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Maija Einfelde ir latviešu komponiste un mūzikas 
pedagoģe. Guvusi starptautisku atzinību ar kora mūzikas 
un kamermūzikas darbiem. 

• Maijas Einfeldes mūziku pētīja un aprakstīja latviešu muzikologi un žurnālisti – 

Baiba Jaunslaviete, Gundega Šmite, Zane Prēdele, Jūlija Jonāne, Jeļena Ļebedeva, 

Dzintra Erliha un Ilma Grauzdiņa.  

Jēkabs Nīmanis, Maijas Einfeldes audzēknis, 
raksturojot skolotājas mūziku, atzīmē, ka 

viņai ir būtiska saikne ar komponistu 
Dmitriju Šostakoviču. 

Dmitrijs Šostakovičs bija 20. gadsimta krievu komponists, pianists un mūzikas pedagogs. 
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Diplomreferāta mērķis: izpētīt Maijas Einfeldes kameroratorijas 

Pie zemes tālās... 1. daļas mūzikas valodu un izteiksmes 

līdzekļus komponistes mūzikas stila kontekstā. 

 



Uzdevumi: 

• 1. pētīt un analizēt literatūru par Maijas Einfeldes dzīvi un daiļradi; 

• 2. veikt kameroratorijas Pie zemes tālās... 1. daļas muzikāli-teorētisko 

analīzi un tās pamatā noteikt Maijas Einfeldes mūzikas stila un muzikālās 

valodas īpatnības; 

• 3. veikt secinājumus. 

Mūzikas pētniecības metodes: 

•  1.   vēsturiski - kulturoloģiskā analīze; 

•  2.   muzikāli - teorētiskā analīze.  

 



2019. gadā Maija Einfelde atzīmēja savu 80. gadu jubileju. 



Biogrāfija 

Maija Einfelde ir dzimusi Valmierā 1939. gada 2. janvārī. 
Tēvs – Jānis Dūrējs; 

Māte – Vallija Dūrēja. 



Skolas gadi 

1952. gadā Maija Einfelde pārcēlās uz Liepāju. 
Komponiste atzīst: 

Ja Lilija mani nepaņemtu, es droši vien 
neizvēlētos mūziķes ceļu. Apbrīnoju manas 

māsīcas drosmi – pat būdama jauna meitene, 
tikai dažus gadus vecāka par mani, viņa uzņēmās 

tādu atbildību. 

Liepāja 

Cēsis 



Studijas 

Komponists un profesors Jānis Ivanovs 



Balvas 

• Uzvara Bārlova fonda konkursā ASV 1997. gadā ar kameroratoriju Pie 

zemes tālās...; 

• Latvijas Lielā Mūzikas balva par kameroratoriju Pie zemes tālās... 

1999. gadā; 

• LR Kultūras ministrijas prēmija;  

• Autortiesību bezgalības balva par visvairāk atskaņotiem skaņdarbiem 

ārzemēs; 

• Kļuva par Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekli; 

• 2006. gadā komponiste tika apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni. 



Spilgtākie skaņdarbi: 

• 1986 – Sonāte meditācija vijolei un klavierēm; 

• 1994 – Ave Maria ērģelēm; 

• 1996 – Kameroratorija Pie zemes tālās... jauktajam korim; 

• 1998 – 15. psalms jauktajam korim; 

• 2002 – Simfonija; 

• 2003 – Dziesmu cikls ar Friča Bārdas dzeju jauktajam korim; 

• 2006 – Divas mīlas dziesmas 12 balsīm. 



Kameroratorija Pie zemes tālās... 

Kameroratoriju Pie zemes tālās... izpildīja vairāki slavenie Latvijas kolektīvi. 

Latvijas Radio koris 

Valsts akadēmiskais koris Latvija 

Jauktais koris Sōla 



Aishils 

Sengrieķu teātris 



Prometejs 

Prometejs dāvā cilvēkiem 
uguni (Fīgers, 1817) 

Prometejs (Rubenss, 1612) 



Kameroratorijas pirmā daļa 

Kameroratorijas pirmā daļa 
rakstīta variētā strofu formā. 



Pirmās daļas kopējā forma 



Skaņdarba pirmās daļas teksts 

• Pie zemes tālās esam nākuši,  

•Uz skitu novadu, caur drūmo tuksnesi. 

 



M. Einfelde. Pie zemes tālās... 1. daļa,1. 
– 4. taktis 

Tēma 



Pirmā variētā strofa 

21. – 24. taktis 



Otrā variētā strofa 

32. – 38. taktis 



Trešā variētā strofa 

44. – 49. taktis 



Ceturtā variētā strofa 
58. – 64. taktis 



Piektā variētā strofa 
87. – 92. taktis 



Sestā variētā strofa 

108. – 110. taktis 



Harmoniskā valoda 

44. – 49. taktis 



• • Maija Einfelde ir savdabīga mūsdienu latviešu komponiste, vairāku starptautisku konkursu laurēate, kas rada, un jau 

ir radījusi bagātīgu mūzikas devumu latviešu mūzikas vēsturē. 

• • Maijas Einfeldes daiļrade aptver vairākus žanrus: gan instrumentālo un vokālo kamermūziku, gan kora darbus, gan 

arī simfonisko mūziku. Starp viņas spilgtākajiem darbiem ir kameroratorija Pie zemes tālās... jauktajam korim, 15. psalms 

jauktajam korim, Dziesmu cikls ar Friča Bārdas dzeju jauktajam korim, Sonāte meditācija vijolei un klavierēm,  Ave Maria 
ērģelēm. 

• • Kameroratorijas Pie zemes tālās… 1. daļa ir uzrakstīta strofu variētā formā. 

• • Strofu variētā forma ir īpatnēja ar to, ka nākošā strofa ir saistīta nevis ar jaunu tekstu, bet ar jaunu mūziku un teksta 

atkārtojumu. Tādu Maijas Einfeldes formu muzikoloģe Baiba Jaunslaviete nosauca par atvērto strofu formu. 

• • Kameroratorijas 1. daļas forma ir balstīta uz viena materiāla variēšanu. 

 

Secinājumi 



• • Gan tēmā, gan variācijās ir sastopami mūzikas izteiksmes līdzekļi, kuri ir raksturīgi Maijas Einfeldes mūzikas stilam: 

kora faktūrai kopumā piemīt izteikti instrumentālā ievirze;  

melodijā pamatintonācija ir maza sekunda, ir arī tritonu intonācijas; 

dominē neregulāri ritmi un maiņu taktsmēri;  

nav skaidri jūtama tonālā centra; 

 ir sekundu struktūras akordu pārsvars, kā arī sastopami akordi ar palielinātu un pamazinātu oktāvu malējās balsīs; 

pārsvarā ir polifoniska faktūra, sastopama arī homofona faktūra ar polifonijas iezīmēm; 

skaņdarba koda ir emocionālais atslābums. 

• • Kameroratorijas Pie zemes tālās... pirmās daļas harmoniskā valoda ir sarežģīta – tā neiekļaujas klasiskās harmonijas ramjos. 

 

Secinājumi 



Tas, kas mani visvairāk tajā saista, ir patiesīgums. Man 
liekas, ka viņas mūzika ir tik reti patiesa, kāda vien mūzika 
var būt. 

/Andra Dārziņa/ 

 



Paldies par uzmanību! 

Maija, tava mūzika man šķiet kā putns ar aizlauztiem 
spārniem, kurš tomēr atkal un atkal jūtas gatavs lidot, 
brīvi pacelties gaisā.  

/Mirdza Kūlmane/ 


