
Ievads Moderato assai quasi andante
Pētera Iļjiča Čaikovska (1840–1893) “Variācijas par rokoko 

tēmu” op. 33 – skaņdarbs, kuru dažādu paaudžu cilvēki gan spēlē, 
gan klausās ar dažādu attieksmi un dažādu motivāciju. Tas ir viens 
no 19. gadsimta savdabīgākajiem izvērstas formas skaņdarbiem ar 
neparastu un mazliet strīdīgu vēsturi. Čellistu konkursos to dažviet 
pieprasa kā obligāto skaņdarbu, savukārt citu konkursu rīkotāji vāji 
maskētā veidā izslēdz to no repertuāra (“finālā jāatskaņo izvērstas 
formas skaņdarbs čellam ar orķestri, izņemot variāciju formu”). 

Bet mums vajadzētu “Rokoko variācijas” biežāk censties uztvert 
bez stereotipiem, bez priekšzināšanu sloga, bez teorijas. Vienkārši 
ieklausīties. Tā taču ir fantastiska mūzika, lai nu ko katrs no mums 
ar to saprot!

Pēc “Mūzikas Saules” lūguma pāris rindiņās aprakstīšu, kas tad tas 
ir par skaņdarbu, kāpēc un kā tas radies un ko ar to visu mums tālāk 
darīt. Neesmu ne muzikologs, ne vēsturnieks, tādēļ ar mierīgu prātu 
un tīru sirdsapziņu šeit izmantošu mūsdienās tik populāro copy&paste 
metodi, nedaudz apvienošu informācijas plašumos pieejamās ziņu 
druskas, tās latviskojot (kur tas iespējams, nezaudējot oriģinālvalodas 
īpašo garšu), un pa vidu iepīšu arī kādus savus novērojumus.

Tēma Moderato seMplice
“Variācijas par rokoko tēmu” tapušas 1876. gada nogalē. Patiesī-

bā tas ir tikai minējums, jo vienīgā šobrīd zināmā atsauce par darbu 
pie šī opusa esot neliela frāze Čaikovska vēstulē brālim, kas datēta 
ar 1876. gada 15.decembri: “Rakstu variācijas čellam ar orķestri”.

Uz šī darba sacerēšanu Čaikovski, iespējams, pamudināja gadu 
iepriekš kādā avīzē paša rakstītais, ka “nu jau daudzus gadus čello 
literatūra nekādi nepapildinās ar jauniem skaņdarbiem”. Neesot arī 

pietiekami daudz augsta līmeņa 
čellistu, kas spētu pienācīgi po-
pularizēt tā laika jauno mūziku. 
Kā pozitīvu piemēru Čaikovskis 
te piemin vienīgi (Kuldīgā dzi-
mušo) čellistu Karlu Davidovu.

Tā vai citādi, bet zināms, ka 
1877. gada sākumā skaņdarbs 
ir gatavs.

PIrmā varIācIja 
teMpo della theMa

Rokoko stils patiesībā nav 
īpaši raksturīgs Krievijas mūzi-
kas kultūrai. Arī Čaikovska sti-
lizētais rokoko patiesībā radīts 
drīzāk krieviskā, ne eiropeiskā 
noskaņā – sirsnīgs, dziedošs, 
krievu plašo dvēseli atainojošs. 
Variāciju formai netradicionālie 
refrēni skaņdarbam pat mazliet 
piešķir krievu romancēm rad-
niecīgu garu (it kā piedziedāju-
mi pantiņu beigās).

Katrā ziņā tas nekādā gadī-
jumā nav domāts tikai virtuozs 
skaņdarbs soloinstrumentam ar 
orķestri, drīzāk gan simfonisks 
variācijveida sacerējums. Katra 
variācija veido it kā nobeigtu 
miniatūru, tomēr tās visas ir 
saistītas vienotā attīstībā un 
formveidē. Neskatoties uz bez-
galīgajiem šī skaņdarba pārvei-
dojumiem un transformācijām, 
nekad nav gadījies dzirdēt kādu 
spēlējam tikai fragmentu no 

“Rokoko variācijām”. Skaņdarbs tiešām ir nedalāms, ja tā var teikt.
Nosaukums ir tieši “Variācijas par rokoko tēmu”, nevis “Tēma ar 

variācijām” vai kā tamlīdzīgi. Tādējādi autors dod nepārprotamu 
norādījumu par vēlamo stilistiku un tēlu loku. Cenšoties atdarināt 
Mocarta laika skaņu pasauli, Čaikovskis radījis darbu, kur “vir-
tuozitāte piekāpjas apgarotības un skaņu poēzijas priekšā” (Igors 
Gļebovs). Perfekti simetriska, gandrīz arhitektoniska formveide, 
mocartiski klasisks, neliels orķestris. Izsmalcinātas dinamiskās no-
rādes, štrihi un citas nianses bez krasiem pārspīlētiem kontrastiem. 
Viss norāda uz kaut ko izteiksmīgi vienkāršu un vieglu. 

OTrā varIācIja teMpo della theMa
Variācijas pirmatskaņotas Maskavā 1877. gada 18. novembrī. So-

lists – Vilhelms Ficenhāgens, diriģents – Nikolajs Rubinšteins. Pats 
Čaikovskis tajā laikā ir Itālijā un par šo pirmatskaņojumu uzzina ti-
kai no savas mecenātes Nadeždas fon Mekas. Pirmatskaņojums tiek 
atzinīgi novērtēts – avīze Голос raksta: “Čaikovska kunga skaņdarbs 
ar brīnišķīgu orķestra pavadījumu, laikam jaunākais mūsu talantīgā 
komponista veikums. Un publika to uzņēma ar vislielāko sajūsmu.”

Kadence
Eksistē trīs “Rokoko variāciju: redakcijas:

1) oriģinālais variants (diemžēl neinstrumentēts – tikai solo čells 
ar klavieru pavadījumu);

2) klavierizvilkums, kurā Vilhelms Ficenhāgens veicis dažas redak-
cionālas izmaiņas, galvenokārt čella partijā;

3) no šī otrā klavierizvilkuma Čaikovskis orķestrējis visu skaņ-
darbu; taču šajā rokrakstā gandrīz visu čella partiju pierakstījis 
(precīzāk sakot, pārrakstījis) Ficenhāgens. Un turpat ar zīmuli 
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arī veicis bēdīgi slavenās izmaiņas gan skaņdarba formveidē, 
gan instrumentācijā, gan artikulācijā, gan dinamikā. Šādā versi-
jā tad arī tapis pirmizdevums. 

Trešā varIācIja andante
Kas ir šis Vilhelms Ficenhāgens? Vācu čellists, Čaikovska ko-

lēģis Maskavas konservatorijā. Viņam varam pateikties par visu 
Čaikovska stīgu kvartetu pirmatskaņošanu, vēlāk arī par klavieru 
trio. Viņš ir adresāts un korektors mūsu variācijām. Līdzīgi kā dau-
dzi (diemžēl arī mūsdienu) mūziķi viņš uzskata, ka “uzlabot” citu 
autoru darbus ir normāla ikdienas prakse. “Rokoko variācijas” to 
pilnībā izbaudīja un izbauda vēl joprojām.

1878. gada 3. februārī slavenais mūzikas izdevējs Pjotrs Jir-
gensons raksta Čaikovskim, kurš tobrīd atrodas Itālijā. Vēstules 
teksts ir krāšņs un pat vizuāli izteiksmīgs, tādēļ tas te oriģinālva-
lodā: “Противный Фитценхаген! Он непременно желает твою 
виолончельную пьесу переделать, обвиолончелить и говорит, 
что ты ему дал полную мочь. Господи! Чайковский revu et 
corrigé par Fitzengagen!! Позволь мне послать его к maman ... 
Напиши Фитценхагену два слова о твоей пьесе и обрати его ко 
мне.” (“Riebīgais Ficenhāgens! Viņš neatlaidīgi vēlas pārveidot, čel-
listiskot Tavu čella skaņdarbu un saka, ka Tu viņam esot devis visas 
tiesības to darīt. Ak Dievs! Čaikovskis – Ficenhāgena pārskatīts un 
pārlabots!! Atļauj man viņu pasūtīt uz … Uzraksti Ficenhāgenam 
pāris vārdu par savu skaņdarbu un vērs viņu pie manis”).

Bet Čaikovskis uz šo visu reaģēja pārāk vienaldzīgi, vismaz ārēji. 
Iespējams, komponists nevēlējās strīdus un skandālus, atceroties 
savu neseno un nepatīkamo pieredzi ar vijol- un klavierkoncertiem 
(Leopolds Auers vispār atraidīja sev veltīto, mūsdienās tik slaveno 
Vijolkoncertu, savukārt Nikolajs Rubinšteins pieprasīja veikt vērā 
ņemamas izmaiņas Pirmajā klavierkoncertā, ko Čaikovskis atteicās 
darīt.) Dažos avotos it kā tomēr minēta autora atbilde: “А черт с 
ним, пусть так и будет!” (“Velns ar viņu, lai tā arī paliek!”). 

Pāris gadus vēlāk gan rodam diezgan nepārprotamu liecību, ka Čai-
kovskis, maigi izsakoties, nav bijis sajūsmā par Ficenhāgena uzlaboša-
nas tieksmēm. Sarakstē ar Jirgensonu par klaviertrio izdošanu kom-
ponists ieminas, ka viņu “ļoti baida Ficenhāgens ar savām korekcijām. 
Man ir pamatotas aizdomas, ka viņš kaut ko tur sagudros [намудрит] 
… Un kāpēc gan Tev ienāca prātā dot viņam rediģēt manu trio? … Bet 
cerēsim, ka beigās viss būs veiksmīgi, un, kad beigsies ficenhāgeniskā 
maisīšanās [фитценхагеновская возня], drukā trio ar dievpalīgu.”

Vēl viens spilgts piemērs no čellista Anatolija Brandukova at-
miņām: “Reiz, apciemojot Pjotru Iļjiču, sastapu viņu pilnīgi bez 
garastāvokļa, sašļukušu kā vecu veču. Uz manu jautājumu – kas ar 
tevi? – viņš, norādot uz rakstāmgaldu, teica: “Bija pie manis Ficen-
pupens [Фитценпупен], paskaties, ko viņš ar manu sacerējumu 
izdarījis, – visu samaisījis [все переиначил]…””

ceTurTā varIācIja allegro vivo
Čellistu čellists Pavlo Kasalss vairākkārt savās koncertprogram-

mās iekļāvis “Rokoko variācijas”, bet stāsta, ka vienmēr īsi pirms 
koncerta atteicies izpildīt šo skaņdarbu un lūdzis to nomainīt uz 
kādu citu. Uz laikabiedru jautājumu, kāpēc tā, Kasalss atbildējis, 
ka nevarot atrast formu šajā skaņdarbā – tur kaut kā pietrūkstot 
(Kasalsam bija pieejama tikai Ficenhāgena pārstrādātā versija).

Ko tad galu galā Ficenhāgens TĀDU bij padarījis:
1) izmainījis darba formveidi (variācijas mainītas vietām, viena 

vispār izsvītrota);
2) mainījis izteiksmes līdzekļus (mainītas agoģiskās zīmes, instru-

mentācija);
3) mainījis saturu (nošu teksts vietām mainīts, vietām papildināts, 

vietām dzēsts).
No šodienas viedokļa raugoties, viņš gluži vienkārši radījis jau-

nu skaņdarbu par Čaikovska “Rokoko variāciju” motīviem. Pie-
ļauju, ka Ficenhāgens to darījis, domādams veikt labu darbu gan 
Čaikovska, gan viņa variāciju labā. Viņš tiešām bieži tās atskaņoja 
gan Krievijā, gan ārpus tās. Un, kā var noprast, ar tiešām labiem 
panākumiem sajūsminātas publikas pilnās zālēs.

Ficenhāgens, būdams labs 19. gadsimta virtuozā stila pārstā-
vis, Čaikovska skaņdarbu vienkārši pārveidoja pēc sava ģīmja un 
līdzības, ievērojot tā laika vācu čellskolas tradīcijas, centrā izvirzot 
virtuozitāti un solistu. Ficenhāgenam piedēvē lielu varenu toni un 
ļoti spēcīgu tehniku, bet viņš neesot bijis spīdošs jūtu dziļumā un 
apgarotībā. Par Ficenhāgenu kā komponistu man diemžēl neizde-
vās atrast nekādu objektīvu vērtējumu, ja neskaita dažus mūsdienu 
interneta komentētāju stilā rakstītus negatīvismus (neskatoties uz 
to, viņa kompozīciju saraksts ir patiesi ievērojams).

Diez vai šeit būtu īstā vieta uzskaitīt visus Ficenhāgena laboju-
mus un izmaiņas, bet viņa vispār izsvītrotajai astotajai variācijai 
gan pienākas kāda piemiņas rindiņa: šī variācija satur kopā visa 
cikla emocionālo un tematisko tēlu. Te ir visu skaņdarbā sastopa-
mo motīvu noslēdzošie elementi. Līdz šim katra iepriekšējā vari-
ācija (arī tēma) rakstīta it kā bez nobeiguma, tās visas beidzas ja ne 
gluži ar jautājumzīmi, tad ar kaut ko daudzpunktei līdzīgu. Sanāk, 
ka šeit – astotajā variācijā – nosacīti tiek atbildēts uz visiem līdz 
šim paustajiem “kāpēc?” un “kurp?”. Jā, te neatrodam Ficenhāgena 
piedāvātās straujās virāžas un spožos oktāviskos tramplīnlēcienus. 
Acīmredzot Čaikovskim nebija sportiskais mērķis parādīt, sak, re, 
cik ātri un augstu es varu.

PIeKTā varIācIja andante grazioso
Tā nu visa pasaule ilgi un laimīgi dzīvo ar “Rokoko variācijām”, 

nemaz nenojaušot, ka tās krietni atšķiras no autora ieceres. Dīvai-
nā kārtā nošu izdevumos pat ne vienmēr tiek norādīts, ka pie skaņ-
darba piestrādājis vēl kāds. 

Cik man zināms, pirmo reizi daudzmaz autentiskā veidā “Roko-
ko variācijas” skanējušas 1940. gadā, un solists bijis tobrīd jaunais 
Daniils Šafrans. 1954. gadā pirmo reizi izdota oriģinālā “klavier-
versija”. Orķestra materiāls pieejams Edition Peters (te gan diemžēl 
jāteic, ka šajā izdevumā ir bezgala daudz drukas kļūdu).

Savukārt Latvijā variācijas oriģinālversijā (droši vien pirmoreiz) 
esot skanējušas 2012. gada 12. jūnijā Lielajā ģildē Jevgeņija Svet-
lanova Krievijas Valsts akadēmiskā simfoniskā orķestra, diriģenta 
Marka Gorenšteina un solistes Natālijas Gūtmanes priekšnesumā. 
Diemžēl pats nebiju liecinieks šim notikumam.

sesTā varIācIja allegro Moderato
Latvijas čellisti un tiem ļoti pietuvināti cilvēki pārsteidzoši dažā-

di atbildēja, pēkšņi izdzirdot frāzi ar jautājošu intonāciju – “Roko-
ko variācijas”? Te dažas atbildes:
l ziema, Krievija, ragavas;
l šausmīgi populārs gabals, šausmīgi nospēlēts;
l Pēterburga;
l vizuļojošs dārgakmens;
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l iekšā viss sagriežas;
l grūti atslēgties no skolas laikā iemantotām didaktiskām 

attiecībām ar šo skaņdarbu;
l ar kūkām asociējas;
l Rostropovičs;
l Maiskis;
l tēma;
l beidzamā variācija;
l elegants, izsmalcināts [изысканный];
l gliemezis_vasara;
l nodarbība pie profesores Eleonoras Testeļecas;
l “Gulbju ezers”;
l “Traviata”;
l apmierināts resns krievu lācis.

sePTīTā varIācIja andante sostenuto
Kā vairumam jauno censoņu arī man savā laikā bija gods solis-

ta karjeru orķestra priekšā sākt tieši ar Čaikovska “Rokoko”. Pro-
tams, tīņa vecumā tas bija kaut kas tik grandiozs un neiespējams, 
ka šobrīd neko daudz no tā visa neatceros, ja neskaita bailes, 
interesi un kaut kādu atbildību vienlaicīgi. 2013. gadā Liepājas 
Simfoniskā orķestra Latvijas rudens turnejā atkal gadījās šo skaņ-
darbu vairākkārt spēlēt, šoreiz jau oriģinālversijā, un te jāatzīstas, 
ka izjūtas joprojām bija samērā līdzīgas. Klusi gan atļaujos cerēt, 
ka izglītības un pieredzes tagad sakrājies vairāk, ka skatītājiem  
tas ir pamanāms, un arī kādai no “netveramajām stīgām” ir izde-
vies pieskarties.

asTOTā varIācIja  
allegro Moderato con aniMa

Čellists Anatolijs Brandukovs stāsta, ka reiz, Čaikovskim labā 
omā esot, viņš lūdzis uzrakstīt čellkoncertu. Čaikovskis atbildējis: 

“Kāpēc tad manas variācijas nespēlējat?” Kad Brandukovs sūdzē-
jies par variāciju neērtumu un to, ka tur vispār maz iespēju izdzie-
dāties, Čaikovskis it kā jokodams atbildējis: “Играть не умеют, а 
надоедают” (“Spēlēt nemāk, bet krīt man uz nerviem”).

Tā tiešām ir – “Rokoko variācijas” ir visādā ziņā grūts uzdevums 
gan solistam, gan diriģentam. Stāsta, ka skaņdarbs esot “nospēlēts”, 
apnicis. Bet, ja paskatāmies koncertprogrammās, nemaz tik bieži 
to koncertos nedzirdam (varam salīdzināt ar Haidna, Dvoržāka vai 
Elgara koncertu skanēšanas biežumu). Runā, ka arī 19. gadsimtā 
“Rokoko variācijas” esot salīdzinoši reti atskaņotas.

Sens ir joks par to, ka “Rokoko variācijās” čellists varot parādīt 
visu, kas viņam nesanāk, un šajā jokā nudien ir kāds patiesības 
grauds iekšā.

KOda
Labu mūziku ir ļoti grūti sabojāt. Pasaulē tam ir bezgaldaudz 

pierādījumu, sākot jau ar Vivaldi “Gadalaikiem”, Mocarta “Mazo 
naktsmūziku”, Dārziņa “Melanholisko valsi”. Nemaz nerunājot 
par Bahu.

“Rokoko variācijas”, lai gan ne tik daudz komercializētas, arī ir 
pārdzīvojušas visu laiku uzlabojumus, adaptācijas un kaverversijas –  
tās spēlē ar trompeti un kontrabasu, tās orķestrētas gan pūtēju, gan 
stīgu orķestriem, ar šo mūziku uzvesti baleti. Jāteic gan, ka pārsva-
rā tie ir vai nu didaktiski, vai komerciāli tendēti pasākumi.

Es te cītīgi izsakos par to, cik slikti Ficenhāgens izdarījies un 
tamlīdzīgi. Bet, tajā pašā laikā, manuprāt, jebkura mākslas darba 
patieso vērtību nosaka tikai un vienīgi laiks. Un te nenoliedzami arī 
Ficenhāgena “Rokoko” versija godam izturējusi jau vairāk nekā 130 
gadu ilgu laika pārbaudi. Gan Čaikovska, gan Ficenhāgena varian-
tam ir sava dzīve, sava publika un savi izpildītāji, piekritēji, nolie-
dzēji. Vienīgais – būtu korekti koncertu programmās vienmēr īpaši 
norādīt, kura versija tiek atskaņota.


