijas radiofons 
štutgartē un Ķelnē, tās pat iestudēja ar sa-
viem mūzikas atskaņotājiem un diriģentiem.

Krasi atšķirīgs no saviem latviešu laika-
biedriem bija Volfgangs Dārziņš. viņa pēcka-
ra gadu jaunradē izpaudās nebūt ne ekspre-
sionistiska ievirze, bet dažas gluži citas 
jaunās mūzikas īpašības. viņš vēl pirmskara 
rīgā vairākus gadus bija veltījis modernisma 
attīstības izpētei un jau kara gados sāka at-
teikties no romantisma par labu neoklasicis-
mam. Tam pievienojās arī pamatīga folkloras 
izpēte. Klasiska strukturālā izteiksmība un 
latviešu tautasdziesmu senākā slāņa iespaids 
kļūst par volfganga dārziņa klaviermūzikas 
savdabības galvenajiem faktoriem. Brieduma 
posma pirmdzimtais darbs ir klavieru “vari-
ācijas par oriģināltēmu”, komponētas jau 
kara laikā rīgā, bet izdotas un plašāk ievē-
rotas bēgļa gados. Tur pirmoreiz īstenoti šī 
posma principi: tautas melodijas ir ierosmes, 
nevis citēšanas avots, un folkloras oriģinālās 
mūzikas struktūras ļauj izvairīties no tradi-
cionālajām formas shēmām. Par romantisma 
ignorēšanu liecina kritiķa un komponista jē-
kaba Poruka (1895–1963) teiktais par mi-
nētajām variācijām: “Pēc visa tā patosa, kas 
strāvojis cauri mūsu skaņu mākslai, ir tīrā 
veldze atpūsties dzidrajā neromantizētajā 
gaisā, ko elpo šī mūzika.”16

volfganga dārziņa pēckara gadu lielā-
kais darbs ir “Pirmā sonāte klavierēm”. Tajā 
skaidri izpaužas viņa aizrautība un saites ar 
ungāru modernisma klasiķi Bēlu Bartoku, un 
šīs saites visvairāk redzamas tautas mūzikas 
pārtveres metodikā. var šķist paradoksāli, 
taču Bartoks savos novatoriskajos darbos 
nevis interpretē tautasdziesmu, bet diamet-
rāli pretēji — viņš interpretē modernismu 
tautas mūzikas īpašību iespaidā. Ungāru un 
rumāņu folkloras senajos slāņos Bartoks at-
klāja eksotisku ritmiku, valodas modificēša-
nu un citas neparastas īpatnības, kas viņam 
kļuva par derīgu atradumu un noderēja ek-
sperimentālas jaunrades vajadzībām. Ame-
rikāņu kritiķis Alekss ross (Alex Ross, dz. 
1968) šajā sakarā raksta: “Folklora Bartoka 
izpratnē kļuva par tādu kā arhaisku avangar-
du [..].”17 Protams, volfgangs dārziņš nebija 
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tik radikāls novators kā Bartoks, un latviešu 
tautasdziesmā ir mazāk modernismā izman-
tojamu formas elementu, nekā tas ir ungāru 
folklorā. Tomēr arī volfganga dārziņa “Pir-
majā sonātē”, un jo vairāk viņa nākamajos 
klavieru skaņdarbos, notiek nevis folkloras 
interpretēšana romantiskas profesionālas 
mūzikas veidā, kā tas bijis raksturīgs des-
mitiem citu latviešu komponistu mūzikai, 
bet gan citādi — šeit ir runa par neoklasiski 
ievirzītas muzikālās domāšanas modifikāci-
jām tautas melodiju īpašību iespaidā.

Tālivaldim Ķeniņam pēckara gadi pagāja 
studijās Parīzes Konservatorijā. Tur kompo-
nētajiem skaņdarbiem ir visai maz līdzības 
ar to Ķeniņa mūzikas stilu, ko pazīstam no 
viņa vēlākajām kompozīcijām, jo speciālās 
kompozīcijas klases vadītājs Tonijs Obēns 
(Tony Aubin, 1907–1981), kā atzinis Ķe-
niņš, “pats bija diezgan tradicionāls franču 
komponists, lielā franču pedagoga profesora 
Pola dikā [Paul Dukas, 1865–1935] au-
dzēknis”18. Toties, kad pēc spīdoši pabeigtā 
pamatkursa Ķeniņš divus gadus palika meis-
tarklasē, izšķirošas bija studijas pie Olivjē 
Mesiāna (Olivier Messiaen, 1908–1992). 
Ķeniņš atcerējās: “viņš manī pamodināja in-
teresi meklēt savu stilu visā tajā, kas mūzikā 
ir radīts gan vecos laikos, gan šī gadsimta 
mūzikā.”19 šajā t. s. veco laiku un sava gad-

simta mūzikas iespaidu mijiedarbē acīmre-
dzot ar laiku radās brieduma gadu Ķeniņam 
raksturīgā 20. gadsimta modernisma un ne-
oklasicisma sintēze, citiem vārdiem — kla-
sisko mūzikas formu un struktūru simbioze 
ar laikmetīgu mūzikas ekspresiju. 

rezumējot šo īso apskatu, ir jāatzīst, ka 
visi šajā tekstā minētie latviešu komponisti 
centās tuvoties sava laikmeta skaņu māk
slai, lai reprezentētu latviešu mūziku kā mo-
dernas nācijas mākslu. viņiem tas izdevās, 
lai arī katram atšķirīgā mērogā. Par longīna 
Apkalna darbiem vācijas radio jau minēts. 
volfganga dārziņa solodziesmas un klavier-
mūziku vēlāk Asv atskaņoja vietējie mūzi-
ķi un ierakstīja skaņuplates. jānis Mediņš 
Zviedrijā savu simfonisko mūziku ieskaņoja 
ar stokholmas Filharmonijas orķestri. Kodo-
līgi par latviešu komponista uzdevumu ārze-
mēs to pateicis Tālivaldis Ķeniņš, kad pēc 
pabeigtām studijām šķīrās no eiropas, lai 
dotos uz Kanādu: “es nezinu vēl, kur palikšu 
nākotnē [..], bet, kas man jādara, to zinu. 
Man jāstrādā, latvijas vārds man jāaizstāv 
lielajā mūzikas pasaulē.”20

Kā zinām, tas Ķeniņam teicami izdevās. 
viņš ar laiku kļuva par starptautiski pazīsta-
mu komponistu, kura darbi atskaņoti vismaz 
divdesmit valstīs.
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The article briefly describes the latvian composers living in germany who during the first 
fiveyear period after the war came under the influence of musical innovation prevailing in 
Western europe and felt the need to follow the spirit of the time in their music, while still 
preserving their national peculiarity. For mature composers, changing their style in the name 
of innovation proved somehow problematic, but the young ones, who were just starting their 
career, mostly quickly and fruitfully adapted to the atmosphere of european music, its mod-
ernism and raised the prestige of latvian sound art in the world.


