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Mūzikla	vēsture	pusgadsimta	garumā	no	1900.-	1950.gadam	ir	

pakāpenisks	process.	Tas	sevī	ietver	atsevišķu	elementu	integrāciju	no	

rēvijas,	varietē,	operetes	un	citiem	žanriem.	Bija	vajadzīgi	gadi,	lai	ASV	

izveidotos	mūzikls	kā	patstāvīga	teātra	forma.	
	

1900-tie	–	1920-tie	gadi	

	 Šajā	 laikā	 ASV	 muzikālais	 teātris	 vēl	 pilnībā	 atradās	 Eiropas	 ietekmē.	

Brodvejā	 valdīja	 komponisti,	 kuri	 bija	 dzimuši	 un	 izglītojušies	 Eiropā.	

(Rūdolfs	Frimls,	vēlāk	Kurts	Veils).	

	 1907.gadā	 sensāciju	 izsauca	 Franča	 Lehāra	 operete	 „.Jautrā	 atraitne”.	

Radās	 amerikāņu	 operetes	 paveids,	 kuras	 aizsācējs	 bija	 Džordžs	 Koens	

(1878.-	 1942.)	 ar	 muzikālo	 komēdiju	 „Mazulīte	 Džoni	 Džonsa”.	 Tās	

pirmizrāde	 1904.gadā	 atnes	 autoram	 panākumus,	 kurus	 nostiprināja	

muzikālās	komēdijas	„četrdesmit	piecas	minūtes	no	Brodvejas”	un	„Dzordžs	

Vašingtons	 jaunākais”.	 Komponējot	 vēl	 daudzas	 citas	 komēdijas,	 Dž.Koens	

sasniedza	 slavas	 augstumus	 –	 Amerikas	 kongress	 piešķīra	 komponistam	

Goda	zelta	medaļu,	kuru	viņam	pasniedza	prezidents	Franklins	Rūzvelts.	

	 Šajā	 laikā	 Brodvejā	 debitēja	 Ērvings	 Bērlins	 ar	 rēviju	 „Esi	 nomodā”	 un	

Džordžs	 Gēršvins	 ar	 muzikālo	 komēdiju	 „La,	 la	 Lusila”.	 Ar	 katru	 izrādi	

pieauga	 ārišķība,	 krāšņas	 dekorācija	 kļūst	 par	 rēviju	 galveno	 atribūtiku,	 lai	

skatītājs	 aizmirstu	 ar	 „baltiem	 diegiem	 šūto”	 sižetu.	 Visi	 muzikālie	 numuri	

tika	komponēti	konkrētai	 slavenībai	–	zvaigznei,	kuras	vārds	milzu	burtiem	

izgaismojās	uz	teātru	fasādēm.	

	

1920.-tie	–	30-tie	gadi	

	 ASV	 teātris	 šajā	 laikā	 piedzīvo	 īstu	 bumu,	 kur	 īpaši	 pieprasīti	 tiek	

izklaidējošie	 žanri.	 Sākas	 svinga	 ēra	 ar	 fantastiskajiem	 džeza	 un	 deju	

orķestriem.	Djūks	Elingtons,	Kaunts	Beizijs,	Benijs	Gudmens,	Glens	Millers	–	

šie	vārdi	komentārus	neprasa.	

	 1927.gadā	 tiek	 uzņemta	 pirmā	 muzikālā	 filma	 „Džeza	 dziedātājs”	 ar	

Brodvejas	aktieri	E.Džolsonu	galvenajā	lomā.	Muzikālo	komēdiju	jomā	debitē	



Ričards	Rodžerss,	Kols	Porters	un	Valerī	 Jūmans.	Nozīmīgs	 sasniegums	bija	

Dž.Kerna	 ”Komediantu	 kuģis”	 (1927.),	 kurš	 tiek	 dēvēts	 par	 pirmo	 īsto	

amerikāņu	mūziklu.	

	 Trīsdesmito	gadu	drūma	prelūdija	bija	1929.gada	lielā	ekonomiskā	krīze.	

Brodvejas	 teātri	 kļuva	 tukši,	 cilvēki	 uz	 brīdi	 aizmirsa	 izklaides.	 Taču	 radās	

jauns	brīnums	–	skaņu	kino	un	radio.	Daudzi	teātri	tika	pārveidoti	vai	nu	par	

kinoteātriem	 vai	 radiostacijām.	 Sākās	 muzikālo	 komēdiju	 ekranizācija,	 kas	

publikai	 ļoti	 patika.	 Vadošos	 aktierus	pārvilināja	Holivuda	un	mūziklam,	 lai	

izdzīvotu,	vajadzēja	pieņemt	kino	un	radio	izaicinājumu.	

	 Žanra	 atjaunošanās	 notika	 ar	 Dž.Gēršvina	 satīriskajiem	mūzikliem,	 kuri	

izsmēja	 amerikāņu	 liberālismu,	 finanšu	 mahinācijas	 un	 vēlēšanu	 sistēmu.	

Satīrisko	stīgu	pārtvēra	arī	Ē.Bērlins	un	K.Veils.	

	 Svarīgs	 notikums	 bija	 Dž.Gēršvina	 operas	 „Porgijs	 un	 Besa”	 pirmizrāde	

1935.gadā,	kas	atstāja	nopietnu	iespaidu	uz	turpmāko	mūzikla	attīstību.	

	 	

1940-	tie	gadi	

	 Jauna	etapa	sākums	mūzikla	vēsturē	ir	1940./41.gada	sezona.	Par	svarīgu	

notikumu	 kļūst	 R.Rodžersa	 „Oklahoma”	 ar	 O.Hammeršteina	 libretu.	 Abi	

autori	rāda	poētisku	un	idealizētu	Amerikas	tēlu	–	mūzikla	centrā	ir	vīrišķīgi	

un	drosmīgi	 cilvēki.	 Par	K.Portera	daiļrades	virsotni	 kļuva	mūzikls	 „Skūpsti	

mani,	 Ket!”	 K.Veila	 muzikālās	 drāmas	 „Ielas	 notikums”	 un	 „Apmaldījies	

zvaigznēs”	rāda	Ņujorkas	bezpajumtnieku	dzīvi	un	rasu	problēmas.	

	 Līdz	ar	mūzikla	 tematikas	paplašināšanos	pilnveidojas	arī	 forma,	pieaug	

plastikas	un	dejas	loma.	R.Rodžerss	sadarbībā	ar	baletmeistaru	Dž.Balančinu	

mūziklā	 „Uz	 puantēm”	 palielināja	 baleta	 lomu.	 To	 turpināja	 L.Bernsteins	

1944.gada	 muzikālajā	 komēdijā	 „Tur	 pilsētā”,	 bet	 īsta	 mūzikla	 baletizācija	

notiks	 pēc	 vairākiem	 gadiem	 šī	 paša	 autora	 mūziklā	 „Vestsaidas	 stāsts”	

(1957.)	

	

1950-tie,	1960-tie	gadi	

	 1950-tajos	 gados	 amerikāņu	mūzikls	 sasniedz	 briedumu.	 F.Lēves	 „Mana	

skaistā	lēdija”	(1956.),	L.Bernsteina	„Vestsaidas	stāsts”	(1957.	un	R.Rodžersa	



„Mūzikas	skaņas”	(1959.)	ir	tie	izcilie	paraugi	,	kuri	arī	šodien	nav	zaudējuši	

nozīmi.	

	 60-tajos	 turpinās	mūzikla	attīstība.	Ar	 īpašiem	panākumiem	tiek	 izrādīti	

Dž.Hermana	 „Hallo,	 Dolli!”	 (1964.),	 Dž.Bokas	 „Vijolnieks	 uz	 jumta”,	 M.Leja	

„Cilvēks	 no	 Lamanšas”	 (1965.),	 Dž.Kandera	 „Kabarē”	 un	 „Zorba”.	 Skatītājus	

šokēja	1968.gadā	uzvestais	H.Mak	Dermota	mūzikls	„Mati”.	Amerikāņu	hipiju	

seksuālā	 brīvība,	 narkotikas	 nojauca	 iepriekšējas	 satura	 robežas	 un	 tabu.	

Noraidot	 vecā	 mūzikla	 plūstošo	 melodismu,	 jaunieši	 izkliedza	 savu	 sāpi	

rokmūzikas	stilā.	

	 1979.gadā	 režisors	 Milošs	 Formans	 ekranizēja	 šo	 mūziklu.	 Un	 tomēr	

amerikāņu	 publikas	 lielākās	 simpātijas	 vēl	 joprojām	 piederēja	

tradicionālajiem	mūzikliem.	

	 	

	 1970	–tie	gadi	

Šajos	 gados	 amerikāņu	mūziklā	 ienāk	 jauns	 virziens,	 kas	 runā	 ar	 auditoriju	

rokmūzikas	valodā.	Stimuls	 tam	bija	angļu	komponista	E.L.Vēbera	rokopera	

„Jēzus	Kristus	 Superzvaigzne”,	 kuras	pirmizrāde	Brodvejā	1977.gadā	notiek	

ar	grandioziem	panākumiem.	Tika	pārdoti	miljoniem	disku	un	magnetofona	

ierakstu.	

	 Taču	 saglabājās	 arī	 konservatīvais,	 iepriekšējās	 desmitgades	

izklaidējošais	 stils.	 Izšķirošo	 lomu	 vēl	 joprojām	 spēlēja	 komercaprēķins,	

likme	 uz	 vidusšķiras	 gaumi.	 Amerikāņu	 tradīcijās	 ieturēts	 bija	 Mervina	

Hemliša	mūzikls	„A	Chorus	line”	(1975.)	Horns	–lain	ir	mūzikla	dziedošais	un	

dejojošais	 ansamblis,	 kura	 aktieri	 tad	 arī	 kļuva	 par	 mūzikla	 varoņiem.	 Tā	

sižets	 –	 teātra	 trupas	 atlase,	 aktieru	 „proves”,	 kuru	 rezultātā	 atklājas	

personības	un	raksturi,	cilvēku	likteņi.	Šis	mūzikls	bija	sava	veida	70-	to	gadu	

sensācija,	kas	saņēma	Pulicera	prēmiju.	

	 Amerikas	 70-to	 gadu	 teātra	 dzīves	 iezīme	 ir	 nēģeru	 trupu	 skaita	

palielināšanās.	 Par	 mūziklu	 pārtapa	 nēģeru	 rakstnieces	 L.Hensberijas	 luga	

„Rozīnīte	 uz	 saules”,	 kas	 stāsta	 par	 nēģeru	 dzīvi	 Čikāgas	 geto.	 Mūzikla	

„Degošais	cukurs”	varone	ir	Žozefīne	Beikere	–	nēģeru	dziedātāja	un	dejotāja,	

slavenā	franču	mūzikholla	zvaigzne.	



	 Vienlaikus	 iepriekšējo	 gadu	 mūzikli	 tagad	 skanēja	 nēēgeru	 trupu	

izpildījumā	 –	 piemēram	 F.Lesena	 „Pui;si	 un	 lellītes”,	 kas	 bija	 populārs	

Brodvejā	50-tajos	gados.	

	 Šajā	laikā	iepriekšējo	gadu	kinofilmas	kļuva	par	avotu	jauniem	mūzikliem.	

Filma	„Citi	mīl	karstāk”	(„Džezā	tikai	meitenes”)	kļuva	par	pamatu	mūziklam	

„Cukurs”	 (1972.)	 ar	 Dž.Staina	 mūziku.	 Režisora	 I.Bergmana	 filma	 „Vienas	

nakts	 smaidi”	 pārtapa	 par	 kamermūziklu	 „Mazā	 nakts	 mūzika”	 ar	

S.Sondheima	mūziku.	

	 	

1980-tie,	1990	–	tie	gadi	

	 Mūzikls	 nepārtraukti	 attīstās	 un	 kaut	 arī	 tā	 ir	 Brodvejas	 vizītkarte,	

desmitgades	mijā	lieli	panākumi	saistās	ar	Eiropu.	Savu	spožo	karjeru	turpina	

Endrū	 Loids	 Vēbers.	 Taču	 parādās	 jauns	 vārds	 –	 francūzis	 Klods	 Mišels	

Šēnbergs.	 Viņa	 mūzikls	 „Nožēlojamie”	 (1985.)	 veidots	 pēc	 Viktora	 Igo	

pazīstama	romāna,	bet	„Mis	Saigona”	ir	stāsts	par	nelaimīgu	mīlestību	–	sava	

veida	 Dž.Pučīni	 operas	 „Madame	 Butterfly”	 –	 mūsdienu	 variants.	 Tā	 ir	

mīlestība,	 kas	 saista	 daiļo	 vjetnamieti	 Kimu	 un	 amerikāņu	 kareivi	 Krisu.	

Atradums	 mūziklam	 bija	 talantīgā	 astoņpadsmitgadīgā	 Lea	 Salonga	 Kimas	

lomā.	 Scenogrāfijas	 efekts	 ir	 īsta	 helikoptera	 nolaišanās	 uz	 skatuves,	 kad	

Kriss	dodas	atpakaļ	uz	Ameriku.	

	

21.gadsimts	

	 Protams,	 mūzikls	 turpina	 attīstīties	 visur	 pasaulē,	 saskatot	 šajā	 žanrā	

lielas	 iespējas.	 Arī	 satura	 ziņā	 tam	 faktiski	 nav	 ierobežojuma,	 tāpēc,	

piemēram,	tapis	mūzikls	par	Mocartu.	Franču	komponists	Žoržs	Przezguvičs	

izmantojis	 savā	 mūziklā	 nemirstīgo	 mīlas	 stāstu	 par	 Romeo	 un	 Džuljetu.	

2001.gadā	 komponētā	 mūzika	 to	 risina	 spilgtos,	 kontrastējošos	 tēlos	 ar	

bagātīgiem	deju	skatiem.	

	



Klausīties,	skatīties:	
	

Komponists	 Mūzikls	

Jerome	Kern	 „Showboat”	(Komediantu	kuģis)	

Jerry	Herman	 „Hello,	Dolly!”	

Luijs	Ārmstrongs,	Barbra	Streizande	

„Jerry’s	Girls”	

Galt	Mac	Dermot	 „Hair”	,	„Where	Do	I	Go?”	

John	Kander	 „Kabaret”	Laiza	Minelli	

Fragmenti	no	„Kiss	of	the	Spider	Woman”	

Lionel	Bart	 „Oliver!”	

Olivera	dziesma	„Where	is	Love?”	

Claude-Michel Schönberg 

	

„Les	Miserables”	

„Miss	Saigon”	–	duets	„Sun	and	Moon”	–		

Lea	Salonga,	Simon	Bowman	

	

	

	

Jautājumi:	
	

1) Kuru	varam	uzskatīt	par	pirmo	amerikāņu	mūziklu?	

2) Kuros	 gados	 amerikāņu	 mūzikls	 sasniedz	 briedumu?	 Kas	 ir	 autori	

mūzikliem	„Mana	skaistā	lēdija”,	„Vestsaidas	stāsts”,	„Mūzikas	skaņas”?	

3) Kāda	 slavena	 aktrise	 un	 dziedātāja	 filmējusies	 Džo	 Kandera	 mūziklā	

„Kabarē”?	

4) Kurā	amerikāņu	autora	mūziklā	ir	hipiju	dzīves	attēlojums?	

5) Kāds	komponists	ir	autors	mūzikliem	„Nožēlojamie”	un	„Miss	Saigona”?	

6) Izveido	stāstiņu	no	mūziklu	nosaukumiem.	

		


