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Džeza improvizācija dod unikālo iespēju veidot meistarīgu mūziku kopsolī ar citiem 

mūziķiem. Tāda veida muzikāls gājiens dod iespēju izpausties personībai spontanitātes un 

atjautības formā.  

 

Pilnvertīgai džeza improvizācijas apguvei ir daži priekšnoteikumi: 

1) dziedāšanas tehnikas pārvaldīšana; 

2) labas zināšanas džeza mūzikas teorijā un džeza stilistikā; 

3) džezam raksturīgu izteiksmes līdzekļu un stilistisku elementu pielietošanas prasme.  

 

Visām šīm iemaņam ir jābūt labi koptām, lai džeza vokālists savas domas un idejas 

varētu realizēt tehniski un mākslinieciski pilnvertīgā muzicēšanā. Līdzvērtīgi vokālai tehnikai 

džeza dziedāšanas apguvē ārkārtīgi svarīgi attīstīt: 

 precīzu intonēšanu; 

 harmonisko dzirdi; 

 ritma izjūtu (it īpaši svinga pulsācijas izjūtu); 

 improvizācijas iemaņas dažādos džeza mūzikas stilos. 

 

Improvizācija balstās uz analītisko prāta darbību. Tā nav iespējama bez iepriekšējas 

zināšanu bāzes un pieredzes vispārināšanas. Ja prasmes ir pietiekami dziļi apgūtas un 

automatizētas ikdienas praksē, muzikālās idejas turpmākām improvizācijām tiek uzkrātas no tā, 

kas noguldīts atmiņā. 
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INSTRUMENTĀLĀ DOMĀŠANA 

 

Vokālā tehnika džeza vokālistam dod brīvību visā diapazonā, elastību un spēku balsij. 

Salīdzinoši ar citiem instrumentiem, balsij piemīt lielāks izteiksmes līdzekļu spektrs, taču balss 

instrumentam nav pārvaldīšanas taustiņu un tāpēc balss pilnībā atkarīgs no smadzeņu skaņas 

uztveres. No tā izriet sēkojošās vokālās improvizācijas pamat problēmas: 

1. atkarība no viegli uztveramiem pēc dzirdes intervāliem un skaņkārtam; 

2.    nepietiekoši labi ievingrināti melodisku līniju un ritmu veidošana, ka arī harmonijas akordu 

maiņu uztvere; 

Džeza vokālistiem ir nepieciešams domāt vairāk kā instrumentālistiem, lai pārvarētu šis 

problēmas. Tas nozīmē ne tikai  instrumentālo skanējumu atdarināšanu, bet arī to, ka ir jācenšās 

pilnībā kontrolēt intonēšanu, ritmu, kā arī iemācīties veidot vairāk „instrumentālās” idejas. 

! Uzdevums! Klausoties izcilas solo improvizācijas, jāmācās analizēt tās un adaptēt to 

idejas savām improvizācijām.  

 

SKETA ZILBES  

 

Pirmais jautājums, kas parasti satrauc iesācējus ir: „Kādas zilbes ir jālieto sketā?”. Pat 

daudzi rūdīti improvizātori sūdzas, ka viņu zilbes, vairākkārt atkārtotas, izklausās garlaicīgi. 

Viens no džeza dziedātājiem un pedagogiem Bobs Stolofs, grāmatas „Scat!” autors 

piedava lielisku pieeju svinga izjūtas attīstībai savās sketa ritma etīdēs, kas varētu kalpot par 

palīgu sketa zilbju krājuma attīstībai. [5.; 15.] Lai gan B. Stolofs tic tam, ka sketa zilbēm jārodas 

spontāni, iepriekš neparedzami. Tomēr sākotnēji, koncentrējoties uz vokālo improvizāciju 

tradicionālajā sketa dziedāšanā, Stolofs iesaka izmantot specifiskas zilbju kombinācijas, kuras 

var iemācīties gluži kā svešvalodu. 

Boba Stolofa dotajos vingrinajumos piedāvā tradicionālas sketa zilbes, kas ir iecerētas 

kā sākuma punkts un nevis kā instrukcija. Autors iesaka dziedātājiem vispirms izpētīt tās un tad 

eksperimentēt ar spontānām zilbēm. Dotajiem vingrinajumiem ir norādīts ieteicams sākuma 

temps un temps, līdz kādam vajadzētu nonākt vingrinoties. 

 

ARTIKULĀCIJA 

 

Frāzējot, svarīgi ir zilbēm pievienot stilistiskus akcentus. Džeza mūzika nav 

iedomājama bez artikulācijas. Artikulācija ir svarīgs stilistiskais elements. 
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Tradicionāla vokālā pedagoģijā lielākā uzmanība tiek pievērsta legato dziedāšanai, un 

šeit džeza artikulācijai ir tendence iet pretēji šim mērķim. Savukārt, džeza pūtējiem parasti strādā 

ar džeza artikulāciju jau mācību sākumposmā. Tāpēc džeza vokālistiem būtu ieteicams klausīties 

daudz džeza pūtēju ierakstus, lai mācītos artikulāciju no viņiem. 

Parasti ar jēdzienu „artikulācija” apzīmē artikulācijas aparāta darbību  – mute, lūpas, 

zobi, cietas un mīkstas aukslejas, mēle. Artikulācija džezā pirmkārt attiecās pie elpas pulsācijas 

un realizējās pateicoties diafragmālai elpai. To lieto arī džeza pūtēji.  

Džeza mūziķiem ir ārkārtīgi svarīgi attīstīt iekšējo pulsāciju, kā arī orientēties dažādos 

džeza stilu ritma pulsācijas īpanībās. Plašākajā izprātnē termins svings norāda uz īpašu, visiem 

džeza stiliem raksturīgu ritmiskās domāšanas un darbības veidu. Svingā plaši tiek pielietoti 

dažādi metrisko akcentu saplūdinājumi un pārbīdījumi, ko tikai ļoti aptuveni var fiksēt nošu 

rakstā ar sinkopēm. Ir jāatzīmē to faktu, ka jebkurš svinga skaidrojums ir ļoti nosacīts, jo tā ir 

īpašā izjūta, nevis matemātiskā formula. 

Īpaši jāatzīmē artikulācijas īpatnību svinga stilā. Pēdējā notis katrā triolē un astotdaļu 

parīs akcentējās. Šai izjūtai off-beat (vai “up-beat”) akcentiem svingā ir jābūt stabilai, ļoti 

dabiski izpildītai. Šos akcentus var attiecināt uz “dabisku elpas pulsāciju”, jo tās nav 

nepieciešams skaidri artikulēt. Tāpat kā trioļu astotdaļu izjūtai, šiem akcentiem ir jākļūst par 

“otro dabu”. Tas ir fundamentāla džeza mūzikas artikulācijas koncepcija. Iesācējiem ir tendence 

dziedāt astotdaļu līniju ar akcentiem uz pirmo trioles astotdaļu. Cita potenciālā problēma, kas var 

parādīties ir tendence likt pārāk smagus off - beat akcentus, kas saīsina nošu garumu un astotdaļu 

līnija skan pārāk saraustīti un negludi.   

1. Vingrinājums – soļošana. 1 solis = 1 ceturtdaļa. Soļojot, izrunāt trioles DI-DA-

LE’/DU-E-A’, akcentējot pēdejo zilbi no katras trioles grupas. Nākamais solis – 

izlaist 2. zilbi, salīgojot 1 un 2 astotdaļu trioles grupā. Vingrinājumu ieteicams izpildīt 

ar fonā skanējošo vidējā tempa svinga mūziku. 

2. vingrinājums „Upbeats”(„Off-beats”)  

Uzsākt frāzi uz „off-beat” gan pēc 1., pēc 2, pēc 3, pēc 4. ceturtdaļas. 

3. vingrinājums 6 : 4  

Melodijas taksmēra „pārbīdīšana” no 4/4 uz 6/4, bet ritma sekcijā paliek 4/4.  

Apgūt šo paņēmienu, mainot metriskās pulsācijas akcentus! 

 

MELODIJAS RADĪŠANA  

 

Dziedātājiem ir atšķirīgas problēmas nekā instrumentālistiem melodijas radīšanā. 

Vokālistiem ir svarīgi dzirdēt visu, ko viņi dzied; viņi nedrīkst paļauties uz spēju radīt notis, kas 
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teorētiski var derēt ar noteiktu akordu tā, kā to var atļauties instrumentālisti. Dziedātāji var 

veidot labi izdomātas melodijas, izejot no tā, kā tās tiek veidotas un no tā, ko viņi dzird bez 

nepieciešamības filtrēt caur rūpīgu kognitīvo apziņu.  

Melodiskās idejas. Par pamatu veselam, labi izdomātam improvizācijas solo var kļūt 

viena veiksmīga melodiskā ideja - motīvs. Viena muzikālā doma ir kā būvniecības bloks ar 

sekojošām raksturīgajām pazīmēm: 

 tai piemīt formulējama sajūta, tā pat kā runas apgalvojums; 

 tai piemīt konkrētība un definīcija, kas attiecināma uz ritmu, artikulāciju, zilbēm un toņa 

augstumu; 

 tas orientēs uz tonālo centru; 

 orientēs attīstību; 

  būs noteikts kontūrs, forma un kāda noteikta stila pazīme; 

 citi spēj viegli to atkārtot. 

Sākumā spontāni izveidot savu melodiju iesācējiem var būt grūti. Dažiem cilvēkiem 

vieglāk sākt ar jau dotas melodijas variēšanu vai kopēt kādu responsorā veidā, vai praktizēt, 

pierakstot izdomātas idejas. Bet tas ir obligāts un svarīgs, pat nepieciešams solis visiem džeza 

iesācējiem. Labākā izeja ir klausīties pēc iespējas vairāk meistarīgus piemērus.  

Džeza vokālais pedagogs M. Veira piedāvā šādu pieeju : 

1.solis: Iesācējiem var būt grūtāk rādīt vienlaikus ritmu un melodiju, nekā veidot tos 

sadalīti. Izdomā sākumā vienu ritmisko ideju! 

2. solis: Tagad nodziedi to uz vienas – divām notīm! 

3. Solis: Atkārto to dažas reizes, novirzoties uz kādām citām notīm un intervāliem! 

Vēl viena pieeja: izdomā verbālus izteicienus! Izteic tos dabiskā izrunas ritmā! Tad 

nodziedi to vispirms uz vienas nots, tad pievieno kādas citas, kamēr tā izveidosies par interesantu 

motīvu. Izdomā 5 –10 īsus motīvus un mēģini tos pierakstīt! Vienkārši pieraksti savas idejas - tas 

ir ļoti labs treniņš veidojot loģiski pārdomātas melodijas. [6., 86.] 

 

MELODIJAS VARIĒŠANA 

 

Džeza improvizācija parādījās 20. gadsimta agrīnajās dekādēs vienkārši kā melodijas 

izrotāšana. Tajā laikā Dikselenda džeza bendos melodiju parasti spēlēja kornete vai trompete. 

Kaut arī oriģinālā melodija tika pasniegta stilizētā un variētā veidā, tā bija ļoti līdzīga 

pamatmelodijai. Laiku gaitā džeza mūzika evolucionējās, un izpildītāji vērsās tālāk no oriģinālās 

melodijas, viņu solo izpildījuma pieejas, variējot melodiju un paplašinot harmonisko 

pamatkontekstu.  Ar laiku par standartu kļuva ievest pilnīgi atšķirīgas melodijas. 



 6 

Priekš džeza dziedātāja, melodiskā variēšana ir izcila pieeja, kā sākt apgūt 

improvizāciju. Šī pieeja [6., 70.] ļauj sākt brīvi eksperimentēt. Melodijas parafrāzējums palīdz 

improvizatoram sekot līdzi dziesmas formai, dzirdēt dziesmas harmoniju un atļauj fokusēties 

tieši uz  džeza stilu elementiem un ritmu.  

Uzdevums: 

1. solis. Iemācīties labi esošo melodiju tā, lai spētu to nodziedāt un justies droši! 

2. solis Nodziedāt esošo tēmu, izmantojot vienkāršas zilbes vārdu vietā! 

3.solis Dziedāt to vēlreiz, mēģinot nedaudz variēt ritmu, ka  arī mainīt 1-2 notis! 

4. solis Pamēģināt mainīt vēl pāris nošu melodijā. Tās varētu būt ļoti vienkāršas! 

5.solis Mēģināt ieviest artikulācijas elementus un stilistiskās melodijas izrotājumus! 

6.solis Ar katru nākamo melodijas atkārtojumu, censties vairāk un vairāk atkāpties no 

oriģinālās melodijas. Jaunas variācijas var gan pierakstīt, gan radīt uzreiz! 

 

HARMONISKĀ DZIRDE 

 

Spēja saklausīt akordu maiņas ir atslēgas faktors džeza vokālista improvizācijas 

kvalitātē. Atšķirībā no instrumentālistiem, dziedātāji nevar paļauties tikai uz teorētiskām 

zināšanām harmonijā, lai apdziedātu harmonijas akordu maiņas solo improvizācijā, viņiem ir 

nepieciešams dzirdēt tos un tādejādi vingrināt dzirdes pilnveidošanās.  

Džeza vokāla nodarbības pedagogam ir jāvelta laiku harmoniskās dzirdes attīstībai. 

Iesācēju posmā tas prasa pietiekoši daudz laika, kāmēr audzēknis iemācīsies patstāvīgi strādāt ar 

dotiem uzdevumiem. Spēja saklausīt akordu maiņas ir atslēgas faktors džeza vokālista 

improvizācijas kvalitātē. Atšķirībā no instrumentālistiem, dziedātāji nevar paļauties tikai uz 

teorētiskām zināšanām harmonijā, lai atšķirt harmonijas viņu solo improvizācijā, viņiem ir 

nepieciešams dzirdēt harmonijas maiņas un tādejādi trenēt dzirdes pilnveidošanos.  

Uzdevums. Akordu pamata dziedāšana.  

Pirmais solis iemācīties sadzirdēt skaņdarba harmonijas ir spēt nodziedāt to basa līniju - 

nodziedāt akordu progresijas pamat notis uz zilbi “du”, vai uz jebkuru citu zilbi pēc izvēles. 

Efektīvākā prakse būtu tad, ja audzēknis spēj spēlēt pavadījumu līdzi uz klavierēm. Bet ne visām 

audzekņiem ir pietiekoši laba instrumenta spēlēt prasme. Šajos gadījumos es piedāvāju 

audzeknim dziedāt basu līniju līdzi ierakstam attiecīgajā tonālitātē. Ļoti noderīgi trenēties 

fokusēt dzirdi un atšifrēt basa līniju no audio ierakstiem, un tad spēt to nodziedāt. [6., 94.-106.] 

Tiklīdz audzēknis spēs nodziedāt to intonatīvi pareizi un pārliecinoši, var pievienot 

vienkāršu ritmisku zīmējumu katrai notij. Pārbaudei var likt audzēknim nodziedāt to a capella. 

Kad tas posms ir iziets cauri, tad nākošais solis dziedāt visas skaņdarba harmonijas. Ļoti svarīgi 
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ir pārbaudīt mājas izpildīto darbu pedagoga klātbūtnē, lai pārliecinātos, ka audzeknis dzied 

intonatīvi tīri. 

Improvizācija pa akordu pamat notīm. Izmantojot akordu pamat notis kā atskaites 

punktu, improvizēt vienkāršās melodijas apkārt tiem. Pamazām atļaujot sev atkāpties no pamat 

notīm. Un kad audzēknim tas izdosies, lai mēģina savienot dažādu akordu notis ar kopīgo vai 

pārgāju nošu palīdzību. Ja gadījumā audzēknis pazaudēs saikni ar harmoniju, viņš vienmēr var 

atgriezties pie pamat notīm. 

Lielisko pieredzi dod pasaulslaveno džeza mūziķu solo improvizāciju pierakstīšana no 

audio ierakstiem.  

 

Iedziedāšanās programmā es izmantoju vingrinājumus sākumā diatoniskās skaņkārtās, 

pakāpeniski iekļaujot vingrinājumus uz citām skaņkārtam. 

Katram audzēknim ir jāiemācās radīt kaut vai elementāru melodiju, kura balstās uz 

blūza harmonijām. Šajā darbībā viņam palīdzēs zināšanas par tā dēvētajām blūza gammu. 

Otrā populārākā skaņkārta, kas tiek izmantota blūza improvizācijās ir minora 

pentatonika, kā arī blūza skaņkārta bez hromātiskā gājiena uz IV# pakāpi. Minora pentatonikas 

skaņas labi skan uz visām blūza harmonijām – I7, IV7, V7. [1., 74.]  Pirmo reizi audzēkņiem 

izraisa problēmas atcerēties pentatonikas sekvences, jo dzirde nav pietekami trenēta sadzirdēt 

pentatonikas skaņkārtu. 

Šeit ļoti svarīga loma ir arī audzēkņu ritma izjūtas attīstības līmenim, cik audzēknis ir 

spējīgs veidot ritma motīvus un frāzes, piemērām, sinkopētā svinga vai bossa novas stilā.  

 

Diatoniskā akordu progresija 

Jēdziens „diatonika” attiecās melodijām un akordiem, kuru sastāvā ietilpst vienīgi 

skaņas, kas pieder noteiktai skaņkārtai. Attiecīgi, diatoniskā akordu progresijā ikkatra akordā 

tiek izmantotas notis, kas pieder tikai un vienīgi noteiktai skaņkārtai. Tādejādi, improvizējot 

diatoniskajā progresijā visas melodiskās idejas balstītas vienā skaņurindā. Tāpēc diatonisku 

akordu progresiju ir viegli sadzirdēt un tas varētu būt lieliskā prakse iesācējiem – 

improvizātoriem.[6., 94.] 

Mažora skaņkārtas diatoniskā akordu progresija: 

 

I Maj  II m 7  III m 7  IV Maj  V 7      VI m 7  VIIm
-5

7

  

Būtu pareizi arī teikt, ka improvizējot pa Mažora skaņkārtas diatoniskā akordu 

progresijām var izmantot: 
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IIm7 - Dorisko skaņkārtu 

III m7 – Frīģisko skaņkārtu 

IV Maj - Līdisko skaņkārtu  

V7 – Miksolīdisko skaņkārtu 

VIm7 – Aeolisko skaņkārtu 

Minora skaņkārtas diatoniskā akordu progresija: 

 

I m 7                II m
-5

7       III Maj                 IV m 7  V 7          VI Maj      VII7 

 

Akordu progresijas minora tonālitātēs, salīdzinoši ar mažora tonalitātēm, neļauj 

izmantot vienu skaņkārtu tik viegli, jo biežvien šādas parogresijas ne vienmēr ir 100% 

diatoniskās. Tas notiek tāpēc, ka viens vai vairāki akordi nāk no dazādām minora skaņkārtām. 

Tāpēc ir nepieciešamas vairākās skaņkārtas improvizācijai, lai pielagoties progresijai. 

Uzdevums. Harmonisko maiņu prognozēšana. Salikt melodisko frāzi tā, lai 

pasvītrotu harmonijas maiņas. Eksperimentēt veidot frāzes uz visbiežāk džezā sastopamu  II-V-I 

akordu progresiju. 

 

Varam sēcināt, ka džeza vokālistam līdz ar vokālo tehniku attīstību ir ārkartīgi svarīgi 

trenēt dzirdi – gan melodisko, gan harmonisko, ka arī attīstīt ritma izjūtu. Dzirdes trenēšana ir 

ārkārtīgi svarīgs nosācījums džeza vokāla apguvē. Spēja pielietot teorētiskās zināšanās praksē – 

piemērām, ievest veselu toņu gammu dziesmas ievadā, pamazināto septakordu, palielinātā 

trīsskaņa arpedžijas vai hromātiskās sekvences savā melodijas interpretācijā – ir džeza vokālista 

meistarības radītājs.  
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Pielikums N1 

Recognition Awards to Barry Harris for 

Outstanding Devotion to Music and Education  

  Date Recognition Award   Organization 

          

  Oct. 22, 2000  Dr. Harris inducted into the American Jazz 
Hall of Fame for lifetime achievements & 
contributions to the world of Jazz  

  NJ Jazz Society Institute of 
Jazz Studies 
The State University of New 
Jersey-Rutgers  

  April 24, 1999 1999 Mentor Award    Manhattan Country School 

  Sept. 19, 1998 Lifetime Achievements Award 
For Contributions To The Music World from 
the National Association of Negro Musicians 

  The High Cs of Westchester, 
Inc Branch, Tarrytown, NY 

  Sept. 15, 1998 Congratulatory Letter as a Jazz Musician and 
Educator 

  U.S. White House 

  May 24, 1998 Flo-Bert Award   NY Community Celebrates 
National Tap Dance Day at 
Town Hall 

  Oct. 26, 1997 Dizzy Gillespie Achievement Award   The Bloomingdale Area 
Coalition 

  Sept. 27, 1997 Recognition of Excellence in Jazz Music and 
Education 

  The World Stage and Leimert 
Park, California 

  Nov. 13, 1996 Living Legacy Jazz Award 
Presented at the John F. Kennedy Center for 

the Performing in Washington D.C. 

  The Mid Atlantic Arts 
Foundation Presented by Alan 

W. Cooper – Executive 
Director 

  Dec. 14, 1995 Doctor of Arts - Honorary Degree   Northwestern University 
(board of Trustees) 

  Nov. 1995 Special Presidential Award 
Recognition of Dedication and Commitment 
to the Pursuance of Artistic Excellence in 
Jazz Performance and Education 

  International Association of 
Jazz Educators (IAJE) 

  Sept. 19, 1995 Honorary Jazz Award   House of Representatives  

  July 8, 1995 Acknowledgment for Past and Present 
Contribution to Jazz 

  The Greater Jamaica 
Development Corp 

  May 15, 1995 Certificate of Appreciation for Outstanding 
Service to Jazz Education 

  International Association of 
Jazz Educators (IAJE) - 
Tokyo, Japan 

  Nov. 29, 1994 NY University SCE Jazz Fellow Award   New York University 

  1993 Jazz Camp - Jazz Masters Award   City Stages – Birmingham 
Festival 

  Oct. 24, 1993 The Heritage Award   Cultural Crossroads Inc. 
Brooklyn, NY 

  April 25, 1993 Musician & Humanitarian Award   Harlem School of the Arts 

  Feb. 21, 1993 The John Birks “Dizzy” Gillespie Memorial   Transfiguration Lutheran 
Church, Harlem , NY - 
Presented by Rev. Dr. James 
E. Gunther, Pastor 

  Dec. 5, 1992 Family Award for Musical Excellence (FAME)   Manna House Workshops, 
Inc. 

  Feb. 24, 1992 Contributions to Dance Award   T. Pratt & NY Dance 
Association 

  1991 North Sea “Bird” Award - Jazz Musician of 
the Year 

  Jazz Festival Congress 
Centre, The Hague Holland 

  June 1991 Certificate of Appreciation Award for 
Devotion to Children and Education 

  P.S. 289 Chorus 

  March 24, 1990 Recognition of Devotion to the Growth of 
Children 

  District 17 Choir - Brooklyn, 
NY  

  1989 Award For Excellence In The Arts   Manhattan Borough 
President: David N. Dinkins 

  Oct. 12, 1984 A Tribute to Independent and Progressive 
Educators 

  NY Institute for Social 
Therapy and Research 

  Dec. 2, 1983 Jazz Master Award   The Afro-American Museum, 
Philadelphia, PA 

  April 30, 1982 For the Preservation and Proliferation of “The 
Jazz Heritage” 

  The Institute of Jazz Studies 
at Rutgers, the State 
University of New Jersey 
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Pielikums N2.  

B. Stolofs. Ritma etīde. 
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