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Ievads

 Promocijas darbs veltīts Latvijas džeza vēsturei. Līdz šim tā nav pētīta − nav tikusi veikta šī 

mūzikas veida attīstības periodizācija, nav apzināti nozīmīgākie mūziķi, orķestri, kolektīvi, to 

vēsture, kā arī nav sistematizēti un pētīti saglabājušies ieskaņojumi un citi materiāli. Džezs ir 

būtiska Latvijas kultūras sastāvdaļa, kuras pētniecība nepelnīti atstāta novārtā. Šo pieredzi 

nepieciešams iekļaut kultūras un muzikoloģijas apritē, tādēļ autors, būdams profesionāls džeza 

mūziķis, ir izvēlējies šo tēmu. Promocijas darba novitāte ir līdz šim nepētītas jomas − Latvijas 

džeza vēstures − izpēte un periodizācija, avotu, kā arī Latvijas džeza ieskaņojumu, apzināšana un 

analīze. Daudz materiālu un informācijas ir jau neglābjami zudis, tādēļ viens no darba uzdevumiem 

bija savākt pēc iespējas vairāk vēl dzīvo džeza mūziķu atmiņu, lai ne tikai iegūtu šā darba tēmas 

izpētei nepieciešamo materiālu, bet arī dokumentētu un saglabātu vēl pieejamo informāciju no to 

laiku aculieciniekiem un dalībniekiem, tādējādi nodrošinot avotus arī turpmākiem pētījumiem.

 Promocijas darba tēma ir džeza ienākšana Latvijā un attīstība no 1922. līdz 1940. gadam. 

1940. gads par robežšķirtni izvēlēts tādēļ, ka Latvijā līdz ar padomju okupāciju mainījās ne tikai 

valsts iekārta, bet arī kultūras un mākslas dzīve. Tika pārrauta iepriekšējā kultūras tradīcija, līdz ar 

to radot pilnīgi jaunu posmu visās nozarēs, tajā skaitā arī kultūrā.

 Šajā darbā Latvijas džeza vēsture iedalīta četros lielos periodos.1  Pirmais sākas ar džeza 

ienākšanu Latvijā un turpinās līdz 1940. gada jūnijam − padomju okupācijai. Promocijas darbs ir 

veltīts šā pirmā perioda izpētei, uzskaitot un analizējot visus pieejamos, ar džezu saistītos avotus un 

materiālus, bet galveno uzmanību pievēršot perioda hronoloģizācijai, aplūkojot to pa posmiem.

 Nākamais periods − no 1940. līdz 1953. gadam, ko raksturo haotiskums, sadrumstalotība un 

iepriekšējās attīstības vardarbīgs pārrāvums. Padomju okupācija Latvijā 1940.−1941. gadā, tai 

sekojošā nacistiskā okupācija līdz 1944. gadam un otrreizējā padomju okupācija no 1944. gada 

nozīmīgi ietekmēja džeza attīstību Latvijā. Kaut arī sākotnēji saglabājās mūziķu darbības formālie 

nosacījumi un daļa līdzšinējo kolektīvu un mūziķu turpināja darboties, tomēr politiskās pārmaiņas 

izjauca iepriekšējo kārtību, jūtami ietekmēja spēlēto repertuāru un, it īpaši, personālijas. Sevišķi tas 

skāra ebrejus, kuru Latvijas džeza mūziķu vidū bija ļoti daudz, un kuru darbība nacistu okupācijas 

gados nebija iespējama. Lielai daļai no viņiem vācu okupācijas laikā dzīve traģiski beidzās (piem., 

Džekam Mihaļickim, kurš tika nošauts Rumbulā 1941. gadā). Tādējādi tika iznīcināta nozīmīga 

Latvijas džeza daļa. Savukārt otrreizējā PSRS okupācija 1944. gadā radīja kardinālas pārmaiņas, 

! ! ! ! ! ! !
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1 Terminu “periods” un “posms” izpratne un lietojums šajā darbā pārņemts no H. Stroda (Strods, 2002) un V. Blūzmas 
(Blūzma, 2008) darbiem.



principiāli izmainīja gan kultūrvidi, gan ieviesa attieksmi pret džezu kā nevēlamu mūzikas žanru, to 

attiecinot arī uz šā žanra pārstāvjiem – mūziķiem. Par tādas attieksmes kulmināciju var uzskatīt 

1948. gadu, kad PSRS sākās cīņa pret formālismu mākslā, kas tiešā veidā skāra džezu. Pagaidām šis 

Latvijas džeza attīstības periods nav pētīts, līdz ar to trūkst tuvākas informācijas par mūziķiem un to 

darbību, attīstības laikiem un galvenajiem notikumiem.

 Trešais Latvijas džeza vēstures periods ir no 1954. līdz 1991. gadam. Pēc Staļina nāves 

atsākas džeza attīstība, ko raksturo jaunu mūziķu paaudzes, profesionālo džeza orķestru, Rīgas 

džeza kluba un festivāla “Vasaras ritmi” darbība. 

 Ceturtais Latvijas džeza vēstures periods sākas 1991. gadā − līdz ar Latvijas neatkarības 

atjaunošanu. Tam raksturīga iepriekšējo gadu struktūru darbības izbeigšana (Latvijas Radio 

bigbenda likvidācija, festivāla “Vasaras ritmi” pārtraukšanās). To vietā nāk jaunas struktūras,   

veidojas džeza izglītības sistēma Latvijā, tiek dibināti džeza klubi, sāk darboties jauni džeza 

festivāli.

 Džeza vēsture jau sen ir nopietnu akadēmisku pētījumu objekts ārvalstīs, it īpaši saistībā ar 

Eiropas kultūras identitātes meklējumiem, kā arī ar džeza − savdabīga, īpatnēja mākslas veida − 

identitātes un jaunrades ceļu meklējumiem. Ņemot vērā šo aspektu, Latvijas džeza vēsturei ir 

nozīmīga loma Eiropas džeza vēstures pētniecībā un tā attīstības kontekstā, kas raisa arī ārzemju 

pētnieku interesi, jo pagaidām ir neizzināts Eiropas džeza vēstures posms.   

 Darba izpētes objekts ir džezs Latvijā līdz 1940. gadam šādos aspektos:

1.Vēsturiskie un sociāli politiskie aspekti:

• džeza ienākšana un attīstība Latvijā (periodizācija, hronoloģija, personālijas);

• džeza sociālā loma;

• dažādu sabiedrības slāņu un oficiālās kultūrpolitikas attieksme pret šo mūzikas 

veidu.

2. Muzikoloģiskie aspekti:

• džeza izpratne Latvijā;

• Latvijas agrīno džeza ieskaņojumu analīze un salīdzinājums ar citu valstu šā laika 

džeza ieskaņojumiem. 

 Darba mērķis ir izpētīt džeza vēsturi Latvijā līdz 1940. gadam, aplūkojot to vēsturiskā, sociāli 

politiskā un muzikoloģiskā aspektā un atklājot Latvijas džeza attīstības īpatnības.2
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2 Iespēju robežās tiek dots arī salīdzinājums kontekstā ar džeza attīstību citās Eiropas valstīs, kā arī Igaunijā un Lietuvā, 
kas diemžēl ir apgrūtināts materiālu grūtās pieejamības un fragmentārisma dēļ. 



 Lai sasniegtu šo mērķi, tika izvirzīti vairāki darba uzdevumi, kas minēti to izpildes secībā:

1. Pieejamo avotu par džezu Latvijā līdz 1940. gadam apzināšana un apstrāde. Galvenie darba avoti 

ir publikācijas presē, arhīvu un muzeju krājumu materiāli, mūzikas ieskaņojumi, intervijas un 

literatūra (avoti tuvāk aplūkoti 1. nodaļā).

2. Preses publikāciju par džezu Latvijā līdz 1940. gadam izpēte un analīze. Publikāciju, it  īpaši 

džeza sludinājumu, uzskaite un analīze ļāva izdarīt  secinājumus par džeza ienākšanu un tālāko 

attīstību Latvijā līdz 1940. gadam, kā arī par sabiedrības attieksmi pret to Latvijā.

3. Latvijas džeza hronoloģijas izveidošana laika posmā līdz 1940. gadam, kas tika veikta, balstoties 

uz pieejamo avotu analīzi un savstarpēju salīdzināšanu.

4. Svarīgs uzdevums bija Latvijas džeza mūziķu, ansambļu un orķestru un to darbības laika 

apzināšana, kā arī atskaņotā repertuāra analīze.

5. Latvijas džeza mūziķu darbības ārzemēs un ārvalstu džeza mūziķu uzstāšanās Latvijā apzināšana. 

Džeza mūziķu savstarpējie kontakti, to koncerti Latvijā un ārvalstīs šajā laikā bija svarīgs, 

Latvijas džeza attīstību iespaidojošs aspekts.

6. Agrīno Latvijas džeza ieskaņojumu identificēšana un analīze. Tika izraudzīti analīzes kritēriji, 

veikta ieskaņojumu uzskaite un analīze. Šo darba uzdevumu bija iespējams veikt, pateicoties 

skaņuplašu kompānijas “Bellaccord Electro” ieskaņojumiem, kas saglabājušies Latvijas Valsts 

kinofotofonodokumentu arhīvā. 

7. Secinājumi par Latvijas džeza attīstību un īpatnībām šajā laikā, apkopojot visu apgūto 

informāciju un analīzes rezultātus. 

 Darbā tiek izmantotas vairākas izpētes metodes.

1. Kontentanalīze jeb satura analīze kā pētniecības metode, ar kuru kultūras parādības tiek 

analizētas, sistematizējot pētāmā materiāla saturu (Knippendorf, 2004; Šulmane, 2001). 

Kontentanalīzi autors ir lietojis, analizējot Latvijas preses izdevumus saistībā ar publikācijām par 

džezu, kā arī ar džezam veltīto publikāciju saturu. Lai to varētu īstenot, autors apkopojis preses 

un arhīvu materiālus, veicot  arhīvu materiālu apstrādi jeb tipoloģizāciju un veidojot uzskaites 

tabulas. Šīs tabulas ir izmantotas datu analīzē 3., 4. un 5. nodaļā. 3. nodaļā, analizējot laikraksta 

“Jaunākās Ziņas” sludinājumus, tiek izmantotas arī diagrammas un tabulas, kas darbā palīdz 

uzskatāmāk un koncentrētākā, pārskatāmākā veidā sniegt informāciju (Thome, 2005). Arī 

aplūkojot fotomateriālus darba 3. un 4. nodaļā, autors ir lietojis kontentanalīzi, detalizēti un 

sistemātiski aprakstījis attēlus, tādā veidā gūstot maksimāli daudz informācijas analīzei. 

Rezultātā veikta Latvijas džeza vēstures rekonstrukcija līdz 1940. gadam, tā aprakstīta pa 

attīstības posmiem. Darba 3. nodaļā, kas veltīta džeza diskursam Latvijā, pielietota diskursa 
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vēsturiskās analīzes metode, kas ļauj identificēt  un analizēt dažādas materiāla dimensijas saistībā 

ar vēstures kontekstu (Zelča, 2010:8). Diskursa analīzes pamatbūtība ir valodas lietojuma un 

lomas izpēte sabiedrības sociālajā dzīvē (Potter, 2008:217). Tā ir informācijas nesēja (valodas, 

teksta, attēla) izpēte, kas atspoguļo sabiedrības uzskatus un viedokli par konkrēto objektu. 

Diskursa analīze koncentrējas uz tekstu saturu un būtību, turklāt tie netiek aplūkoti izolēti cits no 

cita, bet gan kontekstā ar sociālām un kultūras parādībām, kā arī ar mūsdienu fonu (Landwehr, 

2008). Konkrētajā darbā diskursa analīze izpaužas kā džezam veltīto publikāciju (rakstu, 

sludinājumu) un fotoattēlu analīze kontekstā ar šā perioda izpratni par džezu citās valstīs (Eiropā 

un ASV), meklēta atbilde uz jautājumu par džeza izpratni un attieksmi pret to kā mākslas 

parādību Latvijā.

2. Džeza mūzikas stilistiskā analīze sniegta darba 5. nodaļā, analizējot “Bellaccord Electro” 

mūzikas ieskaņojumus un salīdzinot tos ar citu valstu šā perioda džeza ieskaņojumiem. Autors 

izmanto salīdzināšanu, balstoties uz fenomena − šajā gadījumā džeza − līdzību Latvijā un citur, 

meklējot kopīgo, atšķirīgo un savstarpējās ietekmes, rezultātā izveidojot kritēriju kopumu, ko 

pielieto mūzikas piemēru analīzē.

 Sīkāks darba avotu apraksts seko 2. nodaļā. 

 Teorētiskajā daļā autors izmantojis vairākus džeza teorijai un vēsturei veltītus darbus. Kā 

pasaules džeza vēstures izziņas avoti izmantoti šādi darbi: vācu džeza pētnieka, teorētiķa un kritiķa 

Joahima E. Berenda 2009. gadā publicētā “Džeza grāmata“ (E. Joachim Berendt, Günther 

Huesmann. “The Jazz Book: From Ragtime to Fusion and Beyond”, 2009), kas tiek uzskatīta par 

vienu no labākajiem džeza vēstures apkopojumiem; Alīna Šiptona “Jaunā džeza vēsture” (Alyn 

Shipton. “A New History of Jazz”, 2007); Teda Gioijas “Džeza vēsture” (Ted Gioia. “The History 

of Jazz”, 1997), kā arī fundamentālākie pētījumi agrīnajā džeza vēsturē − Guntera Šullera darbi 

“Agrīnais džezs” un “Svinga ēra” (Gunther Schuller. “Early Jazz: Its Roots and Musical 

Development (History of Jazz)”, 1969; “The Swing Era. The Development of Jazz 1930−1945”, 

1991). Plašs faktoloģiskais materiāls, kā arī būtiski secinājumi par agrīnā džeza attīstību un 

īpatnībām ir gūti Džeimsa L. Koljera grāmatā “Džeza radīšana” (Джеймс Линкольн Коллиер. 

“Становление Джаза”, 1984), kas joprojām tiek uzskatīta par vienu no labākajām grāmatām par 

agrīno džezu. Daļa faktoloģiskās informācijas tika iegūta no ASV džeza pētnieka Mervina Kūka 

darba “Džeza hronika” (Merwyn Cooke. “The Chronicle of Jazz”, 1997), savukārt nozīmīgu 

informāciju par džeza attīstību Lielbritānijā, Vācijā un citās Eiropas valstīs autors smēlās Džima 

Goldbolta darbā “Džeza vēsture Britānijā 1919−1950” (Jim Goldbold. “The History of Jazz in 

Britain 1919−1950”, 2005), kā arī Darmštates džeza institūta izdotajos zinātnisko rakstu krājumos 
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(“Jazz In Europa. Darmstädter Beiträge Zur Jazzforschung”, Bd. 3, 1993; “Jazz In Deutschland. 

Darmstädter Beiträge Zur Jazzforschung”, Bd. 4, 1996). Džeza skaņdarbu analīzes principu 

formulēšanā autoram ļoti palīdzēja franču džeza pētnieka Andrē Hodeira klasiskais darbs “Džezs − 

tā evolūcija un būtība” (Andre Hodeir. “Jazz − it’s Evolution and essence”, 1956), kurš, kaut arī ir 

publicēts samērā sen, joprojām tiek uzskatīts par izcilu džeza analīzes piemēru. Darba tapšanā 

izmantotas arī vairākas citas džezam veltītas grāmatas, enciklopēdijas, monogrāfijas un zinātnisko 

rakstu krājumi. Tostarp M. Kūka un D. Horna redakcijā publicētais “Kembridžas kompanjons 

džezā” (Merwyn Cooke, David Horn (eds.). “The Cambridge Companion to Jazz”, 2004), krievu 

kritiķu Jefima Barbana (Ефим Барбан), Leonīda Pereverzjeva (Леонид Переверзев), Kirila 

Moškova (Кирилл Мошков), igauņu džeza vēstures pētnieka Tīta Lauka (Tiit  Laukk) u. c. autoru 

darbi. 

 Darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām un nobeiguma. Tam pievienoti arī septiņi pielikumi. 

 Ievadā tiek raksturota darba novitāte, uzskaitīta tā struktūra, mērķi un uzdevumi, kā arī 

izmantotās metodes.

 1. nodaļā aplūkoti pētījumā izmantotie avoti: arhīvu − Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) 

un Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva (LVKFFDA) materiāli; bibliotēku − Latvijas 

Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas, Misiņa bibliotēkas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

materiāli; muzeju − Rakstniecības un Mūzikas muzeja (RMM) krājuma un privātkolekciju 

materiāli, skaņuplašu un CD ieskaņojumi, autora veiktas intervijas, kā arī memuāri un atmiņas.

 2. nodaļa veltīta džeza identifikācijas problēmai, džeza ienākšanai Eiropā un tā attīstībai 

Latvijā līdz 1940. gadam. 1. apakšnodaļā aplūkota džeza identifikācijas problēma − analizētas džeza 

definīcijas, aprakstīti dominējošie džeza stili un dots darba teorētiskais pamats. Šajā apakšnodaļā arī 

teorētiski pamatoti ieskaņojumu analīzes principi un kritēriji, kas tiek pielietoti 5. nodaļā − Latvijas 

džeza ieskaņojumu analīzē. 2. apakšnodaļā seko džeza ienākšanas jeb recepcijas3  apraksts 

Rietumeiropā un Latvijā, laika posmā līdz 1940. gadam, tā attīstības un stilistikas izpratnes 

raksturojums. 3. apakšnodaļā aprakstīta Latvijas mūzikas kultūra no 1922. līdz 1940. gadam, tās 

parādības un attīstība šajā laikā − fons, kurā ienāk un sāk attīstīties džezs. Analizēta izklaides 

infrastruktūra Latvijā − vide, kurā džezs veidojas un tiek atskaņots (bāri, naktslokāli, restorāni, 

kinoteātri utt.). Nodaļu noslēdz džeza turpmākās attīstības apraksts Latvijā pēc 1940. gada − džeza 

tradīcijas pārrāvumi padomju un vācu okupācijas laikā. Tiek aplūkota 1940. gada padomju 

okupācijas, vācu okupācijas (1941–1944) un 1944. gada otrreizējās PSRS okupācijas ietekme uz 
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džeza attīstību un mūziķu likteņiem un tā sekas, kā arī turpmākās džeza virzības konsekvences 

Latvijā − Padomju Savienības sastāvā.

 3. nodaļa veltīta džeza diskursam Latvijā līdz 1940. gadam. 1. apakšnodaļā aplūkots džezs 

Latvijas periodikā līdz 1940. gadam. Apakšnodaļā atspoguļotas publikācijas Latvijas presē, kas 

saistītas ar džezu, veikta džeza sludinājumu analīze laikrakstā “Jaunākās Ziņas”, raksturoti pirmie 

džeza sludinājumi laikrakstā “Jaunākās Ziņas” 1922. gadā, kā arī pirmie džeza mūziķi un orķestri. 

Latvijas džeza fotoattēlu analīzei paredzētajā 2. apakšnodaļā raksturoti mūziķu un orķestru 

fotoattēli, tajos redzamais instrumentārijs, mūziķu dresskods, zāļu interjers un cita vizuālā 

informācija. 3. apakšnodaļā iztirzāta izpratne par džezu Latvijā no 1922. līdz 1940. gadam. 

Atsevišķās sadaļās tiek aprakstīta sabiedrības un akadēmiskās mūzikas aprindu attieksme pret 

džezu, analizētas un salīdzinātas džezam veltītās publikācijas − V. Janova, Kārļa Paucīša, Jēkaba 

Vītoliņa un Jēkaba Graubiņa raksti. Noslēgumā izdarīti secinājumi par tā laika sabiedrības un 

akadēmiskās mūzikas aprindu izpratni un attieksmi pret džezu, kā arī par tās pārmaiņām laika gaitā.

 4. nodaļa veltīta džeza vēsturei Latvijā no 1922. līdz 1940. gadam. Nodaļas sākumā uzskaitīti 

šā Latvijas džeza attīstības perioda četri posmi, tos pamatojot un raksturojot. Apakšnodaļās aplūkots 

katrs posms, aprakstot orķestrus to parādīšanās secībā: pirmajam − džeza ienākšanas posmam − 

seko otrā jeb “deju orķestru” posma apraksts, 3. apakšnodaļa veltīta krīzes (trešajam) posmam, bet 

pēc tam aprakstīts svinga (ceturtais) posms. Seko pirmo Latvijas džeza mūziķu – Džeka Mihaļicka, 

Oskara Saulespurēna, Voldemāra Lāča, Vernera Troica u. c. biogrāfiju apraksts, bet 6. apakšnodaļa 

iepazīstina ar ārvalstu džeza mūziķiem, kas koncertējuši Latvijā līdz 1940. gadam.

 5. nodaļa veltīta Latvijas džeza pirmajiem ieskaņojumiem un to analīzei. Nodaļas sākumā  

minētas Latvijas skaņuplašu kompānijas un to ieskaņojumi. Atsevišķās sadaļās aplūkoti un analizēti 

“Bellaccord Electro” un S. Aldjanova orķestru, kā arī “Bellaccord Electro” solistu − vokālistu 

ieskaņojumi. 2. apakšnodaļā tiek vērtēts orķestru un ansambļu repertuārs. Tai seko 3. apakšnodaļa 

ar skaņuplašu kompānijas “Bellaccord Electro” džeza ieskaņojumu analīzi. 

 Nobeigumā sniegts kopsavilkums par džeza attīstību Latvijā no 1922. līdz 1940. gadam, 

secinājumi par tās īpatnībām un iespaidu uz vēlāko džeza attīstību Latvijā.

 Darbam pievienoti septiņi pielikumi − tabulas un diagrammas, analizēto fotogrāfiju, 

sludinājumu un citu vizuālo materiālu reprodukcijas, repertuāra saraksti, ka arī CD ar autora 

izveidotajām uzskaites tabulām − laikraksta “Jaunākās Ziņas” džeza publikāciju uzskaites tabulu un 

“Bellaccord Electro” skaņuplašu ieskaņojumu − matriču uzskaites tabulu, turklāt arī analizēto 

skaņdarbu − “Šņāc(i), Minna”, “Draudzībai” un “Lēno fokstrotu virkne Nr. II” − ieskaņojumi. 
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1. Pētījuma avoti
 

 1. nodaļā sniegts pētījumu avotu uzskaitījums un raksturojums. 

Pētījumā izmantoti šādi avotu veidi.

1. Rakstiskie avoti − nepublicēti arhīvu fondu materiāli (organizāciju valdes sēžu grāmatas, biedru 

saraksti, repertuāra saraksti u. c. materiāli); publikācijas presē − sludinājumi un raksti, kā arī 

iespieddarbi − grāmatas, t. sk. memuārliteratūra, skaņuplašu katalogi, orķestru repertuāra 

saraksti;

2. Vizuālie avoti − fotogrāfijas, zīmējumi u. c. materiāli;

3. Lietišķie avoti  − audio materiāli − skaņuplates un CD ieskaņojumi;

4. Mutvārdu avoti: intervijas.

 Pētījumā izmantoti vairāku arhīvu materiāli. Meklējot informāciju par džeza attīstību 

Latvijā, Latvijas Valsts vēstures arhīvā autors caurskatījis vairākus fondus. Viens no svarīgākajiem 

avotiem ir Latvijas Mūziķu biedrības (LMB) fonds (fonds Nr. 5689, apraksts Nr. 1). Latvijas 

Mūziķu biedrība bija organizācija, kas apvienoja Latvijas profesionālos mūziķus. Tā faktiski bija 

mūziķu arodbiedrība un darbojās līdz 1939. gadam. LVVA atrodamais Latvijas Mūziķu biedrības 

fonds ir apjomīgs, labi saglabājies dokumentu apkopojums, kas deva nozīmīgu materiālu šā darba 

tapšanai. Organizācijas fonda saturā ir atrodamas šādas lietas:

1) Latvijas mūziķu biedrības valdes sēžu grāmatas (5689. fonds, 1. apraksts, lietas Nr. 20., 21., 22., 

23. LMB valdes sēžu protokolos, kas apkopoti četrās lielās, iesietās grāmatās, atrodams ļoti plašs 

materiāls, kas ataino mūziķu  biedrības, faktiski − mūziķu arodbiedrības − darbu, kurš 

galvenokārt izpaudies kā darba attiecību strīdu risināšana ar kino un restorānu īpašniekiem, kā arī 

centieni kontrolēt ārzemju mūziķu darbību Latvijā. Valdes sēžu protokolu grāmatas ir 

saglabājušās pilnībā un rāda biedrības darbību visā tās pastāvēšanas laikā. Grāmatas rakstītas 

rokrakstā un satur ļoti vērtīgu informāciju par mūziķu dzīvi, darba apstākļiem un problēmām 

ikdienā, kā arī daudz faktoloģiskā materiāla par mūziķiem, to darbību, ģimenes apstākļiem, 

strīdiem ar darba devējiem utt. Saistībā ar džezu protokolos atrodami mūziķu vārdi, darbības 

vietas, kā arī ziņas par restorānu un kino orķestru mūziķu ikdienas darba specifiku. Šie dati 

izmantoti 4. nodaļā. LMB valdes sēžu protokoli ir vērtīgs laikmeta dokuments, kurā atrodamā 

informācija būtu atsevišķa pētījuma vērta.

2) Nošu saraksts (5689. fonds, 1. apraksts, 78. lieta). Mūziķu biedrības repertuāra (nošu) saraksts 

apkopots vienā apjomīgā, iesietā grāmatā. Skaņdarbu nosaukumi sagrupēti pa žanriem: uvertīras, 
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operu fantāzijas, baletu mūzika, svītas, fantāzijas un popūriji, simfonijas un sonātes, fokstroti un 

šimmi (oriģinālā rakstīts “Fox-troti un Schimmi”, sarakstā atrodami 39. lpp.), lento un 

bostonvalši (sarakstā atrodami 48. lpp), valši, marši, vecās dejas, dažādi sastāvi (sarakstā 

atrodami 69. lpp.), trio, romances un serenādes, intermeco und Lieder. Šādi saraksti ir 

saglabājušies vairāki (sk. 5.2. apakšnodaļu), un domājams, ka lielākā daļa no tiem tapusi pēc 

1940. gada okupācijas, kad sākās orķestru atskaņotā repertuāra kontrole. Konkrētajā nošu 

sarakstā ir uzskaitīti LMB īpašumā esošie nošu materiāli, acīmredzot biedrības nošu bibliotēkas 

saraksts. Kaut arī tajā lielākoties figurē akadēmiskā mūzika, šķiet, ka daļa skaņdarbu ir atskaņota 

arī restorānos un kafejnīcās. Diemžēl nošu materiāls nav saglabājies, līdz ar to nav iespējams 

spriest par aranžējumiem un orķestra sastāviem. Taču pats saraksts ar savu apjomīgumu (vairāk 

nekā 100 lpp.) ir vērtīgs izziņas materiāls, kurš liecina par atskaņoto repertuāru un ļauj izdarīt 

secinājumus par tā saistību ar džezu. 

3) B. Čunčiņa personīgais nošu repertuārs (5689. fonds, 1. apraksts, 77. lieta). Lietā atrodams 

ilggadējā Operas kafejnīcas (Aspāzijas bulv.1) orķestra vadītāja Bruno Čunčiņa repertuāra 

saraksts 46 lappušu garumā ar 1480 skaņdarbu nosaukumiem. Saraksts veikts mašīnrakstā un, 

spriežot pēc tajā minētajiem skaņdarbu nosaukumiem ( ar 1. numuru minēta “Internacionāle”), 

sastādīts jau pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā (acīmredzot repertuāra kontroles dēļ). Kopā ar 

iepriekšminēto LMB nošu sarakstu šī lieta sniedz vērtīgu informāciju par kafejnīcās un 

restorānos atskaņoto repertuāru, kas tuvāk aplūkots darba 5.2. apakšnodaļā.

4) Mūziķu biedrības biedru aptauju anketas (5689. fonds, 1. apraksts, 73. lieta). Tā ir viena no 

vērtīgākajām lietām, kas atrodama šajā fondā. Mūziķu biedrība veikusi savu biedru uzskaiti 

1929.−1930. gadā ar anketu palīdzību, kurās atrodamas ziņas par katru mūziķi − biedrības 

biedru.  Katrs mūziķis ir pats aizpildījis iepriekš sagatavotu anketas lapu, kas pēc tam apkopotas. 

Lietā ir 188 lappuses (tātad 188 anketas jeb tāds pats skaits mūziķu), un tajā minētas dalībnieku 

vecums, dalība biedrībā, pārvaldītie instrumenti, darbavietas un vidējā izpeļņa. Faktiski šis 

saraksts ir Latvijas profesionāli strādājošo mūziķu uzskaitījums 1930. gadā, turklāt sniedz 

vērtīgas ziņas par katra mūziķa izpeļņu, darba nosacījumiem, izglītību, dzimšanas datiem un citu 

personālu informāciju. Sava apjomīguma un informācijas daudzuma dēļ saraksts ir nozīmīgs 

dokuments par Latvijas mūziķu personālijām 1930. gadā un tādējādi var kalpot par sākumpunktu 

turpmākiem pētījumiem par Latvijas mūziķiem šajā laikā. Aptaujas anketās gūtā informācija 

izmantota darba 4. nodaļā, aprakstot Latvijas džeza mūziķu biogrāfijas.

5) Ilggadīgo mūziķu dzīves apraksti (5689. fonds, 1. apraksts, 121. lieta). Šajā lietā atrodami īsi 

mūziķu dzīves apraksti, kas acīmredzot veidoti īpašos gadījumos − ilggadīgo biedrības biedru 
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jubilejām. Lietas apjoms ir 26. lappušu garš un sniedz vērtīgus biogrāfiskus datus par vairākiem 

mūziķiem − biedrības biedriem, taču kopējā kontekstā tam ir papildu informatīva loma. Lieta ir 

samērā haotiska, acīmredzot tapusi vairāku gadu garumā un prasa papildu pētījumus.

6) Pūtēju un kino sekcijas sēžu protokoli (5689. fonds, 1. apraksts, 34. lieta). Šķiet, pūtēju un kino 

sekcija pastāvējusi neilgu laiku, jo lieta ir salīdzinoši neliela (tikai dažas lappuses). Protokolos 

galvenokārt atklāti darba tiesību strīdi un to risināšana. Lietā atrodams arī 1929. gada kino 

”Splendid Palace” mūziķu sanāksmes protokols, kurā lasāms minētā orķestra dalībnieku saraksts 

(1. lpp.), kā arī 1930. gada 21. maija pieņemtais kino mūziķu protokols, kurā fiksēts protests 

skaņu kino (5. un 6. lpp.). Tas raisa interesi kā laikmeta liecība par problēmām, ar ko saskārās 

kinoteātru mūziķi līdz ar skaņu kino parādīšanos.

 Autors aplūkojis arī Latvijas viesnīcu, restorānu, kafejnīcu un tamlīdzīgu pasākumu 

darbinieku biedrības “Ganimedes” (1923−1936) fondu (2483. fonds, 1. apraksts).  Šajā fondā 

atrodami sapulču un sēžu protokoli no 1923. līdz 1936. gadam. Protokolos atrodama informācija 

galvenokārt par slimokasēm, dažādām biedrības sporta aktivitātēm u. c. Fondā atrodami arī biedru 

iestāšanās pieteikumi (1923.−1924. g. − 2483. fonds, 1. apraksts,  4. − 8. lietas), tomēr tie neattiecas 

uz mūziķiem. Savukārt sarakstē ar Rīgas pilsētas valdi un prefektūru par mūziku traktieru 

uzņēmumos no 1930. līdz 1939. gadam (2894. fonds, 4. apraksts, 538. lieta) atrodamas izsniegtās 

atļaujas spēlēt mūziku (dzīvo, radio un gramofona mūziku) restorānos un krogos. Lietā minēti krogi 

(restorāni un kafejnīcas) un to adreses, īpašnieku vārdi, kā arī pieprasītā orķestra lielums. Abi šie 

fondi ir saistošs izziņas materiāls, tomēr tajos atrodamā informācija tikai aplinkus skar darba tēmu.

 Autors pētījis arī Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību departamenta fondu (1694. 

fonds, 1. apraksts, 212. un 213. lieta), kurā ir sarakste ar vijolnieku un orķestra vadītāju Jašu 

Levensonu par viņa orķestra “6 Aldjanovi” reģistrēšanu un atļauju uzstāties ārzemēs (sk. 4.5. 

apakšnodaļu), kā arī Iekšlietu ministrijas administratīvā departamenta fondu (3234. fonds, 24. 

apraksts, 8383c lieta), kurā  atrodams Jēkaba Levensona iesniegums emigrācijas nodaļai ārzemju 

pases iegūšanai. Turklāt šajās lietās atrodama sarakste ar restorānu īpašniekiem par dažādu 

viesmākslinieku uzstāšanās atļaujām Latvijā. Minēti mūziķu vārdi, uzstāšanās vietas un laiks, kā arī 

cita veida informācija, galvenokārt sarakste, kas skar dažādu koru un ansambļu reģistrāciju, 

mūzikas izdevējdarbību, kolportierismu utt. Šie fondi ir ļoti nozīmīgs avots, kas faktiski ļauj 

rekonstruēt Latvijas mūziķu darbību, kā arī identificēt ārzemju mūziķu sastāvus un to darbību 

Latvijā. Tieši Iekšlietu ministrijas administratīvā departamenta fonda materiālos autoram izdevās 

atrast ārzemju orķestru “6 Comedian Ladies” un “Orchestre Valbelle” sastāvu sarakstu, uzstāšanās 
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vietas un datumus (sk. 4.6. apakšnodaļu), kā arī precizēt vairāku Latvijas džeza mūziķu dzimšanas 

datus. 

 Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvā (LVKFFDA) autors analizējis skaņuplašu 

kompānijas “Bellaccord Electro” ieskaņojumus. Izmantojot arhīva fonodokumentu zinātniski 

tehniskajā daļā atrodamo “Skaņuplašu 2. oriģinālu uzskaites un aprakstu grāmatu (“Bellaccord 

Electro”) Nr. 1/5877 – 1568/4482”, autors uzskaitījis neakadēmiskās mūzikas ieskaņojumus 

“Bellaccord Electro” matricēs, rezultātā izveidodams matriču uzskaites tabulu. Šī tabula ļauj 

analizēt varbūtējo ieskaņojumu veikšanas secību, repertuāru, identificēt orķestrus, mūziķus un 

solistus, kas veikuši šos ieskaņojumus. Kopumā uzskaitīti 615 skaņdarbu ieskaņojumi (no apmēram 

1500 “Bellaccord Electro” matricēm, kas glabājas LVKFFDA). Tomēr jāteic, ka darbu ar matricēm 

ļoti apgrūtināja slikta informācijas pieejamība − informācija nav elektroniski apstrādāta, izkaisīta 

dažādos katalogos, turklāt ieraksti nav digitalizēti. Turklāt matrices reizēm tiek atskaņotas, kas 

neatgriezeniski tās sabojā. “Bellaccord Electro” ierakstu kā Latvijas kultūras mantojuma daļas 

digitalizēšana būtu steidzami risināms uzdevums. Savā pētījumā autors izmantoja CD ierakstus no 

sērijas “Labākais no “Bellaccord Electro””, ko izdevusi ierakstu kompānija “Balss”, kā arī 

oriģinālās skaņuplates no personīgās kolekcijas. 

 Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) krājuma materiāli ir nozīmīga darba avotu 

sastāvdaļa. Galvenokārt tie ir fotomateriāli, kā arī biogrāfiskās ziņas par mūziķiem un orķestriem. 

Daļa no šīs informācijas apkopota topošajā Latvijas mūziķu leksikonā, un autors pateicas RMM 

darbiniekiem Dzintaram Gilbam un Rūtai Līcītei par iespēju izmantot šos pagaidām nepublicētos 

materiālus savā darbā. Autors aplūkojis un analizējis Voldemāra Lāča un Jāņa Vītoliņa kolekcijas, 

kā arī mūziķu un orķestru fotoattēlus un koncertu programmas, kā arī izmantojis fotodokumentus 

no privātiem arhīviem, galvenokārt no Elmāra Zemoviča4 privātkolekcijas. Liela daļa materiālu tiek 

glabāti RMM, kaut arī diemžēl joprojām nav aprakstīti un ievadīti muzeja krājumā, līdz ar to pieeja 

tiem ir apgrūtināta. Daudzos gadījumos dati ir arī ļoti fragmentāri, un nav norādīti to izcelsmes 

avoti. Tomēr bieži tā ir vienīgā pieejamā informācija, tādēļ autors savā darbā to izmantojis, attiecīgi 

norādot uz informācijas izcelsmi un ticamību (pārbaudamību). Jāteic, ka tieši muzeja krājumā 

esošie fotomateriāli sniedz būtiskas ziņas par orķestru sastāviem, instrumentāriju un mūziķu 

personālijām, tā ir svarīga vizuālā informācija. Fotogrāfiju analīze veikta darba 3.3. apakšnodaļā, kā 

arī plaši izmantota 4. nodaļā.
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4 Rakstniecības un mūzikas muzeja speciālists Elmārs Zemovičs ilgus gadus vācis informāciju par Latvijas mūziķiem. 
Viņa kartotēkā var atrast ziņas arī par izklaides žanra pārstāvjiem. Diemžēl bieži nav norādīti ziņu avoti vai arī tie ir ļoti 
aptuveni. Tā kā daudzkārt tie pagaidām ir vienīgie pieejamie dati (it īpaši tas attiecas uz personāliju biogrāfiskajiem 
datiem), tad gadījumos, kad to ticamība nav pārbaudīta, autors tos min zemsvītras piezīmēs.



 Viens no svarīgākajiem pētījuma avotiem ir preses materiāli. Latvijas Universitātes 

Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkā autors veicis laikraksta “Jaunākās Ziņas” džeza 

publikāciju uzskaiti un analīzi no 1922. līdz 1940. gadam, izveidojot publikāciju uzskaites tabulu 

(kopā uzskatītas 2065 publikācijas). Kaut arī daļa laikrakstu ir digitalizēta, atvieglojot darbu, tomēr 

digitalizācijas kvalitāte ne vienmēr ir bijusi laba, īpaši tas attiecas uz laika posmu līdz 1935. gadam. 

Pārsvarā darba pamatā ir laikraksta “Jaunākās Ziņas” publikāciju uzskaite, taču uzskaitītas un 

analizētas arī vairākas citas ar džezu saistītas publikācijas laikrakstos “Сегодня”, “Сегодня 

Вечером”, “Rigasche Rundschau”, “Rīts”, “Pēdējā Brīdī”, “Brīvā Zeme”, žurnālos “Mūzika”, 

“Jaunā Nedēļa”, “Daugava” un “Burtnieks”. Šīs publikācijas − galvenokārt sludinājumi − ir 

galvenais avots, ap kuru, kompilējot pārējo pieejamo informāciju un avotus, bija iespējams veikt 

Latvijas džeza attīstības rekonstrukciju, kā arī izdarīt secinājumus par džeza izpratni un tās 

izmaiņām Latvijā šajā laika posmā. Analīze un secinājumi aprakstīti darba 3. nodaļā. 

 Autors veicis arī publikāciju uzskaiti Latvijas presē, izveidojot tabulu par 245 ar džezu 

saistītām publikācijām, vadoties pēc “Latviešu zinātnes un literatūras periodiskos izdevumos 

iespiesto rakstu sistemātiskā satura un alfabētiskā autoru rādītāja” no 1921.−1930. gadam (t. s. A. 

Ģintera rādītāja). Arī šo datu analīze ir veikta darba 3. nodaļā. 

 Svarīga darba daļa ir skaņuplašu un CD ieskaņojumi. Autors izmantojis “Bellaccord Electro” 

skaņuplašu ieskaņojumus − gan oriģinālus, gan kopijas CD formātā, ko analizējis (5.4. 

apakšnodaļa). Salīdzināšanai izmantoti arī mūsdienu džeza ieskaņojumi. Autors izmantojis arī 

skaņuplašu kompāniju “Bellaccord Electro” (1935. g.), “His Master’s Voice” (1931. g.) un 

“Kristall” (1931. g.) katalogus, kuri ir autora īpašumā, kā arī “Bellaccord Electro” kolekcionāra un 

skaņuplašu vēstures pētnieka Ata Bērtiņa privātkolekcijas materiālus. Informācija par Latvijas 

skaņuplašu kompānijām galvenokārt  ņemta no A. Bērtiņa radioraidījumiem, kā arī no topošās 

grāmatas − monogrāfijas par Latvijas skaņuplašu kompāniju vēsturi − materiāliem, par ko autors 

laipni pateicas A. Bērtiņam. Latvijas skaņuplašu kompāniju un, it  īpaši, “Bellaccord Electro” 

vēsture ir atsevišķa pētījuma temats, kas līdz šim nav ticis pienācīgi izzināts. Skaņuplašu kompāniju 

un, jo sevišķi, “Bellaccord Electro” darbība saistībā ar Latvijas džeza vēsturi aprakstīta 5.1. 

apakšnodaļā. 

 Darba gaitā autors veicis 19 strukturētas intervijas ar cilvēkiem, kas saistīti ar džeza attīstību 

Latvijā − bijuši notikumu laikabiedri vai dalībnieki, ir to pētījuši vai ir Latvijas džeza mūziķu 

pēcnācēji. Intervēti: Alfrēds Dreiblats, Igors Graps, Ivars Mazurs, Jānis Pitāns, Jāzeps Kulbergs, 

Juris Mutulis, Marģers Vestermanis, Marina Mihaiļeca, Elmārs Zemovičs, Mārtiņš Saulespurēns, 
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Oļģerts Kroders, Atis Bērtiņš, Oļģerts Šusts, Valentīna Freimane, Zigurds Linde, Zigurds Rezevskis, 

Aivars Zītars, Pauls Pavasaris, Atis Bērtiņš.

 Interviju vidējais ilgums ir viena stunda vai vairāk. Kaut arī intervijas ir samērā subjektīvs 

avots, džeza vēstures sakarā tās reizēm sniedz ļoti vērtīgas ziņas, it īpaši skaidrojot  notikumu 

kontekstu un nianses. Konkrētās intervijas ir svarīgas arī kā vēl nedaudzo dzīvo aculiecinieku 

vēstījums par džeza vietu un realizāciju aplūkojamā laika posmā, turklāt tās ir personīgas atmiņas 

par mūziķiem (piemēram, V. Freimanes un O. Krodera atmiņas par Dž. Mihaļicki). Šī informācija 

izmantota darba tapšanas gaitā vairākās nodaļās, bet it īpaši 4.5. apakšnodaļā. Intervijas ierakstītas 

digitālā veidā un glabājas autora arhīvā. Vairākas savulaik intervētās personas diemžēl jau ir 

aizgājušas mūzībā (I. Graps, I. Mazurs, J. Pitāns, O. Kroders), līdz ar to intervijas kļuvušas par 

vērtīgu vēsturisku materiālu.5 

 Autors savā darbā izmantojis Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma materiālus − 

enciklopēdijas, monogrāfijas un cita veida literatūru par džezu, grāmatas, kā arī periodikā 

publicētus rakstus, kas minēti literatūras sarakstā. Izmantotas arī memuāru un atmiņu grāmatas, 

kurās pieminēts džezs jeb džeza mūziķi norādītajā laika posmā, kā arī vairākus daiļliteratūras 

darbus, kuros atspoguļots minētais laiks saistībā ar džezu (sk. literatūras sarakstu). Šie materiāli 

izmantoti visā darbā, bet īpaši 2., kā arī 4. un 5. nodaļā.

 Darbā citētajos tekstos konsekventi saglabāta oriģinālā ortogrāfija. Personu vārdi, inciāļi un 

dzimšanas un miršanas dati minēti gadījumos, kad tie ir zināmi un identificējami; to neesamība 

tekstā liecina par tuvākas informācijas trūkumu.
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5 Intervijas piemēru - sarunas ar V. Freimani transkripciju - skatīt pielikumā nr. 6.



2. Džeza identifikācija un ienākšana Eiropā. Attīstība Latvijā 20. gs. 20. un 30. 
gados.

 2.1. Džeza identifikācijas jautājums

 Džeza un īpaši tā sākumposma pētniecībā viens no grūtākajiem jautājumiem ir tā 

identificēšana. Šī svarīgā problēma joprojām ir diskusiju un pētījumu objekts. 

 Džeza definēšanas mēģinājumi sākās līdz ar tā rašanos. Šis mūzikas stils ir piedzīvojis 

vairākus evolūcijas posmus un turpina attīstīties joprojām. Tādējādi izpratne par to laika gaitā ir 

būtiski mainījusies, un mūsdienu polāro kustību − no vienas puses, starptautiskās globalizācijas, no 

otras, kultūridentitātes meklējumu − apstākļos džeza, t.i., sākotnēji Amerikas kultūras fenomena, 

identifikācijas jautājums ir kļuvis vēl jo komplicētāks. 

 Izpēti šajā jomā daudzējādā ziņā apgrūtina arī džeza unikāli sintezējošais raksturs. Tāpēc 

mēģinājumi to definēt, izmantojot akadēmiskajā mūzikā tradicionāli pieņemtus paņēmienus un 

formālus kritērijus, ir lemti neveiksmei; pēc vairāku džeza speciālistu atziņas, tie neatklāj džeza 

būtību (Berendt, 2009:664; Shipton, 2007:4; Барбан, 2007:32 (2)). Lielākā daļa pētnieku 

mēģinājuši šo problēmu risināt, raksturojot konkrētus džeza aspektus un to kopumu apzīmējot par 

džezu.

 Autoritatīvā enciklopēdija “New Grove Dictionary  of Music and Musicians” sniedz vairākas 

džeza definīcijas, pirmajā paskaidrojot džeza izcelsmi jeb ģenēzi:

“[džezs ir] mūzikas tradīcija, balstīta izpildījuma nosacījumos, ko radīja un attīstīja afroamerikāņi 

20. gadsimta sākumā.”6

 Līdzīgi džezs tiek definēts daudzos avotos, tajā skaitā džeza vēstures mācību grāmatās, 

piemēram:  

 “Džezs ir tiešs rezultāts Rietumāfrikas [mūzikas] influencei uz Eiropas atvasinātajiem 

mūzikas stiliem un populāro Amerikas mūziku” (Lawn, 2007:5).7

 Viena no nozīmīgākajām džeza enciklopēdijām “The New Grove Dictionary  of Jazz”, definē 

džezu līdzīgi:
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6 “A musical tradition rooted in performing conventions that were introduced and developed early in the 20th century 
by African Americans” (Tucker, 903).

7 “Jazz is a direct result of West African influences on European derived music styles and popular American 
music”(Lawn, 2007:5).



 “[Džezs ir] mūzika, ko galvenokārt radījuši afroamerikāņi 20. gadsimta sākumā kā eiropiešu 

− amerikāņu un Āfrikas cilšu mūzikas sajaukumu. [Džezs ir] unikāls [mūzikas] tips, ko nav 

iespējams droši iedalīt kategorijās kā etnisko, populāro vai mākslas [domāts akadēmisko. – I. V.] 

mūziku, kaut arī tajā atrodami visu triju elementi. [Džezs] ir atstājis dziļu iespaidu uz starptautisko 

kultūru ne tikai savas ievērojamās popularitātes dēļ, bet arī ar nozīmīgo lomu, kas tam bijusi daudzu 

populārās mūzikas formu veidošanā, kas attīstījušās tā ietekmē vai izrietējušas no tā.”8

 Šīs ģenētiskās definīcijas paskaidro džeza izcelsmi, taču nesniedz priekšstatu par tā būtību 

un nepalīdz to identificēt praksē.

 Viens no ievērojamākiem džeza pētniekiem, vācu džeza kritiķis Joahims Berends (Ernst-

Joachim Berendt) mēģina šo problēmu risināt, paplašinot definīciju: 

 “Džezs ir mākslas forma, kas radusies ASV, melnādainajiem saskaroties ar Eiropas 

mūziku.  /../ Džezs atšķiras no Eiropas mūzikas ar trīs specifiskiem pamatelementiem: 

1) specifisku attieksmi pret laiku, kas tiek saukta par svingu;

2) mūzikas produkcijas spontanitāti un vitalitāti, kurā ir sava loma improvizācijai; 

3) sonoritāti un frāzēšanas manieri, kas atspoguļo džeza mūziķa individualitāti” (Berendt, 

2009:661).9

Šī definīcija ietver jau atsevišķu džeza elementu un arī tā būtības raksturojumu. Turpinājumā 

Bērents norāda:

 “Džeza vēsture var tikt uzrakstīta, balstoties uz šiem trim raksturojošiem elementiem − 

svinga, improvizācijas un skaņas/frāzējuma − un to savstarpējām attiecībām. Visi šie raksturojošie 

elementi ir svarīgi, bet to savstarpējās attiecības mainās, un šīs mainīgās attiecības ir daļa no džeza 

evolūcijas” (Berendt, 2009:661).10

 Līdzīgi arī jau pieminētajā “New Grove Dictionary of Music and Musicians” pirmajai, 

izcelsmi skaidrojošajai definīcijai seko vairākas citas, kuras aplūko džezu kā specifisku parādību un 

muzikālu procesu kopumu. Daudzējādā ziņā tās sasaucas ar E. J. Berenda teikto:
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8 “A music created mainly by African − americans in the early 20th century through an amalgamation of elements 
drawn from European-American and tribal African musics. A unique type, it cannot safely be categorized as folk, 
popular, or art music, though it shares aspects of all three. It has a profound effect on international culture, not only 
through its considerable popularity, but through the important role it has played in shaping the many forms of popular 
music that developed around and out of it” (Kernfeld, 2002:361).

9 “Jazz is a form of art music that originated in the United States through the confrontation of African Americans with 
European music. /../ Jazz differs from European music in three basic elements, which all serve to increase intensity: 1. 
A special relationship to time, defined as “swing”; 2. A spontaneity and vitality of musical production in which 
improvisation plays a role; 3. A sonority and manner of phrasing that mirror the individuality of the performing jazz 
musician” (Berendt, 2009:661).

10 “A history of jazz could certainly be written from the point of view of the three jazz characteristics − swing, 
improvisation and sound/phrasing − and their relation to each other. All these characteristics are important, to be sure, 
but their relationships change, and these changing relationships are a part of jazz evolution” (Berendt, 2009:661). 



 1. “[Džezs ir] attieksmju un pieņēmumu kopums, kas tiek pielietots mūzikas veidošanā, kur 

galvenais uzsvars ir izpildījumam kā radošam procesam, kurš ietver improvizāciju;11 /../ 

 2. [Džezs ir mūzikas] stils, kuru raksturo sinkopējums, no blūza atvasināti melodiskie un 

harmoniskie elementi, cikliskas formas struktūras un elastīga, par svingu dēvēta pieeja ritmam 

frāzējumā.”12

 Džezu kā specifisku muzikālu attieksmju kopumu, kas ir spontāns un improvizēts, definē arī 

ASV etnomuzikologs Braiss Džordens (Bruyce Jordan):

 “Džezs nav komponista māksla. Konkrētā melodija un harmonijas, kas ir priekšnesuma − 

vienalga, vai tas būtu improvizēts vai aranžēts − pamatā, ir tikai sekundāri svarīgas. Drīzāk džezs ir 

izpildītāja, izpildošā ansambļa, aranžētāja māksla. Un šīs mākslas kvalitāte ir atkarīga no viņu 

[atskaņotāju un aranžētāju − I. V.]  kreatīvajām idejām.”13

 Pēdējās citētās definīcijas skaidri norāda uz džeza spontāno un komunikatīvo dabu kā vienu 

no tā raksturiezīmēm. Skatoties plašākā laika perspektīvā, šis ir viens no džeza svarīgākajiem 

aspektiem, jo ļauj atrast kopsaucēju, kas vieno daudzus visnotaļ atšķirīgus džeza stilus, piemēram, 

frīdžezu14  (free jazz), diksilendu (dixieland) un fjūženu15  (fusion). Džeza veidošanās sākumposmā 

ļoti nozīmīgas bijušas šī stila reliģiskās saknes, kas jo īpaši parādās tādos žanros kā gospels un 

spiričuels; taču tām ir ievērojama loma arī džeza turpmākajā attīstībā, sevišķi hardbopā un frīdžezā. 

Abi minētie džeza virzieni ir tiešā veidā saistīti ar reliģiju − t. s. Melno baznīcu (Black church) un 

Kustību par melnādaino tiesībām (Black pride). Līdz ar to džezs iekļāvies ASV 20. gadsimta 60. 

gadu sociāli politiskajā cīņā un bez šī konteksta nav adekvāti uztverams un analizējams (Tanner, 

Megill, Gerow, 1992:118, 121; Bergerot, Merlin, 1993:57−61).16  Te gan jāpiebilst, ka džeza 

pirmsākumos sociāli politiskais aspekts tik spilgti vēl nav izpaudies. 
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11 “A set of attitudes and assumptions brought to music-making, chief among them the notion of performance as a fluid 
creative process involving improvisation” (Tucker, 903).

12 “A style characterized by syncopation, melodic and harmonic elements derived from the blues, cyclical formal 
structures and a supple rhythmic approach to phrasing known as swing” (Tucker, 2001:903-904).

13 “Jazz is not a composer’s art. The particular melody and harmonies which formed the basis of a performance, 
improvised or arranged, are of secondary importance. Rather jazz is the art of the performer, the performing ensemble, 
the arranger. And the quality of the art is dependent upon their creative ideas” (Homer, 1962:449).

14 Frīdžezs (angl. free jazz − brīvais džezs) − džeza stils, radies 20. gs. 50. gadu vidū ASV. Tam raksturīga spontāna, 
brīva improvizācija (gan individuāla, gan kolektīva), apzināti ignorējot tēmas harmoniju, ritmu un formu, atskaņojuma 
centrā izvirzot mūziķu emocijas.

15 Fjūžens (angl. fusion − saplūsme) − džeza stils, radies 20. gs. 70. gados. Raksturīgas iezīmes ir elektrisko mūzikas 
instrumentu plašs pielietojums, kā arī izteikta rokmūzikas ietekme.

16 Vispusīgi šis džeza aspekts aplūkots krievu džeza kritiķa Jefima Barbana grāmatā “Melnā mūzika, baltā 
brīvība.” (Барбан Е. “Черная музыка, белая свобода. Музыка и восприятие авангардного джаза.”)



 Kā jau izriet no iepriekš citētajām definīcijām, viena no džeza identifikācijas pazīmēm ir t.s. 

džeza valoda jeb veids, kādā tiek muzicēts. Tam ir raksturīgas vairākas specifiskas pazīmes:

1) svings jeb specifiska ritma pulsācija;

2) sinkopācija;

3) melodijas interpretācija un frāzējums;

4) improvizācija;

5) specifiska attieksme pret skaņu un tembru;

6) cikliska skaņdarba forma.

 Šo pazīmju kopums tiek saukts par džeza valodu, turklāt tas var būt piemītošs gan 

individuāliem mūziķiem, gan ansambļiem un orķestriem.

 1. Svings ir viena no būtiskākām džezam piemītošajām īpašībām. Tomēr, līdzīgi kā tas ir ar 

pašu džezu, svinga jēdzienam diemžēl joprojām nav vienotas definīcijas. Tas ir saistīts ar diviem 

aspektiem: pirmkārt, svingu nav iespējams definēt, izmantojot jau pieminētos tradicionālos, 

akadēmiskajā mūzikā pieņemtos apzīmējumus, jo šis fenomens sevī ietver elementus, kas ir sveši 

akadēmiskajai mūzikai; otrkārt, mēģinot svingu definēt tikai kā tehnisku un metroritmisku pazīmju 

kopumu, kas ir raksturīgs džezam, tiek ignorēts tā psihofiziskais raksturs (Барбан, 2007:32).

 Viens no ievērojamiem džeza pētniekiem Andrē Hodeirs (Andre Hodeir) uzskata, ka svingu 

kā fenomenu nav iespējams definēt, taču ir iespējams noteikt apstākļus, kuru rezultātā tas rodas 

(Hodeir, 1956:196). Hodeirs uzskaita piecus šādus nosacījumus, no kuriem trīs ir “tehniski” un var 

tikt racionāli saprasti (temps un akcenti, frāzes ritmiskais līdzsvars, pareiza nošu izvietošana), taču 

pēdējie divi ir “psihofizikāli, un var tikt uztverti tikai intuitīvi” (relaksācija un kustīgums (vital 

drive)) (Hodeir, 1956:197). Tieši intuitīvais elements − tas, ka to var sajust, bet ne izskaidrot, 

sagādā vislielākās grūtības mēģinājumos svingu racionāli pamatot.17

 Tālāk neiedziļinoties svinga kā fenomena teorētiskajā analīzē un definēšanas mēģinājumos 

(jo tas nav šā darba uzdevums), autors uzskaitīs pazīmes, pēc kurām svingu identificē praktiskajā 

džeza muzicēšanā. Galvenokārt tā ir uzsvaru nobīde taktī uz vājajām taktsdaļām − 2 un 4 (t. s. 

“offbeat”). Šī īpašība ir raksturīga svinga ēras orķestriem − bigbendiem, taču ir sastopama arī pirms 

tam − diksilendā, kā arī vēlākajos džeza stilos. Pamatā šī pulsācijas nobīde ir dzirdama ritma grupā 

(bass, sitaminstrumenti, harmoniskais instruments), taču šo pašu pulsāciju realizē arī solo 

instrumenti un bigbenda instrumentu grupas. Turklāt bigbenda grupām raksturīga frāžu 

“atvilkšana”, kavēšana − pretstatā ritma grupas spēlei, tādā veidā radot specifisko svinga frāzējumu 
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17 Arī iemācīt. Joprojām nav metodikas svinga apguvei, tas ir viens no grūtākajiem elementiem džeza apmācībā. Parasti 
svingu iemācās, “kopējot” ieskaņojumus, spēlējot tiem līdzi un daudz klausoties šo mūziku. Svings ir individuāls, katrs 
mūziķis svingo savādāk.



jeb “grūvu”. Svings vienlaicīgi eksistē arī solo instrumentu spēlē − frāzēs, kuras visbiežāk tiek 

spēlētas astotdaļu dalījumā, uzsvarus konsekventi liekot uz “vājajām” astotdaļām un vienlaicīgi tās 

sinkopējot ( 1. attēls).

 

      1. attēls

Akadēmiskajiem mūziķiem atskaņojot džezu, parasti vislielākās problēmas sagādā tieši šī svinga 

īpašība, jo tā ir tieši pretēja ierastajai akadēmiskajai spēlēšanas praksei.

 Bez akcentu nobīdes svinga ritmā astotdaļas parasti tiek viegli sinkopētas, bet šo sinkopāciju 

nav iespējams fiksēt notīs. Tādēļ bieži notīs ir sastopams pieraksts, kurš, protams, neatspoguļo 

realitāti (2. attēls):

   

      2. attēls 

Būtībā ritmiski svinga frāzes tiek spēlētas “starp” 12/8 un 8/8, kā tas arī redzams 3. attēlā:

      3. attēls
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 Kombinējot šos abus aspektus − uzsvaru nobīdi un sinkopāciju − tad arī rodas specifiskais 

svinga spēles stils. Taču, kā jau minēts iepriekš, būtiski svarīgi svinga aspekti ir arī relaksācija un 

kustīgums. Muzikālās izteiksmes raksturam orķestrī vai ansamblī jābūt  vienādam, respektīvi, 

mūziķiem jāspēlē/jāsvingo daudzmaz vienādā veidā.

 Apzīmējums “svings” popularitāti ieguva 20. gs. 20. gadu beigās, pateicoties Djūka 

Elingtona (Duke Ellington; 1899−1974) tēmai “It  Don’t  Mean a Thing, If It Ain’t Got That Swing”, 

kura nosaukums savukārt cēlies no D. Elingtona orķestra trompetista Babera Millija (Bubber Miley; 

1903−1932) iemīļota izteiciena (Schuller, 1991:50). D. Elingtona orķestra un vokālistes Īvijas 

Andersones (Ivie Anderson; 1904−1949) ieskaņojumā 1932. gadā šī kompozīcija kļuva ļoti 

populāra un deva nosaukumu dažus gadus vēlāk sekojošajai svinga ērai. Kaut arī pats apzīmējums 

mūziķu aprindās tika lietots jau daudz agrāk, Elingtons bija pirmais, kas to iekļāva skaņdarba 

nosaukumā. Savukārt Eiropas džeza mūziķi ar svingu saskārās 20. gs. 30. gadu pirmajā pusē, līdz ar 

Djūka Elingtona pirmo vizīti Eiropā 1933. gadā. 

 2. Sinkopējums − ritma akcentu nobīde − ir raksturīga praktiski visam džezam. Džeza 

sinkopācija radusies, transformējoties Āfrikas rituālās mūzikas tradīcijai, kas savā pamatā ir balstīta 

ritma ciklos (Конен, 1990:237). Āfrikas rituālā mūzika sastāv no vairākām ritma līnijām, kas skan 

vienlaicīgi, veidojot poliritmisku skanējumu, ko apvieno kopēja cikliska pulsācija. Šīs īpašības ir 

piemītošas Rietumāfrikas − teritorijas, kas bija galvenais vergu ieguves avots − rituālajai mūzikai, 

īpaši jorubu(Yoruba) tautām un to raksturīgajai mūzikai (Waterman, 1998:401).18  Jorubu tautu 

mūzika ir vokāla un instrumentāla, ar daudziem dažādiem stiliem. Tā kā jorubu valoda ir tonāla, tās 

mūzika atkarīga no melodiskām nobīdēm un intonatīvām secībām; mūzikā teksts dominē, turklāt 

mūzikas instrumenti pamatā tiek lietoti vokāla pavadīšanai. Jorubas vokālajai mūzikai raksturīgs 

gan unisona, gan arī polifonisks dziedājums, kas veidojas, kombinējot dziedājumu kvartās ar 

polifonisku dziedājumu tercās, paverot plašas variāciju iespējas (Waterman, 1998:461). Bieži tiek 

pielietota poliritmija. Bungas ir dominējošais mūzikas instruments, turklāt ansamblī daudzie 

sitaminstrumenti tiek uztverti un saukti kā ģimenes locekļi − “māte” ir galvenais instruments, ko 

parasti spēlē ansambļa vadītājs, bet pārējie instrumenti hierarhiski tam pakārtojas (Waterman 

1998:460).

 Laika gaitā Amerikas kontinentā šī rituāla mūzikas ietekme transformējās, iespaidojoties un 

mijiedarbojoties ar dažādām kultūrām, rezultātā radot jaunus specifiskus mūzikas žanrus, tādus kā 

daudzos afro-kuban (afro-cuban) stilus Karību jūras salās un sambu (samba) Brazīlijā (Сарджент,
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18 Joruba − tautu grupa Nigērijā, Beninā un Togo (aptuveni 20 miljoni). Jorubas kultūrai raksturīga vokāla un 
instrumentāla ritmiska mūzika, kas tiek atskaņota uz ļoti dažādiem sitaminstrumentiem (Euba, 2001:667).



1987:103−105). Džezā šī ietekme izpaužas kā sinkopācija un mūzikas regulāra, ritmiska pulsācija, 

visbiežāk uz vājajām taktsdaļām − 2 un 4 (offbeat). Bez šaubām, ritms un sinkopācija ir vieni no 

svarīgākajiem un fundamentālākajiem džeza elementiem. Jāatzīmē, ka sinkopju atskaņošana džezā 

ir samērā komplicēta. Tā ir atšķirīga dažādos džeza stilos un ansambļu sastāvos (it  īpaši bigbendos) 

un cieši saistās ar frāzējumu.

 3. Melodijas interpretācija un frāzējums džezā ir viena no būtiskākajām džeza valodas 

sastāvdaļām, un tas cieši saistīts ar iepriekš aplūkoto svingu un sinkopāciju. Tā radās kā  

afroamerikāņu vokālās tradīcijas transformēšanās instrumentāli spēlētā mūzikā, respektīvi, 

melnādainajiem sākot izmantot eiropiešu mūzikas instrumentus savas mūzikas atskaņošanai 

(Tanner, Megill, Gerow, 1992:5). Viens no svarīgākajiem šā procesa rezultātiem ir uzskats, ka džezā 

daudz svarīgāk ir tas, kā tiek spēlēts (resp., interpretācija un frāzējums), nekā tas, kas tiek spēlēts 

(notis). 

 Atšķirībā no akadēmiskās mūzikas izpratnes par interpretāciju, džezā šis jēdziens tiek 

traktēts daudz plašāk. Faktiski džezā rakstītais nošu materiāls ir tikai impulss un izejmateriāls, 

vadlīnija, kas mūziķa izpildījumā tiek brīvi traktēta, vadoties no daudziem un dažādiem apstākļiem 

− tādiem kā ansambļa sastāvs, atskaņotās mūzikas stilistika, skaņdarba temps, raksturs, aranžējums, 

mūziķa emocionālais stāvoklis utt. Praktiski nekad džezā rakstītais nošu materiāls netiek izpildīts tā, 

kā tas ir uzrakstīts. Tas ir saistīts gan ar mūzikas improvizatorisko raksturu, gan arī jau pieminēto 

precīza pieraksta neiespējamību. Vienlaikus interpretācija ir arī viens no grūtākajiem elementiem 

džeza mūzikā, jo pieļauj ļoti lielu variāciju spektru, sākot jau ar dažādu stilu atšķirībām (piemēram, 

svinga, fanka un bosanovas tēmu interpretācija savstarpēji būtiski atšķiras), iesakņotām konkrētu 

tēmu atskaņošanas tradīcijām, aranžējuma īpatnībām utt. Tēmas interpretācija ļoti precīzi parāda, 

cik labi konkrētais mūziķis pārvalda džeza valodu un stilistiku, kaut iespējama arī ievērojama 

attālināšanās no t. s. džeza tradīcijas. Visbeidzot to nosaka konkrētā mūziķa izpildījuma 

mākslinieciskais koncepts un personīgā gaume. 

 Rakstītais nošu materiāls ir tikai pamats, kurš norāda, kas ir jāspēlē, pārējais ir izpildītāja 

brīvi veidota interpretācija, kurai raksturīga sinkopācija, pulsācijas un akcentu nobīdes frāzē uz 

vājajām taktsdaļām − svingošana (tas attiecas arī uz astotdaļnošu kustību frāzē); specifiska 

artikulācija − pamatā legato, jaukti ar non-legato līdzīgu vieglu piesitienu frāzes akcentu vietās, 

melodijas nošu alterācijas, plaša dinamikas, tembra krāsu un dažādu citu paņēmienu lietošana 

melodijas izklāstā, kas tiek brīvi variēta. 

 Par džeza artikulāciju ir jārunā atsevišķi, jo tā ļoti izteikti atšķiras no akadēmiskajā mūzikā 

pierastās. Džeza artikulācijas pamata atšķirība no akadēmiskās ir t. s. “legato tonguing”, kas nozīmē 
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vieglu nots piesitienu uz “otrajām” jeb vājajām notīm, piemēram, astotdaļu pulsācijā, tādējādi 

pastāvīgi nobīdot akcentus no stiprās uz vājo daļu; šis process turklāt notiek kopējos frāzes legato 

ietvaros. Šāds artikulācijas veids principiāli atšķiras no akadēmiskās mūzikas izteikti staccatto-

legato artikulācijas ar parasti uzsvērtajām stiprajām daļām. “Pareiza” artikulācija ir neatņemama 

džeza frāzējuma un arī tēmas interpretācijas sastāvdaļa, vistiešāk atspoguļojot jau pieminēto 

principu par izteiksmes veida dominanti pār saturu.

 4. Improvizācija ir spontāna mūzikas radīšana atskaņošanas laikā (Kernfeld, 313). Kā 

zināms, improvizācija bija jau seno grieķu mūzikas svarīga sastāvdaļa, tā ir ieņēmusi nozīmīgu 

lomu baroka un citu laikmetu mūzikā un ir sastopama daudzu tautu mūzikas tradīcijās. 

Improvizācija pastāvējusi ilgi pirms džeza rašanās, taču tā bieži asociējas tieši ar džezu kā svarīga tā 

sastāvdaļa. Būtībā nav atšķirības akadēmiskās un džeza mūzikas improvizācijas pamatprincipos − 

kā jau teikts iepriekš, atšķirība ir konstatējama izpildījuma manierē, frāzējumā, ritmiskajā uzbūvē 

un citos ar džeza valodu saistītajos aspektos, kas džeza improvizāciju atšķir no jebkādas citas.

 Džeza improvizācija faktiski ir interpretācijas turpinājums, tikai bez sākotnējā melodijas 

ierobežojuma (Tanner, Megill, Gerow, 1992:6). Bieži tēmas melodija tomēr tiek ņemta par pamatu  

vai izejas punktu džeza improvizācijai, taču, it īpaši modernajā džezā, par izejmateriālu 

improvizācijai var kalpot arī akordu secība, ritma secība, citu mūziķu spēlētās līnijas utt. 

 Džeza improvizācijas attīstība norisinājusies lēnām. Džeza attīstības sākums ir kolektīva 

improvizācija. Sākotnēji būdama bez individuāliem solo, mūzika balstījās kopējās kolektīvās 

variācijās par tēmas melodiju, kas nereti sastāvēja no iepriekš sagatavotām frāzēm (Коллиер, 

1984:68). Tā kā pirmie sastāvi bija radušies no pūtēju orķestriem, t. s. “maršējošajiem 

orķestriem” (Marching bands), to skanējums arī bija līdzīgs pūtēju orķestru skanējumam (Tanner, 

Megill, Gerow, 1992:30). Nedaudz vēlāk, pakāpeniski attīstoties ritma grupai, kas atskaņoja 

pavadījumu (bandžo, sitaminstrumenti, bass, klavieres), izveidojās diksilends − pirmais džeza stils, 

kam tāpat bija raksturīga kolektīva improvizācija, taču jau smalkākā, rafinētākā veidā, veidojot t. s. 

“diksilenda polifoniju” (triju instrumentu − kornetes, klarnetes un trombona vienlaicīgu 

improvizēšanu, kur trompete atskaņo melodiju, klarnete to izrotā augšējā reģistrā, bet trombons 

spēlē piebalsis (Tanner, Megill, Gerow 1992:52)). Būtiska ir arī pulsācijas maiņa uz vājajām 

taktsdaļām (offbeat) pavadījumā, kas vēlāk pārauga svingā. Šajā laikā, attīstoties mūziķu prasmēm 

un individualitātei, pakāpeniski sāka veidoties arī individuālā solo improvizācija, tomēr tās atzīšana 

par vienu no džeza nozīmīgākajām sastāvdaļām notika vēlāk. Liela loma individuālās solo 

improvizācijas nozīmes nostiprināšanā bija trompetistam Luijam Ārmstrongam (Louis Armstrong; 

1901−1971), kura ieskaņojumi ar grupām “Hot Five” un “Hot Seven” no 1926. līdz 1928. gadam 
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atstāja milzīgu iespaidu uz džeza attīstību (Schuller, 1969:91). Vēlāk, svinga ēras laikā 20. gs. 

30.−40. gados, kad džezā dominēja lielie bigbendi, solo improvizācija atvirzījās otrajā plānā, 

pakļaujoties kopējā skaņdarba aranžējuma prasībām, bieži reducējoties tikai īsā solo posmā vai pat 

dažās taktīs. Taču, sākot ar bibopu un modernā džeza ēru (no 1945. gada), solo improvizācija, bez 

šaubām, ir džeza mūziķu galvenais uzmanības objekts, tai kļūstot aizvien komplicētākai un 

sarežģītākai.

 Savukārt kolektīvās improvizācijas princips transformējās un tam bija ļoti nozīmīga loma 

vēlākos džeza stilos, kā Rietumkrasta (West  Coast), kūldžeza stilā un frīdžezā. Faktiski abi šie 

improvizācijas principi − kolektīvais un individuālais − joprojām pastāv džezā un savstarpēji 

papildina viens otru. 

 Taču, kā jau minēts iepriekš, pati par sevi improvizācijas esamība vēl nebūt nenozīmē, ka 

atskaņotā mūzika ir džezs, tieši tāpat, kā ne vienmēr džeza skaņdarbā būs sastopama improvizācija. 

 5. Specifiska attieksme pret skaņu un tembru ir vēl viena džezu raksturojoša īpašība, kas 

tiešā veidā ir Āfrikas mūzikas tradīcijas pārmantojums, kur skaņa un tembrs ir līdzvērtīgi mūzikas 

izteiksmes līdzekļi, un, līdzīgi kā interpretācijā, dominē princips: nozīmīgāk ir tas, kā tiek spēlēts 

(tātad sava loma ir arī tembram un skanējumam, kas pauž  zināmu emocionālu informāciju),  nevis 

kas tiek spēlēts (Berendt, 2009:195). Atšķirībā no Eiropas akadēmiskās mūzikas tradīcijas, kas 

tiecas uz katra instrumenta “ideālo” skaņu un tembru, džezā tembrs un skaņa ir vēl viena iespēja 

izpaust savas emocijas un individualitāti, respektīvi, izmantot skaņu un tembru kā individualizētu, 

personificētu izteiksmes līdzekli. Šāda pieeja ļauj pielietot visdažādākos spēles paņēmienus ļoti 

plašā spektrā, turklāt  ļoti nozīmīgs ir individuālais aspekts. Ievērojamākie džeza mūziķi ir 

atpazīstami tieši ar savu skanējumu un specifisko tembru, kas bieži ir būtiska priekšnesuma 

sastāvdaļa.19  Tembra un skanējuma variācijas brīvība ļauj lietot visdažādākos paņēmienus, no 

kuriem daudzi ir kļuvuši par džezu raksturojošiem, piemēram, dažāda veida vibrato, subtonis (sub-

tone − šņācošs, kluss skanējums, it īpaši raksturīgs saksofoniem), bendings (bending − skaņas 

“šūpošana”), grouls (growl − “gārgšana”) un daudzi citi (Tanner, Megill, Gerow, 1992:8). Faktiski 

džeza mūziķi izmanto jebkuru iespēju individualizēt un variēt skaņu un tembru, ja ar to ir iespējams 

panākt interesantāku un bagātāku skaņdarba interpretāciju. Tembrs un skaņa ir cieši saistīti arī ar 
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19 Vislabākais piemērs ir Luijs Ārmstrongs, kura specifiskais, “piesmakušais” balss tembrs ir viena no džeza ikonām.



frāzējumu un improvizācijas manieri. Būtībā tie izriet viens no otra − instrumenta skanējums un 

tembrs savstarpēji mijiedarbojas.20

 Nedaudz problemātiskāka ir skaņas un toņa variācijas iespēja bigbendā jeb lielākā ansamblī.  

Šādā situācijā katra individuālajam skanējumam jāpakļaujas ansambļa jeb instrumentu grupas 

vadošajai balsij. Šis princips ir jebkura bigbenda uzbūves pamatā, līdz ar to faktiski bigbends skan 

tā, kā skan tā vadošās balsis (pirmā trompete un pirmais altsaksofons). Viens no raksturīgākajiem 

spēles paņēmieniem bigbendos saistībā ar skaņu ir vibrato, kas tiek ļoti plaši pielietots.21

 6. Cikliska skaņdarba forma ir visbiežāk izmantoto džeza tēmu uzbūves apzīmējums. Tām ir 

raksturīga cikliska uzbūve, kas atkārtojas, tādējādi veidojot pamatu improvizācijai. Kaut arī šādām 

struktūrām ir grūti piemērot apzīmējumu “formas”, tomēr praksē tas tiek lietots vienkāršības un 

saprotamības dēļ. Visizplatītākās džeza formas ir trīs: 12 taktu blūzs, 32 taktu forma, un 16 taktu 

forma. Visas šīs formas ir radušās, laika gaitā transformējoties un savstarpēji miksējoties dažādām 

muzikālām un kultūras parādībām. 

 Blūzs kā vissenākā no šīm formām ir sākotnēji radies kā folklora 19. gs. otrajā pusē ASV 

dienvidu štatos. Tās bija melanholiskas dziesmas a-a-b formā ar skumju tekstu un raksturīgu III un 

VII pakāpes pazeminājumu (t. s. “blue notes” − blūza notis). Blūzs ir unikāla parādība pasaules 

mūzikā, jo tas pamatā diviem nozīmīgiem mūzikas novirzieniem, kas radušies 20. gadsimtā − 

džezam un rokmūzikai. Sākotnēji blūzus spēlēja apkārtklejojoši mūziķi plantācijās, nedaudz vēlāk 

blūzs nonāca pilsētās, kur tas tika atskaņots vodeviļās un menestreļu izrādēs. Pirmās ievērojamās 

džeza dziedātājas 20. gs. 20. gados gandrīz visas bija blūza dziedātājas, kuras savu karjeru savulaik 

sāka  menestreļu šovos (kā Ģertrūde MaReinija (Gertrude MaRainey; 1886−1939), Besija Smita 

(Bessie Smith; 1894−1937), Meimija Smita (Mamie Smith; 1883−1946) un daudzas citas 

(Мошков, 2010:31). Sākotnēji džezs un blūzs netika šķirti, taču kopš 20. gs. 30. gadiem, blūzs sāka 

attīstīties par patstāvīgu mūzikas novirzienu. 
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20 Uzskatāmi šo mijiedarbību var konstatēt, analizējot džeza meistaru solo transkripcijas. Piemēram, Džonam 
Koltreinam ir ļoti izlīdzināts tenora saksofona skanējums visā instrumenta reģistrā, jo viņa spēles maniere − ļoti garas 
un blīvas nošu pasāžas − pieprasa un izveido izlīdzinātu skanējumu, turpretī Bena Vebstera “piesmakušais” saksofona 
tonis ideāli atbilst Bena mierīgajām, parasti zemā reģistrā spēlētajām frāzēm. 

21 Vibrato pielietošana džezā ir atsevišķa tēma. Dažādās džeza stilistikās tiek pielietoti dažādi vibrato − no pavisam lēna 
līdz ļoti ātram, gandrīz “blējošam” (piemēram, S. Bešē soprānsaksofona skanējums). Agrīnajā Ņūorleānas diksilendā 
mūziķa spēlētais vibrato veids varēja sevī ietvert arī zināmu neverbālu informāciju, piemēram, aicinājumu uz tuvību. 
Savukārt svinga ērā tas kļuva formālāks, vairāk pakļauts aranžējuma prasībām (raksturīgs piemērs ir  Glena Millera 
“Moonlight Serenade” vibrējošais t. s.”kristāla horuss”). Liels vibrato svinga orķestriem bija norma. Modernajā džezā 
vibrato nozīme pakāpeniski samazinājās, taču tas palika kā raksturīgs frāzējuma veids, kurš turklāt vienmēr attiecas uz 
džeza “melno” tradīciju. Uzskatāmi šīs atšķirības dzirdamas, salīdzinot “melno” hardbopu, kam raksturīgs smags, 
svingojošs un izteikti vibrējošs skanējums, ar “balto” kūldžezu, kurš ir intelektuāls, mierīgs, gandrīz akadēmisks un ļoti 
maz vibrējošs.



 Blūzs vienmēr ir ticis saistīts ar džeza “melno” tradīciju savas specifiskās uzbūves un 

skanējuma dēļ. Tam raksturīgas jau pieminētās blūza notis, kuru izcelsme tiešā veidā saistīta ar 

Āfrikas kultūru (Cooke, 2005:14), lejupejošas intonācijas frāžu beigās, “jautājuma − atbildes” (call 

− response) veida improvizācijas struktūra (Tanner, Megill, Gerow, 1992:32). 

 Džezā blūza forma ir viena no pašām izplatītākajām, un džeza apmācība parasti sākas ar 

blūza apgūšanu. Blūza forma ir 12 taktis gara, ar nemainīgu harmonisko struktūru. Solo parasti tiek 

veidots a-a-b formā, turklāt tiek ievērota tradīcija, kas bija raksturīga agrīnajiem blūza izpildītājiem, 

ka vokāli nodziedātajai frāzei atbild instrumentāli (t. s. “jautājums − atbilde” − angl. “call-

response”). Sākotnēji arhaiskais blūzs bija sastopams ne tikai 12, bet arī 8, 10 un 16 taktu garumā, 

tomēr 20. gs. 20. gadu vidū pakāpeniski nostabilizējās 12 taktu forma kā izplatītākā blūza forma.

4. attēls

Blūza forma džeza attīstības gaitā ir piedzīvojusi vairākas transformācijas, kas galvenokārt izpaudās 

kā harmoniskā tīkla pakāpeniska komplicēšanās (t. s. “Pārkera blūzs”, modālais minora “Koltreina” 

blūzs u. c. (Levine, 1995:219). Visas šīs modifikācijas pastāv un tiek izmantotas līdzās tā 

agrīnākajām formām. 12 taktu blūzs joprojām ir viena no visbiežāk atkaņotākajām džeza formām, 

un, citējot ievērojamo ASV džeza kritiķi Leonardu Fetheru (Leonard Feather), “blūzs /../ ir džeza 

esence” (Berendt, 2009:206).

 Savukārt 32 taktu forma radās vēlāk − 20. gs. 20. gados, un tās attīstība saistāma ar 

Amerikas populārās mūzikas attīstību. Savos pirmsākumos 32 taktu forma ir saistīta ar regtaimu − 

komponētu sinkopētu klaviermūziku, kas bija populāra ASV 19. gadsimta pēdējā dekādē un 20. 

gadsimta sākumā (Valerio, 2003:5−7). Sākotnēji regtaimam bija četras līdz piecas, parasti 16 taktis 

garas, savstarpēji atšķirīgas daļas. Kad regtaimus sāka atskaņot diksilendi, tā forma sāka 

vienkāršoties − tika atskaņotas tikai divas, savstarpēji kontrastējošas daļas (parasti pirmā un 

pēdējā), turklāt  pēdējā daļa parasti tika izmantota par pamatu improvizācijai (Tanner, Megill, 
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Gerow, 1992:60). Tālāk attīstoties džezam un populārajai mūzikai, kas šajā laikā ASV bija cieši 

saistīti, šī forma saplūda ar ASV populārajā mūzikā dominējošām t. s. dziesmu formām (song 

forms) − parasti 32 taktis garai dziesmai ar pantu un refrēnu. Šāda tipa dziesmas tika plaši 

producētas t. s. “Tin Pan Alley” (tulk. − “skārda pannu aleja”) − 28. ielā Ņujorkā, kur bāzējās 

vairums mūzikas izdevniecību, kuras nodarbojās ar populārās mūzikas nošu izdošanu (Cooke,

1997:29). 

 32 taktu forma sastāv no četriem astoņas taktis gariem periodiem, kurus parasti apzīmē ar 

burtiem (A,B,C utt.). Pastāv daudz šīs formas variantu (ABAC, AABC, ABCD utt.), taču 

visizplatītākā ir AABA, kas sastāv no divreiz atkārtotas A daļas (8 taktu garumā), tam seko 

kontrastējošā daļa B jeb “tilts”( angl. − “bridge”), kuram ir cita harmoniskā uzbūve nekā A daļai, un 

formu noslēdz vēlreiz atkārtota A daļa (Levine, 1995:384). Šādu tēmas struktūru plaši pielietoja 

populārās mūzikas komponisti ASV 30. gados, īpaši Brodvejas mūziklu tēmās. Pazīstamākais šādas 

Brodvejas mūzikla tēmas piemērs 32 taktu formā, kas kļuva par džeza standartu, ir Džordža 

Gēršvina (George Gershwin, 1898−1937) 1930. gadā komponētā tēma “I Got Rhythm”, no 

Brodvejas mūzikla “Girl Crazy”. 32 taktu forma joprojām ir viena no izplatītākajām džeza formām, 

it īpaši lielākā daļa svinga tēmu ir sarakstītas šajā formā.

      5. attēls

 16 taktu forma ir visvēlākā no visām trim, un tās attīstība ir saistāma ar hardbopa stilu 

50.−60. gados. Reizēm šī forma tiek dēvēta arī par 16 taktu blūzu, taču šis apzīmējums nav precīzs, 

jo tai ne vienmēr piemīt blūzam raksturīgā harmoniskā secība (Levine, 1995:389). Kaut arī ir 

vairākas 16 taktu formā rakstītas tēmas pirms 50. gadiem (vispazīstamākā, šķiet, ir Dž. Gēršvina 
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“Summertime” no operas “Porgijs un Besa”), visplašāk šī forma tika lietota hardbopa stilā. Parasti 

16 taktu tēmas skan līdzīgi blūzam − bieži minorā, ar plašu pentatonikas pielietojumu. Tas ir saistīts 

ar hardopa mūziķu − lielākoties melnādaino − vēlmi atgriezties pie džeza saknēm, tātad blūza un 

gospeļa (“back to the roots” − atpakaļ pie saknēm). Kaut arī 16 taktu forma ir vairāk raksturīga 

vēlākai džeza attīstībai, it īpaši hardbopam, tomēr tā, līdztekus blūzam un 32 taktu formai, ir 

izplatītākā džeza forma.

6. attēls

 Līdzās jau pieminētajām džezā pastāv vēl daudz dažādu citu skaņdarba formu. It  īpaši tas 

raksturīgs vairākiem mūsdienu modernā džeza novirzieniem, kuri ir izteikti orientēti sarežģītu 

kompozīciju un komplicētu aranžējumu virzienā. Savukārt darbā aplūkojamā laika posmā 

amerikāņu džezā dominējošās bija trīs iepriekš aplūkotās formas. 

 Tā kā Eiropas džeza attīstību spēcīgi ietekmēja Eiropas mūzikas tradīcijas, tajā skaitā 

populārā, salona un tautas mūzika, laikā līdz 1940. gadam Eiropas džezā ir sastopama lielāka formu 

dažādība, un ne vienmēr konstatējama kāda no iepriekš aplūkotājām formām. Samērā bieži 

sastopamas jau minētās dziesmu formas − “pants − piedziedājums” dažādas variācijas, kā arī 

dažādas 16 taktu formas variācijas. Šā laika Eiropas džeza ieskaņojumos liela nozīme ir skaņdarba 

aranžējumam un izpildījumam, kurš bieži ir galvenā pazīme, kas ļauj konkrēto skaņdarbu klasificēt 

kā džezu. 

 Svarīgs aspekts džeza definēšanā ir tā stilistika. Daudzviet sastopami mēģinājumi džezu 

šauri uztvert kā konkrētu stilu sakopojumu. Šādam uzskatam pamatā ir divi iemesli − no vienas 

puses, džeza būtības neizpratne, mēģinot to reducēt uz formālu ārēju izpausmju kopumu (šāds 

uzskats bieži ir raksturīgs šauri akadēmiskai pieejai), taču šeit iespējams saskatīt arī dziļāku 

problēmu, kas ir aktuāla ne tikai džeza pētniecības sakarā − tā ir Amerikas populārās kultūras 
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hegemonija Eiropā un pasaulē. Jautājums par džeza identitāti šādā rakursā kļūst  ļoti nozīmīgs.22 

Tradicionālā amerikāņu džeza pētniecība un tās konservatīvais spārns joprojām pārstāv tēzi, ka 

džezu raksturo darbība kādā no t. s. “tradicionālajiem” 7 džeza stiliem (diksilends, svings, bibops, 

kūls, hardbops, frī, fjūžens), tādējādi ignorējot džeza attīstību ārpus ASV un neidentificējot  to ar 

daudzveidīgajām parādībām, kas ir vērojamas mūsdienu improvizatoriskajā mūzikā.23  Šī ignorance 

konstatējama lielākajā vairumā ASV džeza vēstures grāmatu, kur džezs ārpus ASV tikpat kā netiek 

pieminēts. Šis uzskats nonāk krasā pretrunā ar citu valstu un kultūru − īpaši Eiropas, 

Dienvidāfrikas, Latīņamerikas un Tuvo Austrumu − izpausmēm džezā, kur bieži iespējams 

konstatēt džezam raksturīgās pamatpazīmes, tādas kā svingu, improvizāciju, frāzējumu, taču tās ir 

miksētas kopā ar dažādām citām influencēm, radot jaunu, savdabīgu skanējumu, kas formāli 

neatbilst nevienam no pieminētajiem tradicionālajiem septiņiem džeza stiliem.24  Līdz ar to 

jautājums par šādas mūzikas piederību džezam no konservatīvu amerikāņu džeza pētnieku viedokļa 

ir diskutabls, taču šāds uzskats būtībā ierobežo izpratni par džezu, izslēdzot no redzesloka jaunus tā 

novirzienus un radošas parādības tikai tādēļ, ka tās neiekļaujas iepriekšpieņemtajā shēmā. Džeza 

definēšanas problemātiskums tikai pēc formālām stilistiskām iezīmēm parādās arī mēģinājumos 

stilistiski klasificēt tos daudzos džeza mūziķus, kuru daiļradē ir vērojamas daudzu stilu iezīmes. 

Bieži tas nav iespējams.25

 Plaši diskutēts − ne tikai džeza definēšanas sakarā − par tā saukto “rasu jautājumu”, kurš 

zināmā mērā sasaucas ar iepriekš aplūkoto stilistikas jautājumu. Kaut arī džezs sākotnēji radies kā 

“melnādaino kultūras produkts”, tas savā attīstībā vienmēr iespaidojies no citām kultūrām un 

tradīcijām, turklāt, sākot no 20. gs. 20. gadiem, to ir atskaņojuši ne tikai melnādainie mūziķi. 

Vēsturiski vairākos džeza attīstības posmos tieši baltie mūziķi nereti tikuši uzskatīti par džeza 

vadošajiem izpildītājiem (piemēram, Pols Vaitmens (Paul Whiteman; 1890−1967), Benijs Gudmens 

(Benny Goodman; 1909−1986)  un daudzi citi) (Berendt, 2009:589). Tomēr viedoklis par džezu kā 

“melnās mūzikas tradīciju”, kurā tieši melnādainie mūziķi ir vadošie novatori, pastāv ne tikai 

konservatīvajās džeza pētnieku un kritiķu aprindās, bet līdz pat nesenam laikam bija samērā plaši 

izplatīts stereotips sabiedrībā, īpaši ārpus ASV. 
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22 Sk. St. Nicholson. “Is Jazz dead or has it moved to a new adress?” Šī ir viena no visvairāk diskusijas raisošām 
grāmatām par šo tēmu.

23 Šāds uzskats ir raksturīgs ne tikai pētniekiem − viens no šās tēzes konsekventākajiem aizstāvjiem ir ievērojamais 
ASV džeza trompetists Vintons Marsalis (Wynton Marsalis; 1961) (Nicholson, 2005:7).

24 Šā viedokļa galējā konsekvence ir, piemēram, tādu vispāratzītu džeza novirzienu kā afro-cuban un bosanova pilnīga 
ignorance vairākās ASV džeza vēstures mācību grāmatās, kā piemēram, Tanner P.O.W., Megill D.W., Gerow M. “Jazz”.

25 Šeit var minēt veselu rindu mūziķu, sākot jau ar D. Elingtonu, Č. Mingusu (Charles Mingus; 1922−1979), M. 
Deivisu (Miles Davis; 1926−1991) , J. Baijardu (Jaki Byard; 1922−1999) un daudziem citiem.



 Jautājums par džeza afroamerikānisko identitāti ir aktualizējies mūsdienās, saistot to ar jau 

pieminēto konservatīvo pieeju džeza identifikācijai, taču ne tikai (Horn, 2004:24; Porter, 

1988:199−201). Neapšaubāmi, ka t. s. džeza tradīcijas attīstībā ļoti nozīmīga loma ir afroamerikāņu 

mūziķiem − sākot ar diksilendu un beidzot ar frīdžezu, taču džeza kā multikulturāla fenomena 

tālākajā attīstībā melnādaino amerikāņu mūziķu vadošā inovatīvā nozīme ir mazinājusies. Eiropas 

valstu, Dienvidāfrikas un Tuvo Austrumu džeza mūziķi patstāvīgi rada jaunas mākslas formas, brīvi 

interpretējot sākotnējo džeza tradīciju, un to sākotnējais impulss ne vienmēr sakņojas 

afroamerikāņu mūzikas tradīcijā. Šis process norisinās arī pašā ASV, un tā izpausmes ir 

konstatējamas, jau sākot ar 20. gs. 50. gadiem.26 Faktiski mūsdienās rasu attiecība džezā ir kļuvusi 

diametrāli pretēja tai, kāda tā bija džeza attīstības sākumā. Situācija, kad ievērojams skaits vadošu 

džeza mūziķu nav afroamerikāņi un to izcelsmes valsts nav ASV, konservatīvajai amerikāņu džeza 

sabiedrībai ir grūti akceptējams27, līdz ar to radot jautājumu par šo mūziķu atskaņotās mūzikas 

identitāti un “īstumu”. Šī diskusija ir aktuāla joprojām.

 Atgriežoties pie promocijas darbā aplūkojamā laika posma (1920−1940), jāpasvītro, ka 

džezā eksistēja tikai divi stili − diksilends un svings, kas zināmā mērā atvieglo tā identificēšanu. 

Džeza vēsturē abiem šiem stiliem ir kopapzīmējums “tradicionālais džezs”. 

 Diksilends ir pirmais džeza stils, tas radies Jaunorleānā ap 1900. gadu un vēlāk visintensīvāk 

attīstījies Čikāgā 20. gs. 20. − 30. gados. Diksilenda pamatā ir kolektīva improvizācija, ko atskaņo 

noteikta sastāva orķestris. Galvenā loma ir trompetei, kura atskaņo variētu melodiju, savukārt 

klarnete un trombons apspēlē melodiskās piebalsis. Šo, t. s. “priekšējo līniju” (“frontline”)  pavadīja 

bandžo, klavieres, tuba un sitaminstrumenti. Vēlāk, Čikāgas periodā, orķestra instrumentārijs 

mainījās − bandžo aizstāja ģitāra, tubu − kontrabass, pievienojās saksofons. Taču galvenā atšķirība 

− nozīmīgāka kļuva solo improvizācija, parādījās aranžējumi, skaņdarbu ievadi un nobeigumi 

(kodas), radās oriģinālkompozīcijas, iepriekš relaksēto spēles stilu nomainīja spriedze, kustīgums 

un enerģija (Tanner, Megill, Gerow, 1992:51). Nozīmīgākie diksilenda pārstāvji bijuši Luijs 

Ārmstrongs, Sidnejs Bešē (Sidney Bechet; 1897−1959), Džellī Rolls Mortons (Jelly Roll Morton; 
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26 Piemēram, kūldžeza vadošie spēlētāji − Stans Gecs (Stan Getz; 1927−1991), Džerijs Maligans (Gerry Mulligan; 
1927−1996), Deivs Brubeks (Dave Brubeck; 1920−2012) un daudzi citi bija baltie mūziķi, savukārt fjūžen stila 
pamatlicēju vidū bija eiropieši Džo (Jozefs) Zavinuls (Joe Zawinul; 1932−2007), Miroslavs Vitušs (Miroslav Vitous; 
1947) un Džordžs (Jirži) Mrazs (George Jiri Mraz; 1944).

27 Šīs attieksmes izteiksmīga ilustrācija ir skandāls, kas sacēlās pēc zviedru džeza pianista Esbjorna Svensona (Esbjörn 
Svensson; 1964−2008) portreta publicēšanas uz vadošā ASV džeza žurnāla “Down Beat” vāka 2006. gada maijā 
(Broecking, online).



1890−1941), kurš tiek uzskatīts par pirmo džeza komponistu, Džo “Kings” Olivers (Joe “King” 

Oliver; 1885−1938) un citi. 

 Pēc “Lielās depresijas” no 1929. līdz 1932. gadam džeza stilistikā iezīmējās pavērsiens, un  

diksilendu nomainīja svings, kurš dominēja pasaules populārajā mūzikā līdz pat 20. gs. 40. gadu 

vidum. Šis laiks džeza vēsturē tiek dēvēts par svinga ēru, un par oficiālo šīs ēras sākumu tiek 

uzskatīts triumfālais Benija Gudmena orķestra koncerts 1935. gada 21. augustā Palomaras deju zālē 

Losandželosā, Kalifornijā (Cooke, 1997:83). Svinga ēra ir bigbendu jeb lielo džeza orķestru laiks. 

Kaut arī šādi orķestri sāka veidoties jau 20. gadu vidū (pirmo no tiem izveidoja Flečers Hendersons 

(Fletcher Henderson; 1897−1952) jau 1923. gadā Ņujorkā (Cooke 1997:51)), klasiskais bigbenda 

sastāvs nostabilizējās nedaudz vēlāk − ap 1930. gadu, un tas ietver trīs grupas jeb sekcijas − 

saksofonu sekciju, trompešu/trombonu sekciju, un ritma sekciju (kontrabass, sitaminstrumenti, 

klavieres, ģitāra). Bigbenda atskaņotā mūzika ir aranžējumi. Savukārt  aranžēšanas pamatmodeli 

izveidoja jau minētais Flečers Hendersons, un tā struktūra ir šāda: saksofonu sekcija spēlē tēmu, 

trompešu/trombonu grupa − īsas, rifveida28  atbildes, bet ritma grupa − vienmērīgi pulsējošu, 

ritmisku pavadījumu. Šis modelis vēlāk kļuva par paraugu un klišeju lielākajai daļai 30. gadu 

bigbenda aranžējumu, un tika plaši imitēts svinga ēras laikā (Tanner, Megill, Gerow, 1992:51). 

 Gan diksilendam, gan bigbendam orķestra instrumentārija modifikācijas parasti ir nelielas, 

tādēļ šos sastāvus ir iespējams vizuāli identificēt pēc instrumentu sastāva.

 Būtiski uzsvērt, ka šie, tolaik dominējošie stili bija tikai ietvars džeza kā unikālas 

improvizatoriskas mākslas attīstības izpausmēm un laika gaitāpiedzīvoja izmaiņas. Kā jau iepriekš 

tika minēts, formāla atbilstība stilistikai nebūt  nenosaka kāda skaņdarba vai izpildītāja piederību 

džezam. Šis aspekts, protams, apgrūtina džeza identifikāciju ļoti lielā mērā, turklāt jāatceras, ka 

tolaik pastāvēja (un joprojām pastāv) daudz muzikālu parādību, kuru piederība džezam jeb kādai 

konkrētai stilistikai ir grūti pierādāma. It īpaši tas attiecas uz agrīno džezu, un lielā mērā uz Eiropas 

džeza attīstību, īpaši aplūkojamā laika posmā. Tādēļ džeza identifikācija ir ļoti sarežģīta, un džeza 

identitātes jautājums joprojām ir viena no svarīgākajām džeza pētniecības problēmām (Horn, 

2004:10).

 Atgriežoties pie darba tēmas, viens no uzdevumiem bija agrīno Latvijas džeza 

ieskaņojumu identificēšana un analīze. Lai to varētu veikt, autoram bija nepieciešams izveidot  

kritēriju kopumu, ko lietot ieskaņojumu analīzē. Džeza mūzikas analīzēs tiek lietoti visai dažādi un 

atšķirīgi principi, ko lielā mērā nosaka konkrētās analīzes mērķis un raksturs − kas un ar kādu mērķi 
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28 Rifs - džezā īsa, ritmiska frāze, kas atkārtojas.



tiek analizēts.29  Tomēr šos ļoti dažādos kritērijus ir iespējams apvienot  lielākās grupās, sekojot 

specifiskam mērķim. Rezumējot  visu iepriekšteikto un balstoties uz to, autors ir izveidojis kritēriju 

kopumu, ko izmanto, analizējot 30.−40. gadu populārās mūzikas ieskaņojumus saistībā ar džezu.30

 Šīs analīzes jēga ir identificēt elementus, kuri laikabiedru izpratnē bija raksturīgi džeza 

mūzikai minētajā laika posmā, saikni ar džeza valodu, muzikālo estētiku un arī stilistiku. Citiem 

vārdiem sakot, konkrētās analīzes mērķis ir konstatēt saikni ar džeza mūziku Latvijas populārās 

mūzikas ieskaņojumos 30.−40. gados. 

 Kā jau izriet no iepriekš citētajām definīcijām, viena no džeza identitātes pazīmēm ir t. s. 

džeza valoda jeb veids, kādā tiek muzicēts. Lielo polivalento džeza raksturiezīmju klāstu autors ir 

reducējis uz četriem kritērijiem, kuri, viņaprāt, ir vistipiskākie minētā laikposma džezam un 

vienlaikus arī visbiežāk izvērtētie aspekti džeza analīzē. Tie ir šādi:  

• ritma struktūra, kuras pamatā ir svingošana − specifiska ritma šūpošanās jeb uzsvaru nobīde no 

stiprās (otrās) uz vājo (ceturto) taktsdaļu, džezā pazīstama ar apzīmējumiem backbeat jeb offbeat 

(atsitieni);

• artikulācija, kas cieši saistīta ar frāzējumu31  (pamatā legato, pamīšus ar non legato līdzīgu, vieglu 

piesitienu frāzes akcentu vietās). Džeza artikulācija būtiski atšķiras no akadēmiskās artikulācijas;

• improvizācija − svarīga džeza sastāvdaļa;

• specifisks aranžējums, kam ir nozīmīga loma gan džezā kopumā, gan, jo īpaši, Eiropas džeza 

attīstības sākumposmā.

 Atskaņotais repertuārs, kaut arī pats par sevi, protams, vēl nevar būt mūzikas stila pazīme, 

tomēr ietver sevī svarīgu indikatīvu informāciju. Aplūkojamā laika posmā Latvijā spēlētais 

repertuārs, konkrēti − amerikāņu mūzika − noteikti ir viena no pazīmēm, kas citu faktoru kontekstā 

varētu norādīt uz saikni ar džezu. 

 Svingošanā balstīta ritma struktūra ir viena no būtiskākajām džeza īpatnībām. Visspilgtāk tā 

parādās svinga ēras orķestru − bigbendu spēlē, taču bijusi sastopama arī pirms tam − diksilendā, kā 

arī vēlākajos džeza stilos. 20. gadsimta 20. gadu Eiropas džezam svingošana vēl nav raksturīga. 

Latvijā ir saglabājušies nedaudz vēlāki, 30. un 40. gadu ieskaņojumi. Tos analizējot, iespējams 

konstatēt ļoti dažādas spēles manieres. Lai gan fokstrotam − tā laika populārajai sarīkojumu dejai
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29 Piemēram, harmoniskā tīkla analīze, improvizācijas analīze, stilistiskā analīze, ritma analīze u. c.

30 Ieskaņojumu analīze veikta 5.3. apakšnodaļā.

31 Džeza frāzējumu līdztekus svingošanai un ar to saistītajam sinkopējumam raksturo melodijas uzbūvju brīva 
variēšana, ienesot jaunas tembra krāsas, alterācijas u. tml. 



− bija tipiski akcenti uz otro un ceturto taktsdaļu (tāpat kā klasiskajā svingā), ieskaņojumos bieži ir 

dzirdami polkai līdzīgi uzsvari uz smagajām taktsdaļām, veidojot jauktu polkas/fokstrota ritmu. 

Tomēr jāņem vērā, ka tikai nedaudz agrāk, 20. gados, svinga pulsācija arī šī stila dzimtenē Amerikā 

dažādu atskaņotājsastāvu džeza ritma grupās varēja izpausties visai mainīgi (Berendt 2009: 234).

 Džezam raksturīgā specifiskā artikulācija agrīnajos Eiropas džeza ieskaņojumos ir reti 

konstatējama, lielākoties tā ir drīzāk akadēmiska un maz atgādina džeza artikulāciju. Taču samērā  

drīz, 30. gados, šajā jomā noticis pavērsiens. Par to liecina saglabājušies Vācijas, Lielbritānijas un 

citu Eiropas valstu džeza ieskaņojumi, kuros iespējams dzirdēt patiešām ļoti augstu tā laika mūziķu 

profesionalitātes līmeni. Galvenās šo ieskaņojumu kvalitātes ir interesantie, krāsainie un ļoti 

profesionālie aranžējumi un neapšaubāmi augstā mūziķu meistarība.

 Improvizācija kā džeza būtisks elements šī laikposma ieskaņojumos parādās ļoti reti.  

Daudzi mūziķi sākotnēji neizprata tās nozīmīgo lomu džezā, aizvietojot to ar ārišķīgiem ritma 

efektiem un krāšņiem aranžējumiem, kas jo īpaši bija raksturīgi P. Vaitmena orķestrim. Iespējams, 

ka izvairīšanos no improvizācijas var skaidrot arī ar mūziķu pieradumu spēlēt tikai no notīm un 

atbilstošu profesionālu prasmju trūkumu. Jāmin vēl viens iemesls − 20. gadsimta 20. gados, it īpaši 

Eiropā, priekšstati par džeza būtību bieži bija nepilnīgi. Situācija mainījās 30. gados, straujāk 

izplatoties informācijai par džezu; to veicināja džeza skaņuplates, kā arī Amerikas džeza mūziķu 

koncertdarbība Eiropā. 

 Specifisks aranžējums jau agrīnā džeza laikmetā viennozīmīgi tika uztverts kā viena no 

džeza raksturiezīmēm; to apliecina arī pirmā analītiskā publikācija par džezu Latvijā – 1926. gadā 

žurnālā “Mūzika” lasāmais Kārļa Paucīša raksts “Kas ir džezbends?” (Paucītis 1926). 32  Lielākā 

daļa šī laikposma Eiropas džeza ieskaņojumu apstiprina uzskatu par aranžējuma nozīmību. Bieži 

tika imitēts Pola Vaitmena orķestra skanējums. Raksturīgs šādas imitācijas piemērs ir populārais 

Billija Hilla (Billy Hill) skaņdarbs “The Old Spining Wheel” jeb latviskajā versijā “Vecais ratiņš”33, 

ko ieskaņojis “Bellaccord džeza orķestris” un dziedātājs Pauls Sakss (Bellaccord  matrice nr. 3709, 

plate nr. 3341): gan aranžējuma stilistikā, gan instrumentārijā un spēles manierē konstatējama 

līdzība ar Vaitmena orķestra ieskaņoto Džonija Grīna (Johnny Green), Karmena Lombardo (Carmen 

Lombardo) un Džasa Kāna (Gus Kahn) fokstrotu “Coquette” (“Koķete”)34. 

33

32 Kārlis Paucītis (1891−1967) − profesionāls mūziķis, klarnetists, diriģents un kritiķis, spēlējis Operas orķestrī. Raksta 
analīzi skat. 3.3.3. apakšnodaļā.

33 Ieskaņojis Bellaccord džeza orķestris un dziedātājs Pauls Sakss, matrice nr. 3709, plate nr. 3341, ap 1935.g.

34 Skaņdarbs ietverts CD albumā “The Chronological Classics: Bix Beiderbecke with Paul Whiteman 1927−1928.” 
France: Classics Records, 2002, classics1208 



 Orķestru repertuāru lielākoties veidoja populāras dziesmas tā laika deju – fokstrota, “šimmī” 

u. c. ritmos. Faktiski ar vārdu “džezs” 20. un 30. gados apzīmēja gandrīz visu t. s. “vieglo” žanru. 

Plašu publiku parasti džezam specifiskās, raksturīgās īpašības nesaistīja – tās mērķis bija izklaide. 

Svarīga bija popularitāte, tādēļ jauno modes vārdu lika klāt  gandrīz jebkam (raksturīgs piemērs ir 

Marisa Vētras iedziedātais valsis “Dažu skaistu ziedu” ar “Bellaccord džessa orķestri”, kam nav 

nekāda sakara ar džezu).35  Tomēr orķestru repertuārā konstatējami arī džeza skaņdarbi, kā 

piemēram Djūka Elingtona “Mood Indigo”.36  Analizējot Bellaccord orķestra ieskaņoto repertuāru, 

tas lielākoties sastāv  no kinofilmu “grāvējiem” – visvairāk vācu UFA kinostudijas filmu mūzikas ar 

specifisku, jauktu vācu šlāgera un amerikāņu svinga stilistiku, taču sastopama arī amerikāņu 

mūzika, reizēm pat pazīstamas džeza tēmas, kā Harija Arlena “Over The Rainbow”.37  Orķestru 

repertuāra saraksti sniedz vērtīgu izziņas materiālu par spēlētajiem skaņdarbiem un populāro 

mūziku šajā laikā vispār. Daudzos gadījumos repertuārs un tā konteksts (izcelsme, starptautiska 

atpazīstamība) ir pamats secinājumiem par saistību ar džeza mūziku. 

 Nozīmīgs aspekts džeza attīstībā Eiropā ir valstu dažādais politiskais un kultūras fons, kas 

tiks aplūkots turpmāk. Pieejamais (saglabājies) pētnieciskais materiāls (ieskaņojumi, notis u. c.) 

rāda ļoti plašu muzikālo izpausmju spektru. Mēģinājums šo materiālu formāli atlasīt un iedalīt 

kategorijās pēc šauriem kritērijiem būtu kļūdains jau iepriekš minēto definitīvo iemeslu pēc, kā arī 

atstātu ārpus analīzes lielu daļu no jau tā skopā materiāla. 

 Tieši tādēļ autors, ņēmot vērā visas ar džeza identifikāciju un definīciju saistītās problēmas, 

ir izvēlējies aplūkot visu viņa rīcībā esošo materiālu neatkarīgi no formāliem kritērijiem, lielā mērā 

respektējot un pieņemot aplūkojamā laika perioda izpratni par džezu (tātad tiek aplūkots un 

analizēts viss, kas līdz 1940. gadam tika saukts par džezu). 

2.2.   Džeza ienākšana Eiropā 

 Analizējot džeza attīstību Latvijā 20.–30. gados, ir būtiski to pētīt kontekstā ar džeza 

attīstību citur Eiropā. Līdz ar to nozīmīgs jautājums ir džeza nokļūšana Eiropā, kā arī tā laika 

izpratne par šo mūziku, kas sākumā bija neskaidra un mainījās laika gaitā līdz ar informācijas 

pieejamību. 

34

35 Ieskaņots Bellaccord Electro, matrice nr. 3045, plate nr. 3218.

36 T. Kaizera orķestra programmā “Kafe Kongress”, 1931. g. Sk. 5. pielikuma 1. attēlu.

37 Ieskaņots Bellaccord Electro, matrice nr. 5045, plate nr. 3965.



 Džeza ienākšana Eiropā (Reception of Jazz)38  noritēja vairākos posmos, turklāt to spēcīgi 

iespaidoja katras valsts politiskās, kultūras, ekonomiskās u. c. īpatnības. Galvenie informācijas 

avoti jeb resursi bija amerikāņu džeza mūziķu koncerti Eiropā, džeza skaņuplašu izplatība, 

kinofilmas un to mūzika, kā arī nošu materiāli. Turklāt  svarīgs informācijas avots bija 

radiopārraides un vienkārši laikrakstu informācija – ziņas. Nozīmīgi aspekti džeza attīstībā Eiropā 

bija arī tiešu kontaktu, piemēram, tiešas pasažieru kuģu satiksmes pastāvēšana ar ASV, kas deva 

iespēju mūziķiem tieši saskarties ar līdz tam nepazīstamo mūziku (Johnson, 2004:47). 

 Nosacīti džeza ienākšanu Eiropā iespējams iedalīt divos posmos:

1) imitācija. Šim posmam raksturīga mūziķu tieksme imitēt  dzirdēto skanējumu, cenšoties pēc 

iespējas kopēt paraugu, tomēr bieži neizprotot likumsakarības, kas to veido.

2) emancipācija − patstāvīga tālāka Eiropas džeza attīstība no amerikāņu džeza (Knauer, online).

 Aplūkojamais laiks (līdz 1944. gadam) Eiropas džezā ir pirmais, imitācijas posms. Mūziķi 

lielākoties centās imitēt  amerikāņu džezam raksturīgo skanējumu, bieži neizprotot tā dziļāko būtību 

un uzbūvi. Kopumā šajā laika posmā Eiropas džeza mūziķi spēlēja amerikāņu džeza manierē, 

kopējot amerikāņu džeza mūziķus un necenšoties veidot savu atšķirīgu stilistiku. Izņēmums bija 

čigānu izcelsmes beļģu ģitārists Džango Reinhards (Django Reinhard; 1910−1953), kuram 30. 

gados Francijā izdevās attīstīt savu patstāvīgu spēles stilistiku, tā saukto “čigānu džezu” (Gypsy 

jazz), kura iespaidoja arī amerikāņu džeza spēles manieri.

 Otrā − emancipācijas fāze − ir raksturīga Eiropas džezam, sākot ar 50.−60. gadu miju. Šo 

procesu iespaido Eiropas valstu atšķirīgās politiskās un ekonomiskās situācijas, kā arī kultūras 

tradīcijas, līdz ar to tas ir ļoti neviendabīgs. Mūsdienās Eiropas džeza emancipācijas process 

joprojām turpinās, un tas norisinās dažādās valstīs atšķirīgi. 

 Amerikāņu džeza mūziķu darbība Eiropā ir nozīmīgs aspekts saistībā ar džeza ienākšanu un 

attīstību Eiropā. Pieņemts uzskatīt, ka pirmo reizi amerikāņu džezs Eiropā skanēja 1919. gada 7. 

aprīlī Londonā, Lielbritānijā, kad balto Ņūorleānas mūziķu grupa Original Dixieland Jazz Band 

(ODJB) uzstājās Londonas hipodromā (Cooke, 1997:42). Nedaudz vēlāk koncerti notika arī klubā 

Palladium, Hammersmita pilī un pat Bekingemas pilī, kur ODJB sniedza koncertu katralim 

Džordžam V (Godbolt, 2005:12). Londonā ODJB uzturējās deviņus mēnešus, un 1920. gadā veica 

vairāku skaņdarbu ieskaņojumus studijā. ODJB uzstāšanās Eiropā izraisīja sensāciju. Lielbritānijā 

tūlīt radās vairāki orķestri, kas sāka atskaņot līdzīgu mūziku, kopējot amerikāņus, un tādējādi 

aizsākot Eiropas džezu. 

35
38 Sk. paskaidrojumu iepriekš.



 Taču šis sastāvs nebūt nebija vienīgais amerikāņu džeza orķestris, kurš koncertēja Eiropā.

1919. gadā Eiropā uzstājās Vila Mariona Kuka (Will Marion Cook; 1869−1944) orķestris  Southern 

Syncopated Orchestra, kura sastāvā spēlēja ievērojamais džeza klarnetists un viens no pirmajiem 

džeza saksofonistiem Sidnejs Bešē (Will Marion Coook; online). Šajā orķestrī spēlēja arī vairāki citi 

džeza mūziķi, kas vēlāk uzstājās arī Latvijā (sk. 4.6. apakšnodaļu). Nozīmīgi bija ASV 396. 

kājnieku rotas orķestra koncerti Francijā 1918. gadā, leitnanta Džima Rīsa Eiropas (Jim Reece 

Europa; 1881−1919) vadībā. Orķestris atskaņoja amerikāņu maršus, regtaimus un keikvokus, 

iepazīstinot Eiropas klausītājus ar tā laika populāro amerikāņu mūziku. Orķestra dalībnieku sastāvā 

bija arī divi ievērojami agrīnā džeza pārstāvji − dziedātājs Nobls Sisls (Noble Sissle; 1889−1975) 

un viens no ievērojamākajiem regtaima stila pianistiem Jūbijs Bleiks (Eubie Blake; 1887−1983), 

kuri dažus gadus vēlāk izveidoja vodeviļu duetu Sisls un Bleiks (Vaudeville-Duo Sissle and Blake; 

The Dixie Duo), ar ko koncertēja Eiropā 1925.−1926. gadā (Knauer, online). Nobls Sisls arī 

nodibināja orķestri, kura sastāvā spēlēja amerikāņu mūziķi, kas dzīvoja Eiropā, un tiek uzskatīts, ka 

tieši viņa darbība lielā mērā ietekmēja Eiropas populārās mūzikas “amerikanizāciju” (Manheim, 

online). 

 1920. gados lielu popularitāti ieguva melnādainā rēvijas dejotāja, vēlāk kinoaktrise Žozefīne 

Beikere (Josephine Baker; 1906−1975), kuras erotiskās dejas spēcīgi ietekmēja Eiropas publikas 

attieksmi pret džezu.39  Ž. Beikeres slavenās rēvijas The Revue Negre  uzvedumā orķestri vadīja 

ievērojamais ASV džeza pianists Klods Hopkins (Claude Driskett Hopkins; 1903−1984) vadībā; 

orķestra sastāvā spēlēja arī S. Bešē (Perry  1996:82). Arī šis sastāvs plaši koncertēja Eiropā, tajā 

skaitā Lietuvā, Kauņā 1925. gadā (“Lithuanian Jazz, 1929−1980”, CD buklets). 

 Vienam no pirmajiem izcilajiem džeza improvizatoriem S. Bešē (Carr, Fairweather, 

Priestley, 2004:59) ir ļoti nozīmīga vieta Eiropas džeza attīstībā. Pēc koncerttūres beigām ar Vila 

Mariona Kuka orķestri viņš palika Eiropā līdz 1920. gadam, un pēc neilga posma ASV atgriezās 

tajā pēc pieciem gadiem (Chilton, 1996:75). No 1925. līdz 1929. gadam S. Bešē dzīvoja Parīzē, 

tādējādi kļūdams par pirmo ievērojamo amerikāni − džeza mūziķi, kurš dzīvo un strādā Eiropā.40 

Bešē šajā laika posmā regulāri koncertēja visā Eiropā41 kopā ar bundzinieka Benija Peitona (Benny 
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39 Žozefīne Beikere pieminēta arī tā laika Latvijas prese izdevumos (Lipša, 2008(1):74).

40 Viņš aizsāka plašo amerikāņu džeza mūziķu plejādi Eiropā. Šī parādība bija īpaši raksturīga 50.−60. gados, kad 
Eiropā dzīvoja un darbojās tādi džeza meistari kā pianists Bads Pauvels (Bud Powell; 1924−1966), Kenijs Klarks 
(Kenny Clarke; 1914−1985), Stīvs Leisijs (Steve Lacy; 1934−2004), Deksters Gordons (Dexter Gordon; 1923−1990), 
Džonijs Griffins (Johnny Griffin; 1928−2008), Teds Džonss (Thad Jones; 1923−1986) un daudzi citi. 

41 Tādēļ S. Bešē Eiropas džeza mūzikas pazinēju vidū tolaik bija visai pazīstams. Iespējams, ka viņš bijis prototips 
saksofonista tēlam Hermaņa Heses romānā “Stepes vilks”. Hese bija džeza mīļotājs un uzmanīgi sekoja visiem 
notikumiem saistībā ar šo mūziku (Переверзев, 2011:352).



Peyton; 1890−1965) orķestri Benny Peyton Jazz Kings, nokļūstot pat Padomju Krievijā (Carr, 

Fairweather, Priestley, 2004:58; Фейертаг, 2010:43).

 No 1925. līdz 1927. gadam Eiropā koncertēja viens no pazīstamākajiem amerikāņu 

orķestriem − pianista Sema Vūdinga (Sam Wooding; 1895−1985) orķestris The Chocolate Kiddies, 

kura sastāvā spēlēja ievērojami amerikāņu mūziķi − saksofonists Gārvins Bušels (Garvin Bushell; 

1902−1991), trompetisti Tomijs Ladniers (Tommy Ladnier; 1900−1939) un Doks Čītems (Doc 

Cheatham; 1905−1997), kā arī vokālistes Edīte Vilsone (Edith Wilson; 1896−1981) un vēlākā 

Djūka Elingtona dziedātāja Adelaide Hola (Adelaide Hall; 1901−1993). S. Vūdinga orķestris 

koncertēja Vācijā, Zviedrijā, Spānijā, Francijā, Šveicē, Turcijā, Rumānijā, Itālijā, Čehoslovākijā, 

Holandē un Beļģijā, sniedza koncertus tādās Eiropas metropolēs kā Londona, Parīze, Barselona, 

Hamburga un Berlīne, un arī šis orķestris apmeklēja Padomju Savienību 1926. gadā (Knauer, 

online; Фейертаг, 2010:44). S. Vūdinga orķestra repertuārā bija arī agrīnās Djūka Elingtona 

kompozīcijas un aranžējumi, līdz ar to šis orķestris ir ļoti nozīmīgs Eiropas džeza attīstībā.42 

 Parīzē no 20. gs. 20. gadu sākuma līdz pat Otrā pasaules kara beigām darbojās arī amerikāņu 

bundzinieks un vēlāk džeza kluba īpašnieks Luijs Mičels (Louis A. Mitchell; 1885−1957) ar savu 

orķestri Louis Mitchell and Jazz Kings, kura sastāvā 1920. gadā spēlēja arī S. Bešē. 

  Tā laika populārākais baltais amerikāņu deju orķestra vadītājs Pols Vaitmens ar savu orķestri 

Eiropu apmeklēja divreiz – 1923. un 1926. gadā, kad viņš uzstājās arī Parīzē un Berlīnē, atskaņojot 

“Rapsodiju blūza stilā”.43  Taču Vaitmena stils drīzāk ir populāra deju mūzika, nevis džezs (kaut arī 

viņa orķestrī darbojās ievērojams tā laika džeza mūziķis Bikss Beiderbeke (Bix Beiderbecke; 

1903−1931)).  P. Vaitmena orķestra instrumentārijs − ar stīgu grupu, faktiski simfoniskā un džeza 

orķestra apvienojums, nebija īsti raksturīgs džeza sastāvam (20. gados − diksilendam jeb 

bigbendam), drīzāk tas atgādināja deju−salonmūzikas orķestri ar džeza elementiem. Arī vairāki citi 

iepriekš minētie orķestri tikai nosacīti var tikt kvalificēti kā džeza kolektīvi, patiesībā tie atskaņoja 
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42 Domājams, ka šis ir tas pats orķestris, kurš pieminēts žurnāla “Aizkulises” 1926. gada 4. jūnijā rakstā “Bailes no 
nēģeriem”: “No Ļeņingradas, caurbraucot uz Vāciju, Rīgā ieradusies Amerikas nēģeru operetes trupa, 35 personas (20 
kavalieri). Nēģeri izbrauca tālāk uz Vāciju, kur uzstāsies Karalaučos un Dancigā. Rīgā uzstāties mūsu iestādes nav 
devušas atļauju.” Tādā gadījumā šis ir viens no pirmajiem amerikāņu džeza orķestriem, kuri pabijuši arī Latvijā, kaut 
gan nav uzstājušies (Lipša, 2008(1):46). Iespējams, ka orķestra sastāvā bija arī S. Bešē, kurš tādā gadījumā varētu būt 
apmeklējis Latviju.

43 Berlīnes koncerta recenzija ir publicēta Rīgas laikraksta “Rigasche Rundschau” 153. numurā, 1926. gada 15. jūlijā. 
Pazīstamā kinokritiķe Valentīna Freimane atceras, ka ir apmeklējusi šo P. Vaitmena koncertu Berlīnē aptuveni piecu 
gadu vecumā – viņu uz koncertu esot aizvedusi auklīte. (Autora intervija ar V. Freimani 11.12.2009, skat. pielikumu nr. 
6.)



tā saukto “karsto” deju mūziku (hot dance music)44, un bieži bija rēviju − eksotisku deju uzvedumu 

sastāvdaļa.45  20. gados Eiropā tieši šo orķestru atskaņotā mūzika asociējās ar džezu un tika par to 

uzskatīta, taču P. Vaitmena ietekme uz Eiropas orķestru muzicēšanas stilu ir neapšaubāma.46

 Pirmie vislielākā formāta džeza mūziķi − džeza novatori, kas viesojās Eiropā, bija Djūks 

Elingtons ar savu orķestri (Eiropas tūre 1933. g.) un Luijs Ārmstrongs (no 1932. līdz 1934. gadam, 

uzstājās arī Skandināvijā – Dānijā). Elingtons Eiropu apmeklēja vēl otrreiz 1939. gadā, kad 

koncertēja Skandināvijā (arī Stokholmā, kur viņa koncertu translēja Zviedrijas radio) (Serenade to 

Sweden, 1994:29). Ļoti iespējams, ka to dzirdēja arī mūziķi Latvijā. Šo džeza meistaru viesošanās 

spēcīgi ietekmēja Eiropas džeza attīstību un attieksmi pret šo žanru vispār.

 1932. gadā Parīzē koncertēja arī leģendārais straida (stride piano47) pianists Fetss Vollers 

(Fats Waller; 1904−1943) (Larkin, 1992:414). 30. gados Eiropā ilgstoši uzturējās divi tā laika 

ievērojami amerikāņu džeza saksofonisti. Kolmens Havkins (Coleman Hawkins; 1904−1969), 

pirmais lielais džeza tenora saksofona solists − novators ieradās Anglijā 1934. gadā, un palika 

Eiropā piecus gadus, un koncertējot Holandē, Dānijā, Francijā, Šveicē, Zviedrijā un citur (Larkin, 

1992:193). Benijs Kārters (Benny  Carter; 1907−2003), viens no nozīmīgākajiem alta saksofona 

improvizētājiem, komponists un aranžētājs, 1935. gadā ieradās Parīzē, taču vēlāk tika uzaicināts uz 

Lielbritāniju par BBC deju orķestra aranžētāju, un Eiropā uzturējās līdz pat  1938. gadam, 

koncertējot un veicot ieskaņojumus (Larkin, 1992:79). 

 Džeza ienākšanu Eiropā spēcīgi iespaidoja valstu politiskās, kultūras, ekonomiskās un pat 

teritoriālās īpatnības. Tas konstatējams, salīdzinot atšķirīgo džeza attīstību Vācijā, Francijā un 

Lielbritānijā, kā arī Latvijā, Lietuvā un Igaunijā minētajā laika posmā.

 Lielbritānija bija pirmā valsts Eiropā, kas saskārās ar džeza mūziku, pateicoties 

vēsturiskajiem apstākļiem un ģeogrāfiskajam stāvoklim, līdz ar to arī pirmā valsts Eiropā, kur džezs 

38

44 “Hot dance music” jeb “hot music” ir starptautiski lietots apzīmējums 20. gadu mūzikai, kurā bija džeza elementi. Tā 
netiek uzskatīta par džezu, jo, pirmkārt, tajā nav improvizācijas, otrkārt, pati mūzika ir veidota izteikti komerciāliem 
nolūkiem, galveno uzsvaru liekot uz publikas izklaidi un maz uzmanības pievēršot aranžējumam, ansambļa saspēlei 
u. c. muzikālām kvalitātēm, kas ir raksturīgas dzezam. Tomēr 20. gados šis apzīmējums bieži tika lietots kā sinonīms 
vārdam “džezs”. 

45 Kā Sema Vūdinga un Luija Mičela orķestri, kas spēlēja Vaitmenam līdzīgā manierē.

46 Šo iespaidu vēl pastiprināja 1930. gadā uzņemtā skaņu filma “The King of Jazz”, kurā darbojas Vaitmens ar savu 
orķestri. Filmā redzamas grandiozas dekorācijas un masu skati, un tā ir viena no pirmajām klasiskajām Holivudas 
mūziklu filmām.

47 Stride piano (angl. striding − lēkāt) − džeza klavieru stils, kurš radās Ņujorkā, Hārlemā, 20. gadu sākumā kā tālāka 
regtaima stila transformācija. Tiek uzskatīts par pirmo patieso džeza klavierspēles stilu.  Raksturīgs sinkopēts, 
lēcienveidīgs spēles stils, kur kreisā roka uz stiprajām taktsdaļām spēle basa notis, bet uz atsitiena − offbeat − akordus, 
kamēr labā roka sinkopē melodiskas pasāžas un improvizē. Ļoti virtuozs un tehnisks spēles stils, 30. gados bija 
dominējošais džeza klavierspēles veids. Ievērojamākie pārstāvji Džeimss P. Džonsons (James P. Johnson; 1894−1955) 
un Fets Vollers (Tanner, Megill, Gerow, 1992:60).



sāka patstāvīgi attīstīties. Pēc pirmajiem ODJB koncertiem Londonā faktiski tūlīt  rodas vietējie 

orķestri, kas sāk imitēt  jauno mūziku (Godbolt, 2005:14). Politisku jeb ideoloģisku iemeslu dēļ 

Lielbritānijā džeza attīstība netika bremzēta, un tas varēja brīvi attīstīties. Šo procesu veicināja arī 

ciešie kultūras un ekonomiskie sakari ar ASV, tādēļ stilistiski Lielbritānijā spēlētais džezs bija 

daudz tuvāks amerikāņu mūzikai nekā citur Eiropā. Taču īpatnējā kārtā, britu mūziķu arodbiedrības 

(Musician’s Union) spiediena rezultātā, 1935. gadā Anglijā tika pieņemts likums, kas spēcīgi 

ierobežoja ārzemju mūziķu iespēju uzstāties Lielbritānijā. Šis likums, kuru atcēla tikai 1954. gadā, 

negatīvi ietekmēja britu džeza attīstību (Cooke, 1997:77). 

 Savukārt Francija var lepoties ar pirmo ievērojamo Eiropas džeza mūziķi, kurš nevis vairs 

kopēja Amerikas džeza manieri, bet gan pats to iespaidoja – tas ir ievērojamais čigānu tautības 

ģitārists Džango Reinhards, kura spēles stils joprojām tiek imitēts. Liela loma franču džeza attīstībā 

ir faktam, ka liela daļa agrīno džeza mūziķu bija franču izcelsmes – kreoli, kas bija saglabājuši 

savas saiknes ar franču kultūru. Kā jau iepriekš minēts, Francija un it īpaši Parīze šajā posmā bija 

viens no centriem, kur uzturējās un darbojās daudzi ievērojami amerikāņu džeza mūziķi, tādi kā jau 

pieminētais Sidnejs Bešē. Kaut arī Otrā pasaules kara laikā Francija bija okupēta, paradoksālā kārtā 

džezs tur nebija aizliegts kā citur Vācijas okupētajās teritorijās, turklāt 1943. gadā Parīzē, slavenajā 

Pleijela koncertzālē, notika liels džeza koncerts ar jau minētā Džango Reinharda (pēc tautības 

čigāna!) piedalīšanos. Tas viss ļāva Francijai saglabāt savu džeza tradīciju un pēc Otrā pasaules kara 

beigām to sekmīgi attīstīt tālāk.48

 Vācija t. s. Veimāras republikas laikā bija viens no Eiropas izklaides centriem, tās kino 

industrija − viena no lielākajām Eiropā, bet galvaspilsēta Berlīne bija slavena ar saviem kabarē un 

rēvijām. Līdz 1933. gadam Vācijā bija raksturīga liberāla attieksme pret citām kultūrām. Džezs 

Vācijā parādījās tūlīt pēc Pirmā pasaules kara, un Berlīnē, vienā no lielajām Eiropas galvaspilsētām, 

uzstājās visas amerikāņu džeza zvaigznes, kas šajā laikā koncertēja Eiropā (Deutscher Jazz 2007:8). 

Turklāt  pastāvēja regulāra tvaikoņu satiksme ar ASV, jebkurš varēja brīvi ceļot (tātad arī mūziķi, 

kas spēlēja kruīza kuģu orķestros), notika rosīga tirdzniecība un daždažādas aktivitātes. Publikas 

pieprasījums pēc visa jaunā un modē esošā nemitīgi mudināja sekot visam aktuālajam, tajā skaitā 

arī džeza mūzikā. Rezultātā Berlīnē džezs burtiski eksplodēja 20. gados, par ko liecina neskaitāmi 

fotoattēli, filmas un memuāri (Schaal, online).

 Diemžēl situācija ļoti dramatiski mainījās pēc 1933. gada politiskajiem notikumiem − 

nacionālsociālistiskās partijas nākšanas pie varas. Džezs kā neāriska māksla tika aizliegts, 
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48 Par Francijas džeza attīstību sk. A. Hodeir. “Jazz − it’s Evolution and essence”, kā arī Ю. Панасье. “История 
подлинного джаза”.



kinoindustrija pagrima49, daudzi džeza mūziķi tika represēti. Džeza kā mākslas žanra attīstība 

faktiski pārtrūka, kaut arī Otrā pasaules kara laikā atsevišķi džeza orķestri tika izmantoti 

propagandas nolūkos (Bergmeier, Lotz, 1996:13−48). Džeza attīstība Vācijā, kas 1933. gadā 

pārtrūka līdz ar Hitlera nākšanu pie varas, ir aizraujošs temats, kas tiek intensīvi pētīts (Paysan, 

1993:13−41).50

 Latvijai vēsturiski un kultūras ziņā bija ļoti ciešas saites ar Vāciju, un notikumi Vācijā 

ietekmēja arī Latvijas džeza attīstību.51  To veicināja gan vēsturiski Latvijā dzīvojošās vācu 

minoritātes ciešā saikne ar šo zemi, gan savstarpējie intensīvie latviešu – vācu kultūras kontakti – 

mūziķu koncerti un viesizrādes, skaņuplates, taču visvairāk − kino.52  Par Vācijas izklaides 

industrijas ietekmi uz Latvijas populāro kultūru liecina arī vēlāko gadu Latvijas skaņuplašu firmas 

“Bellaccord Electro” repertuārs, kurā nozīmīgu vietu ieņem tieši vācu kino mūzika.

 Savukārt džeza attīstība kaimiņvalstīs − Lietuvā un Igaunijā − samērā maz ietekmēja 

Latviju, pretstatā jau pieminētajai Vācijai. Daļēji tas izskaidrojams ar ietekmīgo vācu tautības 

Latvijas valsts pilsoņu daļu53, kuri uzturēja kontaktus ar Vāciju un intensīvi darbojās arī kultūras 

jomā, kā arī Latvijas kultūras vēsturiski ciešo saikni ar vācu kultūru, īpaši populārajā mūzikā 

(Kruks, 2008:57). Kaimiņvalstu kultūras notikumi daudz mazākā mērā ietekmēja Latviju, turklāt 

džeza ienākšana šajās valstīs katrā no šīm valstīm noritēja nedaudz atšķirīgi. 

 Igaunijā džeza attīstību spēcīgāk ietekmējusi Lielbritānija, nevis Vācija (kā Latviju)54. Tas 

noticis, daļēji pateicoties tiešajai tvaikoņu satiksmei starp Tallinu un Londonu (Laukk, 2007:130), 

kā arī kaimiņvalsts Somijas iespaidā, kurā, līdzīgi citām Skandināvijas valstīm, džeza ienākšana 

saistāma ar kuģu satiksmi (Henriksson, online). Igaunijas džeza vēsturē nozīmīgs aspekts ir igauņu 

džeza mūziķu darbība Somijā un Zviedrijā (Westin, online), kas arī iespaidoja igauņu džeza 

attīstību.55  Tā rezultātā Igaunijā attīstījās īpatnējs, specifisks džeza novirziens − t. s. “lauku” jeb 

“ciema” džezs (“village jazz”) (Laukk, 2010), kam bija raksturīgas gan džeza, gan lauku kapelas 

iezīmes, īpaši instrumentārijā (raksturīga bieža akordeona izmantošana, reizēm pat veseli orķestri), 
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49 Autora intervija ar V. Freimani, 11.12.2009. Skat. pielikumu nr. 6.

50 Par izklaides mūzikas attīstību Vācijā šajā laika posmā sk. “Darmstädter Beiträge. Jazz in Deutschland: Darmstädter 
Beiträge zur Jazzforschung”, kā arī A. B. Васильченко. ““Лили Марлен” и другие. Эстрада Третьего рейха.”

51 Piemēram, S. Aljanskis, kurš uzstājās Vācijā kopš 1928. gada, 1933. gadā bija spiests atgriezties Latvijā, jo bija 
ebrejs. 

52 Autora intervija ar V. Freimani, 11.12.2009. Skat. pielikumu nr. 6.

53 1930. gadā 3,68 % no Latvijas kopējā iedzīvotāju skaita (Adamovičs, 1933:20442).

54 Autora intervija ar igauņu džeza vēstures pētnieku Tītu Lauku (Tiit Laukk), 23.03.2011.

55 Turpat.



gan repertuārā. Līdzīgs lauku orķestru/kapelu instrumentārijs redzams arī tā laika fotogrāfijās 

Latvijā, un tas varētu liecināt par līdzīga rakstura mūzikas atskaņošanu. Diemžēl nav saglabājušās 

nekādas citas liecības (repertuāra saraksti vai ieskaņojumi), kas ļautu izdarīt secinājumus par lauku 

apvidos atskaņoto mūziku. Netiešs liecinājums par šīm atšķirībām un, iespējams, to rezultāts, ir 

populārās mūzikas turpmākās attīstības stilistiskās atšķirības padomju gados Igaunijā un Latvijā 

(“igauņu masu dziesmas ir daudz tuvākas vieglajam estrādes žanram”, Kruks, 2008:64).

 Savukārt Lietuvā džeza mūzika attīstījās spēcīgā amerikāņu džeza ietekmē. Orķestri un 

ansambļi uzstājās kafejnīcās un restorānos toreizējā Lietuvas galvaspilsētā Kauņā, spēlējot 

populārās dejas − tango, fokstrotus un čarlstonus. Līdzīgi kā Latvijā, Lietuvas džezs ir saglabājies 

un dzirdams ieskaņojumos (atšķirībā no igauņiem, kuru 20.−30. gadu džeza ieskaņojumi diemžēl 

gājuši bojā Otrā pasaules kara laikā). Lietuvas pazīstamākais džeza orķestris Daniēla Pomeranca 

(Danieliaus Pomeranco; 1904−1981) vadībā, kopā ar dziedātāju Antanu Dvarionu (Antanas 

Dvarionas; 1899−1950) 1936. gadā veica 11 skaņdarbu ieskaņojumus, kurus izdeva ASV 

skaņuplašu kompānija “Columbia”. Lietuviešu džezs dzirdams arī vairākās kompānijas “His 

Master’s Voice” izdotajās skaņuplatēs (Skudiene, online). Šie ieskaņojumi ir stilistiski tuvi 

amerikāņu svinga mūzikai. Unikāls fakts Lietuvas džeza vēsturē ir lietuviešu izcelsmes pianists 

Viktors Briedis (Vic Briedis), kurš ASV jau 20. gadu beigās uzstājās Čikāgā kopā ar tādiem 

ievērojamiem džeza meistariem kā Beniju Gudmenu, Benu Pollaku (Ben Pollack; 1903−1971), 

Džeku Tīgārdenu (Jack Teagarden; 1905−1964), Toniju Parenti (Tony  Parenti; 1900−1972) un 

citiem56. Diemžēl pagaidām šis ir vienīgais zināmais džeza mūziķis ASV šajā laika posmā no 

Baltijas valstīm.

 Rezumējot jāuzsver, ka Latvija 20.−40. gados bija Eiropas kultūras telpas daļa. Pateicoties 

samērā brīvajām ceļošanas un informācijas apmaiņas iespējām, Latvijā noritēja intensīvs kultūras 

apmaiņas process, it īpaši ar Vāciju, kas ietekmēja arī džeza ienākšanu un attīstību. Līdz ar to 

izpratne par džezu Latvijā bija līdzīga kā citur Eiropā, īpaši Vācijā. Arī džeza ienākšanas process 

Latvijā noritēja līdzīgi kā citās Eiropas valstīs.
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56 Lietuviešu džeza vēsturi pētījusi lietuviešu muzikoloģes Jūrate Kučinskaite un Rūta Skudiene. Sk. “Lithuanian Jazz 
1929−1980”, CD bukleta tekstu, kā arī R. Skudienes rakstu “Senoji estrada”.



2.3. Mūzikas kultūra, izklaides infrastruktūra un džeza ienākšana Latvijā

 Mūzikas kultūra Latvijā tūlīt pēc neatkarības iegūšanas piedzīvoja strauju uzplaukumu. 

Neraugoties uz lielajiem kara postījumiem, izpostīto rūpniecību un lielo nabadzību, pateicoties 

saprātīgai saimnieciskajai politikai un veiksmīgām reformām (šeit īpaši jāmin agrārā reforma), 

Latvija samērā ātri saimnieciski atjaunojās. Līdztekus saimnieciskai atjaunotnei attīstījās kultūras 

dzīve, tajā skaitā arī mūzika. 

 Dziesmusvētki, tāpat kā mūsdienās, bija nozīmīgākā Latvijas mūzikas tradīcija, Latvijas 

simbols un kordziedāšanas tradīciju veicinātāja. Laikā no 1922. līdz 1940. gadam notika četri 

Vispārējie dziesmu svētki (1926., 1931., 1933. un 1938. gadā) un 1940. gada jūnijā − Latgales 

dziesmusvētki Daugavpilī. Koru kustība bija ļoti iespaidīga un aptvēra plašus tautas slāņus.

 Ļoti nozīmīgi notikumi bija Nacionālās Operas dibināšana, kā arī Latvijas Konservatorijas 

dibināšana 1919. gadā prof. Jāzepa Vītola vadībā. Abas šīs institūcijas kļuva ne tikai par nozīmīgām 

latviešu mūzikas attīstības veicinātājām, bet zināmā mērā bija Latvijas jaunā valstiskuma simboli.

 Nacionālā Opera īsā laikā kļuva par Latvijas reprezentatīvāko mākslas iestādi, kas līdz 1940. 

gadam sniedza vairāk nekā 300 izrāžu. Operā šo gadu laikā viesojās vairāki slaveni diriģenti, tādi kā 

Emīls Kupfers un Leo Blehs. Latvijas mūzikas vide bija ļoti piesātināta un bagāta ar dažādiem 

notikumiem, tajā skaitā ar slavenu ārzemju mūziķu koncertiem, piemēram, vairākkārtējā slavenā 

krievu basa Fjodora Šaļapina viesošanās Rīgā u. c.

 Savukārt Rīgas radiofons tika dibināts 1925. gadā, un, par spīti tolaik ļoti dārgajiem 

radiouztvērējiem, tā abonentu skaits 10 gadu laikā sasniedza 100 000 (Vītoliņš, 1934:599). Latvijas 

radiofons bija ļoti daudz paveicis gan mūzikas popularizēšanā, gan arī mūziķu nodarbināšanā, jo 

pastāvēja Radiofona simfoniskais orķestris, kas regulāri sniedza koncertus radio tiešraidēs. 

Radiofona simfoniskais orķestris kopā ar Operas orķestri bija galvenie simfoniskās mūzikas 

atskaņotāji koncertos ārpus minētajām iestādēm Rīgā. 

 Svarīgi atzīmēt, ka daudzi džeza mūziķi strādāja šajos kolektīvos (piemēram, vijolnieks 

Teodors Vējš Operas orķestrī), kā arī tika aicināti piedalīties atsevišķos nozīmīgos projektos (īpaši 

tas attiecās uz saksofonu spēlētājiem, starp kuriem profesionālu mūziķu nemaz nebija tik daudz). 

Savukārt orķestru pastāvīgie mūziķi  − vijolnieki, čellisti u. c. − regulāri piedalījās “Bellaccord” un 

citu orķestru ieskaņojumos. Latvijas Operā tolaik tika iestudētas arī operetes, kuru melodijas bija 

svarīga dejas orķestru repertuāra sastāvdaļa. To apliecina lielais operešu melodiju ieskaņojumu 

skaits skaņuplašu firmā “Bellaccord Electro” dažādu orķestru un solistu izpildījumā. Pazīstamie 
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Latvijas Operas solisti Pauls Sakss, Mariss Vētra, Artūrs Priednieks-Kavarra un citi regulāri 

ieskaņoja populārās melodijas un dziesmas “Bellaccord Electro” platēs kopā ar “džeza” orķestriem. 

 Radiofons, līdzīgi citām valstīm, arī ASV, ļoti veicināja džeza ienākšanu un attīstību Latvijā, 

jo regulāri atskaņoja populāro mūziku, tajā skaitā džezu. Nozīmīgs informācijas avots par džezu 

Latvijā ir Radiofona izdevuma “Hallo Latvija” raidījumu programmās pieminētie atskaņotie 

skaņdarbi un tos atskaņojošie orķestri un mūziķi. 

 Tā kā džezs ir specifiski saistīts tieši ar izklaidi, nereti tas tika uztverts kā samērā margināla 

parādība, pārejoša modes izpausme. Līdz ar to oficiāli džezs kā patstāvīgs un līdzvērtīgs mūzikas 

žanrs netika atzīts, drīzāk akadēmiskās mākslas pārstāvju noniecināts un bremzēts (Līcīte, 

1928:220). Tomēr šī attieksme nebija viennozīmīgi negatīva, par ko liecina džezam veltītās 

publikācijas žurnālos “Mūzika” un “Daugava”. Arī regulārā akadēmisko mūziķu dalība dažādos ar 

džezu saistītos projektos liecina, ka profesionālo mūziķu attieksme bijusi vismaz neitrāla, ja ne 

džezu atbalstoša. Šo attieksmes duālismu rāda tā laika vadošo mūzikas kritiķu analītiskie raksti par 

džezu (šajā ziņā īpaši jāizceļ Jēkabs Vītoliņš) un jau pieminētie Operas solistu populārās mūzikas 

ieskaņojumi platēs. Simfodžeza orķestra “La-Si-Do” koncerts notika Latvijas Konservatorijas 

lielajā zālē 1932. gada 9. decembrī, kaut arī konservatorijā par jebkādu džeza apmācību tolaik 

nevarēja būt ne runas.57  Mūzikas izglītību varēja iegūt  ne tikai konservatorijā, bet arī jebkurš 

interesents tautas konservatorijās un mūzikas skolās visā Latvijā, tomēr, spriežot pēc Latvijas 

mūziķu biedrības biedru anketām (1929.−1930. gadā), vairākums no profesionāli strādājošiem 

džeza mūziķiem savu izglītību bija ieguvuši citur, nevis relatīvi nesen dibinātajā Latvijas 

konservatorijā.

 Atšķirībā no akadēmisko mākslas aprindu un vairākuma mūzikas kritikas negatīvās attieksmes 

latviešu komponisti šajā laikā nebūt nevairījās no darbības “vieglajā žanrā”. Šķiet, spožākais 

apliecinājums tam ir Jāņa Mediņa komponētā dziesma “Jūra krāc un vēji pūš” 1940. gada 

kinofilmai “Zvejnieka dēls”, kura tautā kļuva ļoti populāra. Jāmin arī tādi komponisti kā Aleksandrs 

Okolo-Kulaks (pseidonīms Saša Vladi), kura “Rudens tango” un “Skumjas” kļuva par 

starptautiskiem hitiem (Grāvītis, 2000:22).58  Piemērs latviešu komponistu saistībai ar džeza un 
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57 Pasaulē pirmā džeza apmācības programma tika izveidota jau 1928. gadā Hoha Konservatorijā (Hoch Conservatory) 
Vācijā, Frankfurtē pie Mainas, un darbojās līdz nacistu nākšanai pie varas 1933. gadā (Noglik, online). Profesionālā 
džeza izglītība sāka veidoties daudz vēlāk − ASV pirmā džeza skola ir Bērklija mūzikas koledža (Berklee College of 
Music), kas dibināta Bostonā 1945. gadā (Мошков, 2008:25). Eiropā tas notika 60. gadu sākumā (Grācā, Austrijā, un 
Līdsā, Lielbritānijā). Latvijā džeza izglītības sistēma sāka veidoties tikai pēc neatkarības atgūšanas − 1995. gadā (Rīgas 
100. vidusskola).

58 A. Okolo-Kulaka darbība “vieglajā žanrā” ilgu laiku bija aizmirsta un pētniekiem nezināma. Tieši autoratlīdzības 
ienākumi no šo skaņdarbu izpildījumiem A. Okolo-Kulaka ģimenei palīdzēja pārdzīvot pirmo ļoti grūto laiku trimdā 
ASV 40. gadu beigās.



populāro mūziku ir to piedalīšanās simfodžeza orķestra “La-Si-Do” darbībā. Šā orķestra dibinātājs, 

diriģents, vairāku skaņdarbu un aranžējumu autors bija komponists Jānis Vītoliņš, bet orķestra 

dalībnieku vidū atrodams vēlākais komponists Ādolfs Skulte. Orķestra koncertmeistars bija viens 

no pazīstamākajiem Latvijas vijolniekiem Arvīds Norītis.59  Arī citu šā posma Latvijas džeza 

orķestru fotogrāfijas, piemēram, apliecina tādu vēlāk pazīstamu latviešu komponistu un mūziķu kā 

Leonīda Vīgnera saistību ar džezu. 

 Virkne komponistu, tādu kā Arvīds Andersons, jau minētais Saša Vladi (A. Okolo-Kulaks), 

Oskars Stroks, Marks Marjanovskis, Tatarinovs un citi, bija tieši specializējušies populārās mūzikas 

komponēšanā, un daži no tiem, kā O. Stroks, S. Vladi un M. Marjanovskis, sasniedza arī 

starptautisku atzinību.

 Džeza attīstība ir nesaraujami saistīta ar izpriecu un izklaides vietām – bāriem, restorāniem, 

deju zālēm, kinoteātriem, tādēļ svarīgi aplūkot, kāda bija situācija ar izklaides kultūru Latvijā un 

Rīgā 20.−30. gados, respektīvi, vietām, kur džezs reāli tika atskaņots. Tie ir gan bāri, restorāni, 

klubi, deju zāles, naktslokāli, kazino, kinoteātri, teātri un cirks – vietas, kur tika spēlēta 

“neakadēmiskā” jeb izklaidei domātā mūzika. Turklāt jāaplūko arī citas kultūras parādības, kas  

saistītas ar izklaidi, atpūtu, neakadēmisku mākslu visās tās izpausmēs, kam bija tieša vai 

pastarpināta saistība ar džezu. 

 Atrašanās vieta un vēsturiski izveidojusies situācija Rīgu pēc Pirmā pasaules kara beigām 

ātri padarīja par visa Baltijas reģiona centru gan rūpnieciskā, gan kultūras aspektā − pateicoties 

pārdomātai pilsētbūvniecībai, veiksmīgai tirdzniecībai, kā arī kultūras jauncelsmes darbam. Taču arī 

izklaides iespēju ziņā Rīga bija vadošā pilsēta Baltijas valstīs. Pateicoties izdevīgajam 

ģeogrāfiskajam novietojumam pašā Baltijas centrā, rosīgajai tirdzniecībai un ceļošanas iespējām, 

Rīgā bija iespējams sekot visiem kultūras notikumiem un jaunākajām pasaules modes tendencēm, 

ko nodrošināja laikraksti un žurnāli, radio, skaņuplates un kino. Ļoti liela nozīme bija faktam, ka 

jau toreiz Rīga bija Latvijas lielākā pilsēta, ar savu iedzīvotāju un nodarbināto skaitu tālu 

pārsniedzot jebkuru citu tā laika Latvijas pilsētu, kā arī kaimiņvalstu galvaspilsētas Tallinu un 

Kauņu. Nozīmīgs ir fakts, ka 1930. gadā Rīgā dzīvoja un strādāja aptuveni puse no visiem mākslas 

žanros nodarbinātajiem cilvēkiem Latvijā (Lipša, 2002:6). 

 Pēc Pirmā pasaules kara kataklizmām sākās Latvijas valsts dibināšanas un jauncelsmes 

darbs. Taču līdz ar to sākās arī pieprasījums pēc izklaides – kafejnīcām, deju zālēm, kino. Ļaudis, 

pārcietuši kara un juku laikus, vēlējās izklaidēties un atgūt nokavēto. Jau ļoti ātri radās atbilstošs 

piedāvājums. Informācija par Rīgas izklaides vietām rodama tā laika mūziķu, literātu un 
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59 “La-Si-Do” koncerta programma 1932. gada 10. aprīlī Rīgā, Amatnieku biedrības zālē.



mākslinieku atmiņās, piemēram, Marisa Vētras atmiņu grāmatā “Rīga toreiz” un citās. Plašu ieskatu 

par Rīgas vētraino izklaides dzīvi iespējams lasīt Inetas Lipšas grāmatā “Rīga bohēmas varā”, kur 

samērā sīki aprakstīti visi tā laika slavenākie krogi un restorāni. 

 Kā raksta I. Lipša, kafejnīcas un restorāni galvenokārt izvietojās sabiedriskajās ēkās un īres 

namu pirmajos stāvos, to skaits nemitīgi auga. Lai pievilinātu apmeklētājus, iestādēm tika piešķirti 

eskotiski un skanīgi, no Parīzes kafejnīcām mantoti nosaukumi − “Rokoko”, “Alhambra” – 

naktslokāls, kurš atradās viesnīcā “Frankfurte pie Mainas”, Brīvības ielā 25, kafejnīcas “Mona”, 

“Ninon”, “Cafe de Paris” u. c. Īpašnieka maiņas gadījumā arī kafejnīcas mainīja nosaukumus, tā 

piemēram, “A.T.” 30. gadu sākumā pārtapa par “Ninon”, bet “Mona”, kas 1933. gadā atradās bijušā 

Oto Švarca restorāna telpās, pēc pāris gadiem tika nosaukta par “Lunu” (Lipša, 2002:95). Mūziku 

un dejas piedāvāja gandrīz visi 1. šķiras restorāni, kuru skaits Rīgā vidēji svārstījās ap  20 (Lipša,

2008(2):101). 

 Līdzās kafejnīcām nozīmīgas vietas bija naktslokāli un t. s. varietē tipa restorāni, kuru 

obligāta sastāvdaļa bija orķestris, kā arī kabarē priekšnesumi. Varietē tipa restorāni bija ļoti populāri 

20. gados. Vieni no pašiem pirmajiem bija Osipova varietē “Viktorija”, kas atradās namā Brīvības 

un Dzirnavu ielas stūrī, un “Cafe de Paris”, kuri tika atvērti jau 1919. gada beigās (Lipša, 2006:58). 

Varietē “Trocadero” Brīvības ielā 9 tika atvērts 1922. gada septembra beigās, bet kabarē un dejas 

grīda “Piccadilly”, Romanova ielā 25, jau 1923. gadā ik vakaru piedāvāja “grandiozu varietē – 

kabarē programmu pirmklasīgu artistu izpildījumā”, “deju publikā” un ērtus, atsevišķus kabinetus, 

kā lasāms sludinājumā žurnālā “Nedēļa” 1923. gadā.60   Savukārt dejas grīda “parterre “Chimmy”, 

Diele-Bars”, saukta par “Džimmi” vai „Šimmidīli”, atradās viesnīcas “Imperial” pagrabā.61 

 1924. gada 23. februārī restorānā “Akvariums”, Krišjāņa Barona ielā 14, atklāja tolaik 

vienīgās dejas grīdas, kas griežas – “Liliput” (vēlāk reklamētas kā virpuļgrīdas).62  Šā restorāna 

īpašais objekts bija milzīgs akvārijs, par kuru stāstīja, ka “tajā peld ne tikai zivis, bet arī pārdzērušos 

viesu mirušie ķermeņi”(Lipša, 2002:144). 20. gadu sākumā darbojās “Dancing Palace”, Brīvības 

bulvārī 1 (Elizabetes ielas un Brīvības bulvāra stūra namā). 20. gadu otrā pusē sāka darboties 

“O.U.K.”, Dzirnavu ielā 45/47, kā arī naktslokāls “Foxtrott-Diele”, Valdemāra ielā 27/29, tautā 

saukts par “Fokstrotdīli”, kas strādāja jau 1922. gada septembrī.63 
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60 “Nedēļa”, 1923, Nr. 16 

61 “Policijas Vēstnesis”, 22.02.1924.

62 “Policijas Vēstnesis”, 22.02.1924.

63 “Nedēļa”, 16.09.1922.



 Šo iestādījumu darbības laiks bieži tomēr nebija pārāk ilgs, kā tas redzams pēc sludinājumos 

minētajām adresēm un nosaukumu maiņām. Nakts tipa restorāni turpināja darboties arī 30. gados. 

Pati lepnākā un ievērojamākā Rīgas izklaides vieta bija naktsklubs “Alhambra”, kas pieminēta 

daudzās tā laika atmiņās. Tā atradās viesnīcā “Frankfurte pie Mainas”, Brīvības ielā 25, un darbojās 

līdz pat 1940. gadam. Jo īpaši slavena šajā iestādījumā bija pēcpusdienas tējas dzeršana, angliski 

saukta “five-o-clock”. Šī nodarbe tolaik bija visnotaļ populāra, kā to rāda neskaitāmi sludinājumi arī 

citās iestādēs. 

 Ineta Lipša (Lipša, 2002:144):

 “1930. gadā “Alhambras” “faiv o’klokus”, kā tautā, teica, apmeklēja raiba publika, kas turp  

 devās parādīt sevi un paskatīties uz citiem. /../ Orķestrs ļoti labs un spēlē pēdējos 

 šlāgerus, ko pats orķestra vadītājs atvedis no ārzemēm. Skaisti skan arī vibrofons. 

 Liela piekrišana tango “Melnās acis”, bet par nožēlošanu maz pāru, kas šo deju prot 

 skaisti dejot.”64 (Izcēlums mans – I. V.) 

 “Alhambra” esot visgreznākā bagātnieku uzdzīves vieta Rīgā – 1929. gadā apgalvoja “Nakts 

un Diena” – “kultureli sabiedrisks nedēļas laikraksts žūpības un netiklības apkarošanai”. 

 “Viss ir ierīkots uz elegantāko, jo šo vietu apmeklē gandrīz vienīgi lielie naudas vīri un 

 iebraukušie ārzemnieki. Dzīve te iesākas tikai ap pusnakti, kad orķestris sāk tricināt  greznās, 

 mirdzošās pagraba velves un atklāj bāru.”65

 1933. gadā “Alhambras” īpašnieki, cenšoties piesaistīt jaunu klientūru no 

vidusšķiras, kura “Alhambru” uzskatīja par pārāk smalku, atklāja restorāna pagrabā jaunu 

restorānu – kabareju “Femina”.

 “Uz kāpņu telpas sienām publika redz kailas nimfas, zālē šlāgerus spēlē kapela. 

 Tolaik dzīvā mūzika ir norma. Publiku pievelk ne tikai tas, ka apakšā lētākas cenas 

 nekā augšā, “Alhambras” zālē. Apdāvinātais šlāgeru karalis Stroks šeit  pratis radīt 

 to atmosfēru, kuru meklē Rīgas nakts viesi. “Femina” deva aristokrātiskas ilūzijas 

 bohēmiskā a tmosfē rā , un tās panākumus nost ipr inā ja muzikā lās 

 programmas.” (Lejnieks, Banga, 1999:30). 

  “Alhambra” 30. gadu nogalē bija kļuvusi par nozīmīgu Rīgas izklaides centru, kas 

nodarbināja ne tikai vietējos mūziķus, bet piedāvāja publikai arī augstas klases ārzemju mākslinieku 

priekšnesumus. Par to liecina regulārie sludinājumi laikrakstā “Jaunākās Ziņas”. Kontekstuāli ar 

džezu un populāro deju mūziku saistāmi 68 “Alhambras” sludinājumi laika posmā no 1927. līdz 
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64 “Pēcpusdienas tēja “Alhambrā””. “Elegantā Rīga”, 01.01.1930.

65 “Greznākais uzdzīves lokāls “Alhambra” un tās īpašnieku triumvirāts”. “Nakts un Diena”, 18.03.1929.



1940. gadam. Ja sākotnēji tajos dominē vietējie orķestri − “The Alhambra Band”, “The Savoy 

Band”, Miša Aljanskis un Krēmera−Šmita orķestris, tad no 1934. gada sāk parādīties daždažādi 

eksotiski vārdi, diemžēl parasti bez sīkākiem paskaidrojumiem − Dody Delisson&Peter Igelhoff, 

Zenty Sisters, Sima&Hobby, 2 Tangolitas, Sandor Javor, Norman Ward&Miss Aryan, Luisita Darius 

un daudzi citi. Šķiet, lielākoties tie ir bijuši eksotisko deju dejotāji, dziedātāji un mūziķi, kas ar 

saviem efektīgajiem priekšnesumiem izklaidēja publiku, tomēr vismaz dažos gadījumos ir 

konstatējama saistība ar džezu − piemēram, 1934. gada janvārī tiek pieteikti “nepārspētie 

Sima&Hobby − džezs uz 2 klavierēm” (“Jaunākās Ziņas”, 1934. g. 16.01., Nr.12., 25.01, Nr. 20). 

Taču nozīmīgākais notikums “Alhambrā” saistībā ar džezu ir viena no labākajiem tā laika Eiropas 

džeza trompetistiem un orķestra vadītāja Edija Roznera (Ady Rosner; 1910−1976)66  viesizrādes 

gandrīz mēneša garumā (no 1938. gada 4. līdz 29. oktobrim).67

 “Jaunāko Ziņu” sludinājumi ļauj rekonstruēt “Alhambras” orķestrus. 1927. gada pirmajā 

pusē (no februāra līdz maijam) restorānā spēlē “The Alhambra Band”, taču jau 1927. gada augusta 

beigās sludinājumos parādās “The Savoy Band”, kurš uzstājas līdz pat 1929. gada janvārim. 1932. 

gadā “Alhambrā” uzstājas Oskars Stroks. 1933. gada augustā parādās no Vācijas atbraukušais Miša 

Aljanskis (““Alhambrā” sezonas atklāšana. Orķestris no ārzemēm iebraukušā Mišas Aljanska 

vadībā”), taču jau decembrī to nomaina Šmita−Kremera orķestris. 1935. gada janvārī “Alhambrā” 

spēlē G.Vlašeka orķestris (“ar 10 solistiem”), vēlāk tajā pašā gadā atkal Oskars Stroks. 1938. gada 

septembrī restorānā sāk uzstāties Herberta Šmita orķestris, kuru pēc nepilna gada, 1939. gada jūnijā, 

nomaina Grigorija Fomina orķestris. Ļoti iespējams, ka šie orķestri darbojušies vienlaicīgi, par ko 

liecina 1939. gada 5. septembra sludinājums, kurā ir minēti abi orķestri (“Augšā liels deju orķestris 

H. Šmidta vadībā, apakšā orķestris Gr. Fomina vadībā”). Vienā no pēdējiem “Alhambras” 

sludinājumiem 1940. gada 3. aprīlī pieminēts džeza pianists Rūdolfs (Rudi) Tikanovs, kurš bijis 

ievērojamā džeza pianista Džeka Mihaļicka skolnieks, un, kā liecina dažas ziņas, pēc Mihaļicka 

nāves nomainījis viņu Bāra trio sastāvā.68  

 Līdzās jau nosauktajiem  restorāniem jāpiemin kafejnīca “Kongress”, Brīvības ielā 15, kā arī 

viens no pazīstamākajiem restorāniem Rīgā − “Romas pagrabs”, kas atradās “Hotel de Rome“ 

pagrabstāvā, pretī Latvijas Valsts operai. Visos šajos restorānos spēlēja labākie tā laika mūziķi ar 
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66 Edijs Rozners − ievērojams džeza trompetists un orķestra vadītājs. Dzimis Vācijā, kur tika saukts par “balto 
Ārmstrongu”. Rozners, būdams ebrejs, 1940. gadā bija spiests bēgt uz Padomju Savienību, kur sākumā tika izsūtīts uz 
Tālajiem Austrumiem, bet pēc atgriešanās kļuva par vienu no pazīstamākajiem PSRS džezmeņiem un orķestra 
vadītājiem. 1973. gadā emigrēja uz Vāciju, kur nomira.

67 Pavisam minēts 15 sludinājumos. Sk. 4.6. nodaļu.

68 Autora intervija ar Alfrēdu Dreiblatu, 2009. gada 7. oktobrī.



modernāko repertuāru, bet kabareja programmas (1937. gada oktobrī) pastāvēja 1. šķiras restorānos 

“Alhambra”, “Trokadero-Maksims”, “O.U.K.”, “F.T.D.” un “Ēra” (Lipša, 2008(2):104). Mūziķu 

sastāvi variējās, sākot no dažādiem trio (parasti vijole, klavieres, bass), kvartetiem, kvintetiem, 

beidzot ar lieliem orķestriem. Kā liecina sludinājumi, lielākajā daļā restorānu uzstājās konkrēti, šīm 

vietām piederīgi orķestri jeb kapelas, kas tika reklamēti kā izklaides piedāvājuma sastāvdaļa. Par to 

liecina saglabājušās fotogrāfijas, kā arī citi materiāli (piemēram, O. Stroka izdevniecības 

“Kazanova” 1935. gadā izdotais “Mūziķa kalendārs”, kurā ir uzskaitīti Rīgas restorānu orķestri). Tā, 

piemēram, Operas kafejnīcā spēlēja pazīstamais vijolnieks Bruno Čunčiņš ar savu salonorķestri. 

Vijolnieks Teodors Kaizers uzstājās ar sava orķestra koncertiem gan kafejnīcā “Kongress”, gan  

“Piena restorānā”69, bet reizēm arī “Romas pagrabā”, bet Fedja Laiviņš spēlēja kafejnīcā 

“Mona” (Mūziķa kalendārs, 1935:169). Oto Švarca restorāns bija Teodora Vēja orķestra pārziņā. 

Protams, gadu gaitā sastāvi un uzstāšanās vietas mainījās, kā tas labi redzams “Alhambras” 

piemērā.

 Kā jau minēts, līdzās bāriem un restorāniem uzstāšanās vietas bija arī deju zāles. Viena no 

pirmajām šāda tipa vietām bija “Trocadero”, Aleksandra ielā 9, kuras reklāmas sludinājumā avīzē 

“Jaunākās Ziņas” 1922. gada 5. oktobrī pieminēts arī džeza orķestris – “elegantākā deju grīda Rīgā” 

ar “pazīstamo Jazz – Band orķestri Alianski” (šis ir arī pirmais M. Aljanska pieminējums). Kā 

“populāras deju zāles” sludinājumos reklamējās arī “Dancing Palace”, Elizabetes ielā 55, (līdz 

1935. gadam − vēlāk šajā adresē atradās “Piena restorāns”), “Picadilli”, Romanova ielā 25, jau 

pieminētās “F.T.D.” (Valdemāra ielā 27/29), “Akvariums” (Kr. Barona ielā 14) un daudzas citas. Par 

sarīkojumu vietām un deju zālēm regulāri tika izmantotas arī tādas prestižas telpas kā Lielā un 

Mazā Ģilde, Latviešu Biedrības nams70, krievu klubs “Uļejs”71 u. c.

 Rīgas deju zāles no dejotāju viedokļa visai kritiski aprakstītas deju skolotāja M. Grebzdes 

izdotajā žurnālā “Vadonis deju valstī. Žurnāls deju mākslai un viesīgai sadzīvei”. Žurnāla abos 

izdotajos numuros (1933. un 1934. gadā) atrodams raksts “Rīgas baļļu zāles. Kritika”:

 “Lai dejojošā sabiedrība zinātu, kā sargāt savu veselību utt., izrīkojumus apmeklējot, 

 jāievēro arī telpas. Lielākā daļa mūsu ballu zāles ir nehigiēniskas, bez attiecīgas 

 ventilācijas, blakus telpām, papildu izejām, nepiemērotas kungu un dāmu istabas utt.

 Pirmā vietā varētu minēt Armijas Virsnieku klubu (Valdemāra ielā 5), kur notiek 

 ievērojamākie izrīkojumi. Zālē ventilācija ir vislabākā (kaut primitīva − logus atverot); 
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69 „Piena restorāna” orķestra repertuārs, Rīgas piensaimniecības savienība, 1938. g.

70 Merķeļa ielā 13.

71 Tagadējais Rīgas krievu teātris, Kaļķu ielā 16.



 blakus telpas labas, bet ventilācija nepietiekoša. Ar dāmu un kungu istabām var 

 apmierināties. Vācu Amatnieku biedrības telpas (L. Ķēniņu ielā 30) plašas, bet dejotāji 

 galīgi bez tīra gaisa (logi aizlīmēti). Ventilācija neeksistē. Bieži dejotāji ir putekļu mākoņos.

 Grāmatrūpnieku biedrības telpas (Lāčplēša ielā 43). Moderni izbūvēta ēka ar skaistām 

 telpām, bet dejas laikā ventilācija nepietiekoša, varētu būt daudz ideālāka. Sarīko “ballītes” 

 dažādi gadījumu rīkotāji ar kliedzošiem nosaukumiem. Apmeklētāji nevar galvot, vai kāds 

 neizmēģinās uz viņiem savu fizisko spēku. Žēl, ka izīrētāji nerēķinās ar glīto izbūvi, dodot 

 nepiemērotiem savas telpas. Apmeklētāji galīgi neiederas minētās telpās. Zināms, ja paši 

 rīko, tad ir pieklājīgāki. “Baltā namā”, Latvijas Tirgotāju savienība (Valdemāra ielā Nr. 35). 

 No “osobnjaka” nemākulīgi un izšķērdīgi pārbūvēta. Derīga konferencēm, sēdēm utt., tikai 

 ne balles sarīkojumiem: dejotāji ir bez “gaisa”, bet toties ar dažādiem kaktiņiem un 

 stūrīšiem, īstiem dejotājiem nederīga, veselībai kaitīga, nav vajadzīgās ventilācijas deju 

 sarīkojumiem, arī blakus telpas nepiemērotas. Apmeklē pa lielākai daļai deju nemākuļi no 

 turīgām aprindām. /../ “Lielā Ģilde” ir iekšpilsētā. Tā atrodās vāciešu rokās. Telpas iznomā 

 dažādiem izrīkojumiem. Saprotams, ka rodas veiklas personas, kuras zem dažādu biedrību 

 segas sludina afišās debesi un paradīzi, bet patiesībā sagatavo tīro elli visiem tiem, kuri naivi 

 tic avīžu un afišu sludinājumiem. Bieži “Lielā Ģildē” sarīkotās ballītes ir ārpus katras 

 kritikas: izpaužas vulgārisms, pat huļigānisms. Īsi sakot, īsta “apašu” “lustēšanās” vieta, jo 

 “balles” laikā sastāda līdz 70 protokolu par pieklājīgu uzvešanos”. Tāpēc lai katrs godīgs 

 apmeklētājs iepriekš labi pārdomā, verot L. Ģildes ballīšu durvis. Kad jau paši rīkotāji sāk 

 kauties, kas tur nav nekas sevišķs, ko tad lai citi dara? Telpas deju sarīkojumiem ir derīgas, 

 ja tikai būtu morāliski atbildīgi rīkotāji un vadītāji. Tagad tā bauda vissliktāko reputāciju. Ja 

 kāds tur arī ir bijis, tad to nesaka citiem.”72

 Atsevišķi jāpiemin kinoteātri. Kino kā populārai un pieejamai izklaidei, kas aptver plašas 

tautas masas un nosaka modi, bija ļoti nozīmīga loma džeza attīstībā Latvijā. Līdz skaņu kino 

radīšanai mēmo filmu seansus pavadīja pianists – t. s. tapers (bieži pat  veseli orķestri), kurš brīvi 

improvizēja, skatoties uz  ekrānu un sekojot darbībai.73  Reizēm dažām filmām bija pat mūzikas 

partitūras ar speciāli komponētu mūziku filmai, ko atskaņoja orķestris. Parasti tas bija neliels 

simfoniskais jeb salonorķestris, kura sastāvs un instrumentārijs bija pietiekami plašs, lai spētu 
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72 “Rīgas baļļu zāles” (1933). Vadonis deju valstī, Nr. 1, 17. lpp.; “Rīgas balles zāles” (1934). Vadonis deju valstī, Nr. 2, 
22. lpp.

73 Par taperiem savulaik strādājuši arī vairāki vēlāk pazīstami latviešu komponisti un mūziķi – Valentīns Utkins, Ādolfs 
Skulte un Edmunds Goldšteins. Arī Oskars Stroks savu karjeru sācis kā tapers.



atskaņot nepieciešamo mūzikālo pavadījumu. Taču lielāko tiesu tie bija mazi sastāvi (parasti trio), 

kas pavadīja filmu. Pirmie avīžu sludinājumi, kuros tiek pieminēts džezs, ir tieši kinoteātru 

reklāmas.

 Pēc skaņu kino nonākšanas Rīgā 1929. gadā kino kļuva mūziķiem nozīmīgs informācijas 

avots par džeza tendencēm pasaulē, tādējādi ietekmējot džeza un populārās mūzikas attīstību 

Latvijā. Jau pašas pirmās Rīgā demonstrētās skaņu filmas bija saistītas ar džezu. 1929. gadā pirmā 

demonstrētā filma bija “Singing Fool”. Šajā filmā galveno lomu spēlēja dziedātājs, aktieris un 

dejotājs Alens Kroslends (Alan Crosland; 1894−1936). Kroslends tēloja arī pirmajā ASV skaņu 

filmā “The Jazz Singer” 1927. gadā, kas savukārt bija otrā Latvijā demonstrētā skaņu filma 

(Pērkone, 2008:51). Tam sekoja filma “Sonny Boy”, kuru “kinoteātrī “Splendid Palace” 

demonstrēja gandrīz divus mēnešus bez pārtraukuma” (Pērkone, 2008:51). Šajā filmā skanošā 

dziesma ar tādu pašu nosaukumu “Sonny Boy”74  kļuva par sezonas grāvēju arī Latvijā, par ko 

liecina sludinājums avīzē “Jaunākās Ziņas” − 1929. gada 23. novembrī (Nr. 265, 26. lpp): 

 ““Uļejā” amerikāņu moderno deju vakars. /../ Populārā amerikāņu grāvēja “Sonny Boy” 

 triumfa vakars.”

 Rīgas kino repertuārā līdz 1940. gadam ir atrodamas arī citas filmas, kurās skanēja džeza 

mūzika, piemēram, “Mīlas un džeza simfonija” ar Irvinga Berlina (Irving Berlin; 1888−1989) 

mūziku, kas tika demonstrēta 1938. gada novembrī kinoteātrī “Palladium”. Lielākā daļa kinoteātru 

atradās Vecrīgā, taču tie bija arī citās pilsētas daļās, īpaši Pārdaugavā. Daudzos kinoteātros bija 

savs, pastāvīgs orķestris, kurš pirms kinoseansiem spēlēja t. s. “divertismentus” − koncertus ar 

vieglu, populāru repertuāru, kā arī pēc seansa – dejas. Šī tradīcija turpinājās līdz pat 20. gs. 40. gadu 

beigām. 

 Savukārt skaņuplates un notis bija brīvi pieejamas daudzajos Rīgas mūzikas veikalos. Jau 

pieminētais 1935. gada “Mūziķa Kalendārs – rokasgrāmata” uzskaita 20 dažādus mūzikas veikalus 

− darbnīcas Rīgā, 13 − provincē (Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā),  9 nošu veikalus Rīgā un 8 provincē 

(Daugavpilī, Kuldīgā, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā). Nošu izdevniecības minētas piecas: “Akkord”, 

“Daiņa”,  “Kazanova”, “Lettonie” un Edgara Rodes izdevniecība.

 Līdzās nosauktajiem veikaliem jāmin arī pazīstamais Juliusa Zimmermana, angļu 

skaņuplašu firmas “His Master’s Voice” pārstāvja Latvijā, veikals (Šķūņu ielā 15), kurā varēja 
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74 “Sonny Boy” − 1928. g. sarakstīta dziesma, arī populāra džeza tēma. Dziesmas autori ir amerikāņu komponists Rejs 
Hendersons (Ray Henderson; 1896−1970), teksta autori Bads De Silva (Bud DeSilva; 1895−1950) un Ļevs Brauns 
(Lew Brown; 1893−1958). Pirmo reizi ieskaņojis Als Džonsons (Al Johnson; 1886−1950). B. DeSilva ir viens no 
ievērojamākajiem populārās mūzikas komponistiem 20.−30. gados, neskaitāmu hitu autors, no kuriem daudzi kļuvuši 
arī par džeza standartiem.  “Sonny Boy” 12 nedēļas bija 1. pozīcijā ASV populārās mūzikas sarakstos 1928. gadā. Pēc 
leģendas, dziesma esot sacerēta hotelī Atlantiksitijā ballītes laikā kā joks.



pasūtināt un iegādāties faktiski jebkuru katalogā minētu plati vai notis, kā arī “Bellaccord Electro” 

firmas veikalus Rīgā (Grēcinieku ielā 25) un Liepājā.

 Par to laiku mūziķu informētību un informācijas pieejamību liecina viena no latviešu džeza 

pionieriem − trompetista Voldemāra Lāča arhīvs, kas glabājas Rakstniecības un mūzikas muzeja 

krājumā (V. Lāča kolekcija). No saglabājušās V. Lāča sarakstes ar vairākām ārvalstu nošu 

izdevniecībām redzams, ka mūziķi Latvijā ir pasūtījuši notis, skaņuplates un arī džeza mācību 

materiālus (t. s. “džeza skolas”) no Anglijas, ASV un pat Austrālijas. Sarakstē atrodami konkrētu 

skaņdarbu nosaukumi, piegādes laiki, cenas utt. Turklāt  V. Lāča kolekcijā atrodas arī vairāki 

ārzemju mūzikas instrumentu katalogi, džeza žurnāli “Metronome”, “Melody Maker” un daudz citu 

materiālu, kas uzskatāmi rāda tolaik mūziķu vidū labo informētības līmeni par norisēm citur. Šo 

faktu apstiprina arī mūziķu atmiņas.75

 Nozīmīgs sakars ar džeza attīstību ir arī cirkam. Gan toreiz, gan tagad Rīgas Cirks (toreiz – 

Solomonska cirks, Merķeļa ielā 4) bija vienīgais Baltijā stacionārais cirks ar unikālu, speciāli tam 

būvētu ēku, kuras pārsegums ir milzīga telts, kas šodien ir arhitektūras piemineklis. Cirks bija 

iestāde, kur rādīja visu, kas vien spēja pievilināt publiku un bija interesants un “modē”. Līdzās 

tolaik skandalozajām “cīkstoņu sacensībām”, dejojošiem ziloņiem un citām “sensācijām” cirka 

sludinājumos parādās arī džeza vārds. Tie bija gan “džeza dziedoņu – 5 Jurandu benefice ar jaunām 

parodijām, imitācijām un džeza grāvējiem” no Polijas, gan ar “džezu astoņrocīgi” (sk. 4. pielikuma 

54. attēlu). Rīgas Cirkā 1930. gadā uzstājies arī viens no Vācijas un Eiropas džeza pionieriem − 

Eriks Borhards (Eric Borchard; 1886−1934) ar savu kapelu. Turklāt cirkā bija pastāvīgs orķestris, 

kas sastāvēja no 11 mūziķiem – multiinstrumentālistiem, kas katrs spēlēja vairākus instrumentus, 

tādējādi spējot atskaņot cirka izrādei nepieciešamo skaņdarbu gandrīz jebkādā stilistikā (“Mūziķa 

kalendārs”, 1935:141). 

2.4. Džeza tradīcijas pārrāvums (1940−1948)

 Laiks no 1940. līdz 1944. gadam un tālāk, līdz pat 1948. gadam, ir nozīmīgs posms Latvijas 

džeza vēsturē. Tā politiskajiem un sociālajiem notikumiem Latvijas teritorijā bija tālejošas sekas 

Latvijas džeza turpmākajā attīstībā. Šo laiku raksturo haotiskums, atkarība no politiskās situācijas 

pārmaiņām, iepriekšējās attīstības vardarbīgs pārrāvums. Šajā laikā traģiski beidzas daudzu 

pirmskara Latvijas džeza mūziķu dzīve, nomainās mūziķu personālijas un orķestri. Savukārt  tam 

sekojošais laika posms no 1948. gada līdz 1953. gadam (Staļina nāvei) būtībā ir robežšķirtne 
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75 Autora intervija ar M. Saulespurēnu, 21.11.2008.



Latvijas džeza vēsturē, pēc kuras beigām sākas jauna attīstība, sāk darboties jauna mūziķu paaudze, 

parādās jauna džeza stilistika. Pārmaiņas, kas skāra Latvijas džezu šajā laikā, bija ārēju faktoru 

radītas, izjaucot iepriekšējās attīstības loģiku, noliekot esošos mūziķus jaunos darbības nosacījumos 

un spiežot tos adaptēties jaunajā situācijā, vienlaikus parādoties jauniem spēlētājiem un 

kolektīviem, tajā skaitā arī no citām zemēm. 

 Sarežģītības un specifikas dēļ šim džeza vēstures periodam vajadzīgs atsevišķs pētījums, 

tomēr kopējās attīstības konteksta sapratnes dēļ ir nepieciešams tam pieskarties. 

 PSRS okupācija 1940. gadā ienes dramatiskas pārmaiņas Latvijas kultūras dzīvē, arī 

izklaides industrijā. 1940.−1941. gadā tas izpaužas tikai pastarpināti − tiek nacionalizēta skaņuplašu 

kompānija “Bellaccord Electro”, slēgti vairāki restorāni un deju zāles – līdzšinējās mūziķu darba 

vietas, − un kontrolēts restorānos atskaņotais repertuārs. Par to visai uzskatāmi liecina, piemēram, 

B. Čunčiņa kapelas repertuāra saraksts, kurā ar pirmo numuru lasāma “Internacionāle”.76 Kafejnīcu 

orķestru repertuārā parādās Īzaka Dunajevska, Matveja Blantera u. c. padomju komponistu 

patriotiski skaņdarbi, kā arī padomju kinofilmu mūzika. Padomju t. s. masu dziesmu žanram, kurš 

attīstījās Padomju Savienībā 30. gados, bija zināma līdzība ar džeza mūziku, īpaši harmonijās un 

instrumentācijā, līdz ar to džeza mūziķiem tas bija samērā viegli apgūstams. Protams, šādas 

repertuāra maiņas, kā arī dažādu “aģitbrigāžu” koncertus un līdzīgus pasākumus inspirēja, 

organizēja un kontrolēja padomju propagandas aparāts. Lai kontrolētu atskaņoto repertuāru, tika 

izveidots un izplatīts aizliegto dziesmu saraksts (Klotiņš, 2011:56). Padomju komponistu skaņdarbi 

tika ieskaņoti un izdoti “Bellaccord Electro” platēs, kā piemēram, Eduarda Miķelsona iedziedātie J. 

Haita un P. Germana maršs “Aizvien augstāk”77  (“Bсё выше”) un Ī. Dunajevska “Kāzu kuplejas”78 

ar “Bellaccord” orķestri, līdzīgu repertuāru ieskaņoja arī Aleksandrs Viļumanis u. c. populāri 

dziedātāji. Tomēr līdztekus šai mūzikai turpināja skanēt arī džezs − kafejnīcās un restorānos 

joprojām muzicēja iemīļotie orķestri un solisti, bet publika dejoja, arī no Padomju Savienības 

iebraukušās slavenības, kā to savās atmiņās atceras režisors Oļģerts Kroders.79

 Diemžēl jaunais režīms neaprobežojās ar kontroli vien − represijās cieta arī mūziķi, 

piemēram, populārais dziedātājs un daudzu “Bellaccord Electro” ieskaņojumu dalībnieks Edgars 

Vilnis, kurš kopā ar ģimeni tika deportēts uz Sibīriju 1941. gada 14. jūnijā.
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76 LVVA, 5689. fonds, 1. apraksts, 77. lieta.

77 Matrice Nr. 5003, plate Nr. 3932.

78 Matrice Nr. 5005, plate Nr. 3933.

79 Autora intervija ar Oļģertu Kroderu, 31.10.2008.



 Taču šajā laikā notiek arī interesantas izmaiņas attieksmē pret džezu − izklaides mūzika tiek 

pacelta koncertmūzikas statusā, ienesot to koncertzālēs (Klotiņš, 2011:55). Šeit, pirmkārt, jāmin 

diriģenta Valtera Hāna Mūzikas biedrības simfodžeza orķestra koncerti 1940. gada rudenī, tādējādi 

turpinot Jāņa Vītoliņa aizsākto latviešu simfodžeza tradīciju.80 Tam seko vesels orķestru bums − pēc 

preses un citiem materiāliem var konstatēt, ka Rīgā tolaik darbojušies apmēram 20 dažādi džeza 

orķestri un ansambļi (Klotiņš, 2011:143). Citējot A. Klotiņu: 

 “Izklaides mūzika [padomju] okupācijas pirmajā gadā saņēma stiprus stimulus un svārstīga 

 ideoloģiska ietvara robežās arī aprūpi − ignorējot sabiedrībai uzspiesto patvaļu un teroru. Šī 

 pretruna vēlreiz apstiprināja staļiniskā režīma sarkastisko dabu, kad labā roka nezina, ko 

 kreisā dara, un cilvēku masu traģēdijas klusējot sadzīvo ar reprezentatīvu spožumu, greznību 

 un līksmošanu” (Klotiņš, 2011:146).

 1940. gada beigās Latvijā uzstājās arī vairāki džeza orķestri no Padomju Savienības − 

Baltijas Atsevišķā kara apgabala štāba orķestris no Tallinas ar vairāk nekā 20 igauņu mūziķiem, 

Sarkanarmijas džeza orķestris Borisa Smita vadībā, 1941. gada pavasarī − Moldāvijas PSR valsts 

džeza orķestris u. c. (Klotiņš, 2011:55). 

 Nacistiskā okupācija (1941−1944) lielā mērā likvidēja Latvijas pirmskara džeza tradīciju. 

Galvenokārt tas notika, iznīcinot ebreju mūziķus, kuru īpatsvars Latvijas džeza vidē bija ļoti liels. 

Rumbulā 1941. gadā kopā ar daudziem citiem tika nošauts pianists Džeks Mihaļickis, 1943. gadā 

gāja bojā vijolnieks un orķestra vadītājs Mihails Aljanskis. Faktiski izglābās tikai tie ebreju mūziķi, 

kas paspēja aizbraukt vai, kā sitaminstrumentālists Verners Troics, nejaušības dēļ neatradās 

Latvijā.81 

 Kaut arī nacistiskajā Vācijā džezs kā “neāriska māksla” bija aizliegts, tomēr vācu populārā 

izklaides mūzika daudzējādā ziņā bija visai tuva džezam (Васильченко, 2011). Šeit  jāmin tādi jau 

30. gados populāri vācu izklaides mūzikas komponisti kā Mihails Jarijs (Michael Jary; 1906−1988), 

Teo Makebens (Theo Mackeben; 1897−1953), Pēters Kroiders (Peter Kroyder; 1905−1981) un citi, 

kuru kompozīcijas stilistiski ir tuvas džezam. No 1941. līdz 1944. gadam pastāvēja Arnolda 

Korneliusa vadītais radiofona Deju orķestris, kurš regulāri vairākas reizes nedēļā uzstājās radio ar 

koncertiem (Klotiņš, 2011:347). Orķestris sastāvēja no 12 mūziķiem, galvenokārt latviešiem, un pēc 

būtības bija paplašināts salonmūzikas un džeza orķestra hibrīds. Gan pats vadītājs A. Korneliuss, 
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80 Par Valtera Hāna simfodžezu sīkāk sk. 4.3. nodaļu.

81 Sitaminstrumentālists Verners Troics tika uzaicināts spēlēt Operas orķestrī un piedalīties paredzētajā Latvijas Mākslas 
dekādē Maskavā 1941. gada vasarā. Šajā sakarā viņš 1941. gada jūnijā neatradās Latvijā. Autora intervija ar Elmāru 
Zemoviču. 



gan citi orķestra dalībnieki (orķestra bundzinieks Armands Krūmkoks, vibrofonists Eduards 

Ābelskalns, saksofonists Pēteris Reinojans, vijolnieks Teodors Vējš un citi) bija pieredzējuši 

mūziķi, kuru profesionālā darbība saistīta ar džezu jau kopš 1930. gadiem.82  Turklāt  jāpiemin 

pianista Karla Ekerta kvintets “Ekerts un viņa ritmiķi” (“Eckert und seine Ritmiker”), kura 

ieskaņojumus septiņās skaņuplatēs izdeva “Bellaccord Electro”. Turpināja darboties arī Teodora 

Kaizera orķestris, kā arī vairāki citi sastāvi, kas regulāri koncertēja un kuru ieskaņojumi tika izdoti 

skaņuplatēs. “Bellaccord Electro” izdeva dziedātāju Marisa Vētras, Paula Saksa, Tāļa Matīsa, 

Ksenijas Bidiņas un citu ieskaņojumus ar dažādiem orķestriem. 

 1944. gadā Latvijas teritorijā nokļuva itāļu džeza grupa − kvartets vijolnieka Alfio Graso 

vadībā.83  Šis,  t. s. “čigānu džeza” stilā muzicējošais sastāvs šeit palika līdz 1945. gadam, kad 

mūziķi aizbrauca no Latvijas, izņemot pianistu Marčello Gloriju, kurš šeit  palika līdz pat 1954 (?) 

gadam.84

 Kopumā nacistiskās okupācijas laikā Latvijas džezs lielā mērā zaudēja savu iepriekšējo 

tradīciju. Vēsturiskās situācijas, valdošās ideoloģijas un politikas dēļ notika kardinālas izmaiņas, 

kas atstāja tālejošu iespaidu uz vēlāko Latvijas džeza attīstību.

 1944. gada 13. oktobrī Sarkanā armija ieņēma Rīgu. Atsākās saimnieciskās un kultūras 

darba organizēšana, tajā skaitā – orķestru organizēšana. Taču kara un emigrācijas rezultātā mūziķu 

skaits bija ievērojami sarucis, profesionālu mūziķu tikpat kā vairs nebija (pēc dažām ziņām, 

simfoniskajā orķestrī pēc kara bija 80% mūziķu – amatieru). Gājuši bojā vai emigrējuši bija arī 

vairākums pirmskara džeza mūziķu, un arī palikušo liktenis bija ļoti atšķirīgs.

 Sākumā attieksme pret džeza mūziku bija līdzīga attieksmei 1940. gadā. Jau 1944. gada 

beigās notika Sarkanās armijas orķestra − bigbenda no Pleskavas – koncerti, par ko sludinājumos 

ziņoja laikraksts “Cīņa”. Kinoteātros izrādīja amerikāņu t. s. “trofeju filmas”, arī slaveno “Saules 

ielejas serenādi” ar Glena Millera (Glenn Miller; 1904−1944) orķestri. Savukārt vietējo orķestru 

vadītāji nāca no PSRS − Ļeņingradas un citām pilsētām. 1947. gadā Latvijas Radio tika dibināts 

džeza orķestris, kura vadītājs bija Ļevs Tokarevs-Sinkops (Лев Токарев), kurš veica arī 

ieskaņojumus. Darbojās arī džeza orķestris Benjamiņa Čužoja (Вениамин Чужой) vadībā un 
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82 E. Ābelskalns, P. Reinojans, T. Vējš un citi regulāri piedalījās “Bellaccord” džeza orķestra ieskaņojumos 30. gados. 
T. Vējš vadīja pats savu orķestri. Savukārt A. Korneliusa orķestrī ir spēlējis arī klarnetists un saksofonists Gunārs 
Kušķis, kurš 1954. gadā piedalījās pirmajā latviešu profesionālajā džeza kolektīvā − Radio sekstetā (kopā ar E. Švarcu 
un R. Paulu).

83 Alfio Graso kvartets ieskaņo un izdod arī četras plates “Bellaccord Electro”. Skat. 5.1.1. nodaļu.

84 Autora intervija ar Alfrēdu Dreiblatu, 07.10.2009. Glorijas klavierspēle restorānos esot ļoti iespaidojusi jaunos džeza 
mūziķus, cita starpā arī Raimondu Paulu (Zemzare, 1986:24).



vairāki citi sastāvi, kuros spēlēja vismaz daži pirmskara džeza mūziķi, kā trompetists Voldemārs 

Lācis un Verners Troics.85 Tomēr oficiālā valsts  attieksme pret džezu sāka mainīties jau 1946. gadā, 

saistībā ar kultūrpolitikas maiņu Padomju Savienībā (VK(b)P CK lēmumi par literatūru, teātri un 

kino). Šīs politikas turpinājums bija nozīmīgais VK(b)P CK 1948. gada 10. februāra lēmums “Par 

V. Muradeli operu “Lielā draudzība””, kas pasludināja “cīņu pret formālismu mākslā” (Kruks, 

2008:21). Šis komunistiskās partijas lēmums ļoti tieši iespaidoja džezu, faktiski to aizliedza. Arī 

Latvijas PSR tika veiktas represijas pret  “formālistiem” − mūziķiem un māksliniekiem, un džeza 

vārds pazuda no publiskās telpas. Situācija sāka mainīties tikai pēc Staļina nāves 1953. gadā, 

aizsākot jaunu periodu Latvijas (tolaik − Latvijas PSR) džeza vēsturē.
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85 To apliecina minēto orķestru fotogrāfijas − RMM krājumā.



3. Džeza diskurss Latvijā līdz 1940. gadam

3.1. Džezs Latvijas periodikā līdz 1940. gadam

   3.1.1. Džezam veltītās publikācijas

 Nozīmīgs informācijas avots par džezu Latvijā ir publikācijas laikrakstos un žurnālos, kā arī 

citos izdevumos.86  Tādas atrodamas gandrīz visos Latvijas periodiskajos izdevumos līdz 1940. 

gadam. Tomēr publikāciju saistība ar džezu lielākoties ir netieša jeb pastarpināta – tas pieminēts 

garāmejot (piemēram, rakstos par kino un kinoteātriem tiek minēts džeza orķestris). Izņēmums ir 

specializētais mūzikas žurnāls “Mūzika”, kā arī žurnāls “Daugava” − šajos izdevumos ir publicēti 

raksti, kuros mēģināts džezu analizēt.

 Laikrakstos džezam veltītās publikācijas iespējams nosacīti iedalīt četrās grupās:

1) publikācijas ar vispārēju, virspusēju informāciju par džezu (apraksti, reklāmraksti, ilustrēti 

materiāli, publicētas fotogrāfijas);

2) publikācijas, kuros džezs pieminēts tikai epizodiski, bieži nosodoši (piemēram, rakstos par 

jaunatnes morāli);

3) džezam tieši veltītas publikācijas (tajā skaitā koncertu recenzijas);

4) sludinājumi.

 Lielajos dienas laikrakstos džezam veltītas publikācijas atrodamas reti. Biežāk sastopami 

raksti par kino un tā attīstību, kā arī par jaunatnes audzināšanas un morāles jautājumiem. Izdevumu 

vidū izceļas “Сегодня Вечером” ar plašām, izvērstām publikācijām par skaņu kino un tā 

problemātiku.87  Savukārt “Pēdējā Brīdī”88  savus lasītājus regulāri informēja par mūzikas dzīves 

norisēm Amerikā, pateicoties tolaik izceļojušā un ASV dzīvojošā komponista Alfrēda Kalniņa 

reportāžām.89

 No lielajiem dienas laikrakstiem visvairāk džezam veltītu publikāciju ir atrodamas laikrakstā 

“Jaunākās Ziņas”. “Jaunākās Ziņas” iznāca no 1911. līdz 1940. gadam un bija lielākais un 

populārākais dienas laikraksts Latvijā un arī Baltijas valstīs (iznāca ap 200 000 eksemplāru tirāžā). 

! ! ! ! ! ! !
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86 Sk. uzskaites tabulas 7. pielikumā.

87 1929. gadā vien − deviņi raksti par kino.

88 Kopā ar “Jaunākajām Ziņām” viens no lielākajiem dienas laikrakstiem, iznāca no 1927. līdz 1936. gadam sešas reizes 
nedēļā (Treijs, 1996:239).

89 „Brīvā Zeme”, 1928. g., Nr. 27, 70, 91, 101, 112, 251; 1929. g. Nr. 67.



Vairāk par pusi “Jaunāko Ziņu” lasītāju bija strādnieki − faktiski tā bija latviešu pilsonības avīze 

strādniekiem (Treijs, 1996:224), kas pauda plašām tautas masām tuvus uzskatus. Šo avīzi kā lielāko 

drukāto mediju 20. − 30. gados plaši izmantoja sludinājumu devēji, līdz ar to sludinājumi lielā mērā 

veidoja “Jaunāko Ziņu” pamatu (Treijs, 1996:222). Šo aspektu dēļ autors izvēlējās “Jaunākās 

Ziņas” kā vienu no pētniecības avotiem par džezu Latvijā.

 Līdz 1940. gadam šajā laikrakstā vārds “džezs” parādās 17 publikācijās. Pieci raksti ir veltīti 

Preses ballēm (1928. g. 16.02., Nr. 38, 1930. g. 24.02., Nr. 45, 1936. g. 24.11., Nr. 267, 1936. g. 

27.11, Nr. 270, 1937. g. 1.12., Nr. 273), un džezs tajās parādās tikai pastarpināti − vienā vai divos 

teikumos kā reklāma (“spēlēs labākie divi džeza orķestri”). Divas publikācijas veltītas ārzemju 

mūziķu koncertiem Latvijā. 1929. gada 15. jūlijā lasāms raksts par Jūras svētkiem Edinburgā, kurā 

pieminēta melnādainās dziedātājas Koreti Arle-Tietz uzstāšanās, kura “dziedās nēģeru dziesmas”. 

Rakstā minēts orķestris “The Orpheans” G. Vlašeka vadībā (1929. g. 15.07., Nr. 155). Savukārt 

1935.g. 1. jūlijā lasāms raksts “Nēģeru dziedoņi Rīgā” par Klīvlendas nēģeru vokālā kvinteta 

koncertiem Latvijā, kas izpilda “nēģeru plantāciju dziesmas” − visticamāk, spiričuelus (1935. g. 

1.06, Nr. 122). 

 Piecas publikācijas − recenzijas (tajā skaitā divas īsas recenzijas − autori J. Z. (acīmredzot 

Jānis Zālītis) un Ernests Brusubārda – un divi izvērstāki raksti) veltītas Jāņa Vītoliņa simfodžeza 

orķestra “La-Si-Do” koncertiem 1932. gadā (attiecīgi Nr. 79, 84, 85, 90, 280).90  

 No informācijas viedokļa nozīmīga publikācija ir 1928. gada 8. jūnija raksts “Latvijas 

Monmartrā” (1927. g. 08.06., Nr. 125), kurā vēstīts par izklaides iespējām Rīgas Jūrmalā. Ar 

vairākām fotogrāfijām ilustrētajā rakstā pieminēts “nēģeru džezbends”, kas uzstājas Edinburgas 

jūras paviljonā. Šis fakts pieminēts arī vairākos citos preses izdevumos − avīzē “Aizkulises” (Lipša, 

2008(1)), kā arī žurnālā “Jaunā Nedēļa”91 (1927.g. Nr.25/26), ilustrētā rakstā. 

 Savukārt “Jaunāko Ziņu” 1932. gada 8. jūnija numurā (Nr.122) publicētajā rakstā “Rīgas 

kafejnīcu mūziķi” uzskaitīti pilsētas kafejnīcu orķestri ar uzstāšanās vietām, kā arī īsi raksturots to 

atskaņotais repertuārs. Nozīmīgs ir arī 1939. gada 16. decembrī publicētais rakstnieka Jāņa Plauža 

apraksts “Ņujorkas nēģeru dejas”, kur viņš izklāsta sava Ņujorkas ceļojuma iespaidus − džeza kluba 
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90 Sk. 4.3. apakšnodaļu.

91 “Jaunā Nedēļa” (1926−1928) − ilustrēts nedēļas žurnāls, kas orientējās uz plašu lasītāju loku.



“Cotton Club”92  apmeklējumu un pazīstamā džeza dziedātāja Keba Keloveja (Cab Calloway,  

1907−1994)93 uzstāšanos.

 Tomēr visnozīmīgākā “Jaunāko Ziņu” džeza publikāciju daļa ir sludinājumi − dažādu 

izklaides pasākumu un restorānu reklāmas. Tās tiks aplūkotas 3.1.2. nodaļā.

 Vācu valodā iznākošajā dienas laikrakstā “Rigasche Rundschau” ir atrodama tikai viena 

džezam veltīta publikācija. “Rigasche Rundschau” iznāca no 1919 līdz 1939. gadam un bija lielākā 

vācu dienas avīze Austrumeiropā, kā arī vadošais Eiropas minoritāšu kustības laikraksts (Treijs, 

1996:432). Tā pārstāvēja “tipisku liberālu kvalitatīvu presi”, un iznāca 6 reizes nedēļā 15 − 20 

tūkstošu eksemplāru metienā. Avīzes 1926. gada 153. numurā publicēts raksts “Jazzbandmusik” − 

avīzes Berlīnes korespondenta Kurta fon Volfurta (Kurt  von Wolfurt) recenzija par Berlīnē notikušo 

Pola Vaitmena simfodžeza orķestra koncertu.94  Kurts fon Volfurts ir autors desmit mūzikai veltītiem 

rakstiem, kas publicēti “Rigasche Rundschau” no 1926. līdz 1930. gadam ar vienotu nosaukumu 

“Berliner Kunstbriefe an die Rigasche Rundschau” un informē par mūzikas dzīves norisēm Vācijā. 

“Rigasche Rundschau” nav atrodami ne džeza sludinājumi, ne informācija par Latvijas džeza 

mūziķiem un viņu darbību.

 Samērā regulāri par džezu ir rakstījusi krievu prese − avīzes “Сегодня” un “Сегодня 

Вечером”. “Сегодня”, kas iznāca no 1918. līdz 1940. gadam, bija dienas laikraksts krievu valodā, 

kura auditorija faktiski bija visi krievu valodā runājošie, ļoti dažādie iedzīvotāju slāņi. “Сегодня” 

piesaistīja vadošos krieviski rakstošos literātus un žurnālistus un iznāca samērā lielā − 40 000 

eksemplāru tirāžā. Savukārt dienas laikraksts “Сегодня Вечером” sāka iznākt nedaudz vēlāk − no 

1924. līdz 1940. gadam ar līdzīgu tirāžu. Abas avīzes izdeva vieni un tie paši izdevēji (Treijs, 

1996:438).

 Pirmā plašākā džezam veltītā publikācija Latvijā ir tieši krievu preses izdevumā −  V. Janova 

(В. Янов) raksts “Джазъ” avīzē “Сегодня Вечером” 1925. gada 8. janvārī. V. Janovs cenšas 

raksturot jauno mūzikas stilu, kā arī sīkāk apraksta dažādus džezbenda paveidus. Vērtīgākā viņa 

sniegtā informācija ir orķestra “The Savoy Band” sastāva un instrumentārija apraksts ar mūziķu 

vārdiem. Raksta analīze veikta 3.3.2. apakšpunktā. 
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92 Cotton Club − “Kokvilnas klubs” − pazīstamākais Ņujorkas džeza klubs 30. gados. Atradās Hārlemā, darbojās no 
1923. līdz 1940. gadam. Šajā klubā uzstājās ievērojamākie džeza orķestri − Djūks Elingtons, Džimijs Lansfords (Jimmy 
Lunceford, 1902−1947), Kebs Kelovejs (Cab Calloway), Tomijs Dorsijs (Tommy Dorsey, 1905−1956) un citi. 1984. 
gadā ASV režisors Frensiss Fords Kopola uzņēma filmu par šo klubu “The Cotton Club”, kurā tiek attēlota svinga ēra 
(Cooke, 1997:62).

93 Kebs Kelovejs − viens no nozīmīgākajiem svinga ēras džeza dziedātājiem un orķestra vadītājiem, ilgstoši strādājis 
Ņujorkas “Kokvilnas klubā”. Keloveja pazīstamākais hits un šova numurs ir skaņdarbs “Minnie the Moocher”, kur 
Kelovejs sketoja kopā ar klausītājiem (Carr, Fairweather, Priestley, 2004:124).

94 Sk. raksta analīzi 3.3.1. apakšnodaļā.



 Minētās avīzes publikācijām kopumā ir raksturīgs informatīvs stils, un tās visbiežāk vēsta 

par konkrētā orķestra nozīmīgu uzstāšanos kādā no restorāniem, līdz ar to faktiski ir tekstā izvērsta 

reklāma. Pavisam tādas publikācijas ir sešas: 

1) 1928. gada 5. oktobrī raksts par V. Šēru;

2) 1933. gada 28. martā raksts par J. Levensonu;

3) 1936. gada 18. augustā un 1938. gada 19. jūlijā − raksti par H. Šmitu;

4) 1936.gada 18. augustā un 1937. gada 10. augustā − raksti par M. Aljanski.

 Avīzē publicētas arī orķestru fotogrāfijas, kas dod iespēju identificēt personālijas un 

instrumentāriju. Līdzīgi kā “Jaunākajās Ziņās” arī “Сегодня Вечером” publicēti džeza sludinājumi, 

kuru analīze būtu turpmāko pētījumu uzdevums.

Džezu fragmentāri ir pieminējuši arī citi preses izdevumi, piemēram, “Aizkulises”, “Pēdējā 

Brīdī”, “Rīts”.95

 Gandrīz visās šajās publikācijās džezs ir skarts samērā virspusēji, neanalizējot un 

neiedziļinoties tā saturā, kas ir saprotams, jo šīs publikācijas bija domātas plašai publikai. Taču tās 

sniedz vērtīgu izziņas materiālu.

 Specializētie kultūrai veltītie žurnāli džezam pievērsa daudz lielāku uzmanību. Šeit pirmām 

kārtām jāmin žurnāls “Mūzika” − Latvijas mūziķu biedrības mēnešraksts, kas regulāri publicēja 

visdažādākos ar mūziku saistītus rakstus un aktuālo hroniku. Žurnāls “Mūzika” iznāca no 1925. līdz 

1927. gadam, sākotnēji to izdeva Latvijas skaņražu kopa, vēlāk − Mūziķu biedrība. Žurnāla 

redaktors un vēlāk arī izdevējs bija K. Paucītis (“Latviešu Periodika”, 1988:449). 1926. gada marta 

numurā tika publicēts viņa raksts “Kas ir džezbends?”, kas ir pirmais džezam veltītais analītiskais 

raksts latviešu valodā, kurā atspoguļojas tālaika profesionālā mūziķa uzskati par džezu. Raksta 

analīze ir veikta 3.3.3. apakšpunktā. 

 Žurnālā “Mūzika” džezs tika pieminēts samērā regulāri – gan kā informācija par 

notikumiem ārzemēs, gan arī Latvijas mūzikas aktualitāšu sakarā – pavisam 15 publikācijās. To 

lielākā daļa ir īsi informatīvi ziņojumi par dažādām norisēm saistībā ar džezu − hronikas sadaļā, kā 

arī epizodiski pieminējumi rakstos par citām tēmām. Sekošana jaunākajiem notikumiem ir bijusi 

samērā operatīva – piemēram, informācija par Džordža Gēršvina klavierkoncerta pirmatskaņojumu 

Ņujorkā96  ir publicēta jau pēc dažiem mēnešiem – 1926. gada aprīļa numurā.97  Savukārt 1926. gada 
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95 “Rīts” (1934−1940) − dienas (rīta) laikraksts, domāts pilsētniekiem. Iznāca 7 dienas nedēļā, vienīgais pēc apjoma 
pietuvinājās “Jaunākajām Ziņām” (Treijs, 1996:376).

96 Dž. Gēršvina klavierkoncertu F mažorā pirmatskaņo Ņujorkā, 1925. gada 3. decembrī. (Cooke, 1997:59)

97 Šajā rakstā pieminēta arī šobrīd slavenās Džuljarda mūzikas skolas dibināšana.



maija numurā publicētā ziņa par džeza mūziku baznīcā, aprakstot kāda mācītāja centienus ieviest 

dievkalpojumā džezu, raisa interesi kā viens no agrākajiem, domājams, gospeļmūzikas 

pieminējumiem, turklāt laikā, kad tā tikai sāka veidoties ASV.

 Otra nopietnākā publikācija par džezu ir Jēkaba Vītoliņa raksts “Kas ir džess?” literatūras, 

mākslas un zinātnes mēnešrakstā “Daugava”, 1932. gada 3. numurā. “Daugava” (iznāca no 1928. 

līdz 1940. gadam) bija viens no interesantākajiem mēnešrakstiem Latvijā, un tā redaktors bija 

rakstnieks Jānis Grīns (Treijs, 1996:303).

 Kaut arī K. Paucīša un J. Vītoliņa publikācijas šķir seši gadi, tomēr rakstā iespējams 

konstatēt J. Vītoliņa ietekmēšanos no K. Paucīša. Faktoloģiski J. Vītoliņa publikācija tomēr ir 

precīzāka, piemēram, aprakstot džeza orķestra sastāvu, kā arī pirmo reizi pieminot improvizāciju – 

būtisku džeza sastāvdaļu. Raksta analīze un salīdzinājums ir veikts 3.3.4. apakšpunktā.

 Savdabīgs informācijas avots ir pazīstamā deju pedagoga Morica Grebzdes98  izdotais 

žurnāls “Vadonis deju valstī. Žurnāls deju mākslai un viesīgai sadzīvei”, kurš gan piedzīvoja tikai 

divus numurus (1933. un 1934. gadā). Žurnāls veltīts galvenokārt deju mākslai − tajā atrodami 

jaunāko deju apraksti, deju skolotāju saraksti utt., taču abos numuros publicēti arī īsi, ļoti kritiski 

raksti par Rīgas deju zālēm, Latvijā iespēlētām deju mūzikas skaņuplatēm, kā arī vairāku džeza 

orķestru mūziķu personāliju uzskaitījums ar komentāriem. Domājams, ka rakstu autors ir pats M. 

Grebzde.  Publikāciju stils ir ļoti subjektīvs, reizēm pat  aizskarošs, tomēr satur vērtīgu informāciju, 

piemēram, vienīgo atrodamo “Bellaccord” orķestra sastāva uzskaitījumu.

 Dažās publikācijās džezs tiek pretnostatīts t.s. akadēmiskajai mūzikai un mākslai. 

Piemēram, komponistes un mūzikas pedagoģes Paulas Līcītes polemiskais raksts “Mūzika tagadnes 

sabiedrībā un skolā”, žurnāla “Burtnieks” (iznāca no 1927. līdz 1936. gadam, pirmais akadēmiskais 

plašas tematikas žurnāls Latvijā (Treijs, 1996:308)) 1928. gada 3. numurā. Rakstā ir apspriesti 

jaunatnes audzināšanas un muzikālās kultūras jautājumi, negatīvi minot džezu kā parādību, kas 

grauj kultūru un gaumi. P. Līcītes viedoklī atspoguļojas vēlākos gados par izplatītu stereotipu 

kļuvušais uzskats par džeza mūziku kā izvirtīgu un kaitīgu, kas veicina izlaidību un morālo 

pagrimumu. Tomēr izteikti naidīga attieksme ir sastopama tikai dažās publikācijās.

 Džezs ir minēts Latviešu Konversācijas vārdnīcā − 4. sējumā ir atrodami divi šķirkļi 

“džesbends” un “džess”, kuru autors ir  Jēkabs Graubiņš. Šo tekstu sīkāka analīze veikta 3.3.5. 

apakšpunktā.
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98 Morics Grebzde (?−1941.). Viens no pazīstamākajiem deju pedagogiem Latvijā līdz 1940. gadam. 1937. gadā izdevis 
deju mācību grāmatu “Labi dejot − prieks katram”.



 Nozīmīgas ziņas par radio atskaņotajiem skaņdarbiem un mūziķiem atrodamas arī žurnālā 

“Hallo, Latvija”. Tās ir ļoti būtiskas firmas “Bellaccord Electro” veikto džeza ieskaņojumu 

datēšanā. 

 3.1.2. Sludinājumi laikrakstā “Jaunākās Ziņas”

 Avīzē “Jaunākās Ziņas” no 1922. līdz 1940. gadam autors saistībā ar džezu pavisam 

uzskaitījis 2064 publikācijas.99  To lielākā daļa ir sludinājumi, tomēr fiksēti arī septiņpadsmit 

“Jaunākajās Ziņās” publicētie raksti, kuros pieminēts džezs. Statistikā iekļauti arī 10 sludinājumi, 

kas nav izklaides iestāžu reklāma, bet kuriem ir saistība ar džezu. Autors šos rakstus iekļāvis tādēļ, 

ka lielākoties tajos džezam veltīti tikai daži vārdi, tātad informatīvi tie daudz neatšķiras no 

sludinājumiem, taču ir statistikas daļa. 

 Laikrakstu “Jaunākās Ziņas” autors izvēlējās tādēļ, ka tas bija lielākais dienas laikraksts 

Latvijā līdz 1940. gadam, ar vislielāko tirāžu un auditoriju, attiecīgi – ar vislielāko iespējamo 

sludinājumu skaitu. Lai gan pilnīgai ainai būtu nepieciešama visu Latvijas šā laika avīžu džeza 

sludinājumu uzskaite, milzīgā apjoma dēļ pagaidām tas nav iespējams, tādēļ uzskaitīti tikai 

“Jaunākajās Ziņās” publicētie sludinājumi līdz pat laikraksta slēgšanai 1940. gada 9. augustā. Otrs 

iemesls konkrētā avota izvēlē bija fakts, ka tieši “Jaunākajās Ziņās” pirmoreiz Latvijā publicēts 

vārds “džezs” − 1922. gada 28. janvārī kinoteātra sludinājumā. Pirms šā datuma pagaidām nav 

atrastas nekādas norādes par džeza mūziku Latvijā.

Uzskaitītajās publikācijās100  vārds “džezs” ir minēts 966 reizes, turklāt  visdažādākajās 

transliterācijās (“jacc”, “jaz”, “jazz”, “džezbends”, “džezs”, “džess”, “jazzband”, “jacband”). 

Visbiežāk tās ir dažādu sarīkojumu – baļļu, pasākumu, karnevālu utt. reklāmas, kā arī bāru, 

restorānu un naktsklubu reklāmas. Vārds “džezs” tajās minēts dažādos kontekstos – gan kā orķestru 

nosaukuma sastāvdaļa, gan kā tematisks sarīkojuma nosaukums. Daļā sludinājumu lasāmi arī 

orķestru, to vadītāju un mūziķu vārdi, līdz ar to šie sludinājumi ir nozīmīgs informācijas avots par 

pirmajiem Latvijas džeza mūziķiem. Savukārt  pārējās uzskaitītās publikācijas saistīt ar džezu ļauj 

tajās atrodamie orķestru nosaukumi, mūziķu vārdi, fotoattēli un cita informācija. Autors datus par 

sludinājumiem ir fiksējis tabulās, kas ļauj analizēt  arī dažādus ar džezu saistītus aspektus – 
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99 Publikāciju atlases princips bija jebkāda veida saistība ar vārdu “džezs”. Līdz ar to turpmākā analīze veltīta džeza kā 
koncepta (tīri verbālā nozīmē) attīstībai Latvijā, neskarot jautājumu par tā stilistiku.

100 Turpmākajā tekstā un analīzē autors ērtības labad lietos vārdu “sludinājumi”,  jo tie ir absolūtais vairākums no visām 

publikācijām. 



pasākumu norises vietas, laiku, kad pasākums noticis, biežumu, sludinājumu skaita dinamiku 

pētāmajā laika periodā (1922–1940). 

 Jau uzskaites procesā autors pārliecinājās, ka tieši sludinājumi, to biežums un cita 

informācija, kas rāda džeza un ar to saistīto ansambļu un mūziķu darbību konkrētajā laika posmā, ir 

galvenā ass, ap  kuru, kompilējot pārējos informācijas avotus, skaņdarbu ieskaņojumus, rakstus 

periodikā un arhīvu informāciju, iespējams rekonstruēt Latvijas džeza hronoloģiju un attīstību no 

1922. līdz 1940. gadam.

 Autora mērķis nav sīki statistiski analizēt iegūtos datus, ņemot vērā, ka tie neatspoguļo 

ainu pilnībā. Taču arī šie viena avota − vienas avīzes − dati pārliecinoši rāda džeza kā fenomena ļoti 

stabilo un regulāro esamību šajā laikā. Tādēļ turpmākā analīze un iegūtie rezultāti nav jāuztver kā 

absolūti, taču tie nenoliedzami sniedz svarīgu informāciju par pētījuma objektu, ļaujot vispārināt un 

izdarīt secinājumus. 

 Pētot džeza sludinājumu dinamiku, konstatējama tās saistība ar valsts ekonomisko un 

politisko stāvokli (sk. 1. pielikuma tabulas Nr. 1 un Nr. 2). Samērā lielam publikāciju skaitam 

1927.–1928. gadā (1927. g. – 190, 1928. g. – 177 sludinājumi) sekoja tā konsekventa 

samazināšanās no 1929. līdz pat 1933. gadam, pēc kura rādītājs palielinājās, īpaši strauji – no 1936. 

gada līdz 1940. gada maijam. Jau 1940. gada jūnijā sludinājumu skaits sāk sarukt, un šī tendence 

izsekojama līdz pat laikraksta slēgšanai 1940. gada 9. augustā.101

 Lielo kritumu līdz 1933. gadam varētu saistīt ar Pasaules ekonomisko krīzi no 1929. līdz 

1931. gadam, kas iespaidoja arī Latvijas ekonomiku. Turpmākais relatīvi nelielais publikāciju 

daudzums līdz 1935. gadam acīmredzot ir skaidrojams, pirmkārt, ar lēno ekonomikas atveseļošanos 

pēc krīzes, otrkārt, ar nacionālās ideoloģijas un politikas maiņu pēc 1934. gada Ulmaņa apvērsuma. 

Kaut gan džezs pēc 1934. gada likumdošanas aktos netika ierobežots, valdošajā “latviskumu” 

veicinošajā kultūrpolitikā internacionālais, amerikāniskais džezs neiekļāvās. Par šo attieksmi liecina 

gan konsekventais morālais nosodījums džezam veltītajās publikācijās, gan dažādi birokrātiska 

rakstura šķēršļi, ar ko savā darbībā saskārās Latvijas džeza mūziķi, īpaši nelatvieši.102  Taču mazais 

sludinājumu skaits šajā laika posmā (1930. g. – 51, 1931. g. – 36, 1932. g. – 33, 1933. g. – 27, 

1934. g. – 30 sludinājumi) rāda kaut nelielu, bet pastāvīgu pieprasījumu pēc šāda tipa mūzikas 

sabiedrībā, kas īpaši spēcīgi izpaudās turpmāk – līdz pat  1940. gada maijam. Turklāt svarīgi 

atcerēties, ka svinga ēra – džeza “zelta laikmets” ASV sākās tikai 1935. gadā (Cooke, 1997:83). 
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101 1940. gadā pavisam iznāca 180. avīzes numuri.

102 Piemēram, Latvijas Rakstniecības un mākslu kameras atteikšanās reģistrēt džeza orķestri, kā arī aizliegumi uzstāties 
ārzemēs kā Latvijas mūzikas vienībām. LVVA, 1694. fonds, 1 apraksts, 213. lieta, 298. lpp.; 3234. fonds, 24 apraksts, 
8383c lieta, 3. lpp.



Līdz ar to var secināt, ka Latvija 30. gadu otrajā pusē iekļaujas kopējā pasaules džeza attīstības 

kontekstā.  

 Pagaidām neizskaidrots aspekts ir relatīvi mazais publikāciju skaits 1923. un 1926. gadā. 

Intereses noplakšana sabiedrībā par džezu ka pārejošu modi un ne pārāk kvalificētu mūziķu un 

orķestru sniegums būtu maz ticami iemesli sludinājumu skaita samazinājumam, jo 1923. gadā džezs 

Latvijā vēl joprojām bija jaunums. Publikāciju skaita pieaugums 1924. un 1925. gadā liecina, ka 

jaunā mūzika nebija pārejoša modes tendence. Nelielais sludinājumu skaits 1926. gadā, iespējams, 

saistāms ar Latvijas ekonomisko un politisko situāciju, kas varētu būt iemesls izklaides vietu un 

pasākumu aktivitātes kritumam.103  Šajā gadā vairāki Latvijas mūziķi un mākslinieki izceļoja uz 

ārzemēm. Tomēr šī tendence ir bijusi īslaicīga, jo pēc gada publikāciju skaits ievērojami pieauga 

(1926. g. – 35, 1927. g. – 190 sludinājumi). Džeza sludinājumu skaitu varēja ietekmēt arī Likums 

par žūpības apkarošanu, kas stājās spēkā 1925. gada martā un ilga līdz 1928. gada janvārim. Likums 

aizliedza pārdot alkoholu izklaides iestādēs pēc pulksten 22 (pirms tam to varēja darīt  visu 

diennakti), turklāt šajās iestādēs aizliedza spēlēt mūziku (Lipša, 2010:76). Tomēr 1927. gadā, kad 

konstatējams vislielākais sludinājumu skaits šajā posmā, likums joprojām bija spēkā, tātad iemesls 

jāmeklē citur. Ļoti iespējams, ka uzņēmēji vienkārši pielāgojās darbībai žūpības apkarošanas likuma 

apstākļos. Turklāt deju vakari, kuros dejoja jaunās, modernās dejas, tik un tā bija populāri, un avīžu 

sludinājumi restorānu īpašniekiem varēja šķist nevajadzīgi un par dārgu. Lai arī kāds būtu iemesls 

sludinājumu skaita samazinājumam 1923. un 1926. gadā, tas nenorāda uz džeza un dejošanas kā 

sociālas parādības samazināšanos reālajā dzīvē un neliecina par būtiskiem džeza attīstības 

pavērsieniem.

 Cits svarīgs aspekts ir džeza sludinājumu – izklaides iestāžu un pasākumu reklāmu, kur 

minēts džezs, − biežums gada griezumā, respektīvi, cik daudz džeza sludinājumu bijis katrā mēnesī 

(sk. 1. pielikumā tabulas Nr. 3 un Nr. 4). 

 Aptvertais laika periods (19 gadi) ļauj izdarīt secinājumus par džeza patēriņa dinamiku 

konkrētos gada mēnešos. Kopumā tas ar nelielām atšķirībām ir līdzīgs arī šodienas profesionālo 

džeza mūziķu darbības ritmam. Vislielākais sludinājumu skaits bija decembrī − Ziemassvētku 

sarīkojumi, Jaungada balles un citi pasākumi. Janvārī vēl turpinās “pēc − Jaunā gada” baļļu sezona 

ar salīdzinoši mazāku pasākumu skaitu. Otrs intensīvākais mēnesis ar lielāko sludinājumu skaitu ir 

februāris. Tas saistīts ar 20.−30. gados ļoti populārajiem karnevāliem − tā sauktajiem 

“fašingiem”104, kas tradicionāli norisinājās februārī un martā. Decembris un marts arī bija vienīgie 
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103Tam pierādījums ir biežās izklaides iestādījumu nosaukumu maiņas vienās un tajās pašās adresēs. Sk. 2.2.3. nod.

104 Fašings (vāc. Fasching) − karnevālu kultūra, izplatīta Dienvidvācijā un Austrumvācijā, kā arī Austrijā.



mēneši, kuros džeza sludinājumi avīzē “Jaunākās Ziņas” bija publicēti visā pētītajā laika periodā. 

Neliels pieaugums bija vērojams arī aprīlī, kad tika svinētas Lieldienas un rīkotas Pavasara balles. 

Maijs ievadīja vasaras sezonu, īpaši populāras bija “Ziedoņa balles” un dažādi dārza svētki. Vasarā 

sarīkojumu skaits palēnām samazinājās – visbiežāk tika reklamētas zaļumballes. Savukārt septembrī 

pēc vasaras pārtraukuma atsākās baļļu sezona. Oktobrī un novembrī sludinājumu biežums bija 

salīdzinoši mazāks, taču pakāpeniski pieauga, lai kulminētu decembrī.

 Dažādos gados statistika atšķīrās, liecinot par džeza patēriņa saistību ar ekonomiskās un 

politiskās situācijas izmaiņām. Tā laika posmā no 1922. līdz 1926. gadam, kad džezs Latvijā atradās 

savas attīstības sākumā, sludinājumu skaita dinamika atšķīrās dažādos mēnešos un gados (sk. 1. 

pielikumā tabulu Nr. 5).105  1922. gadā visvairāk sludinājumu bija martā, decembrī un jūnijā, 

savukārt 1926. gadā aina bija pavisam citāda – martā tikai daži sludinājumi, jūnijā – neviena, bet 

decembrī vislielākais sludinājumu skaits gadā. Šķiet, samērā veiksmīgi bijuši 1924. un 1925. gads, 

kaut gan piemēram, jūlijā un augustā, nebija sludinājumu, turklāt salīdzinoši neliels bija arī 

sludinājumu skaits vidēji mēnesī (sk. 1. pielikumā tabulu Nr. 3). Sludinājumos reti bija minēti 

mūziķu vārdi, visbiežāk reklamēts tiek “džezbends” dažādā ortogrāfijā.106

 Nākamajos gados situācija mainās − 1. pielikumā tabula Nr. 6. Pirmkārt, sludinājumu 

skaits būtiski pieauga, turklāt no 1927. līdz 1929. gadam vienos un tajos pašos gada mēnešos tas 

bija līdzīgs. Sludinājumiem bagātākie bija 1927. un 1928. gads (gandrīz 200 gadā). Visvairāk 

sludinājumu bija februārī, septembrī un decembrī, turklāt to skaits bija ievērojami lielāks nekā 

iepriekšējos gados tajos pašos mēnešos. Tieši šajā laikā sludinājumos tika minēti daudzi orķestri un 

kapelas ar eksotiskiem, amerikāniskiem nosaukumiem – “Bubi Band”, “The Banjo Dancing Band” 

u.tml., acīmredzami iezīmējot jaunu Latvijas džeza attīstības posmu. Šie gadi ir bijuši Latvijas 

“trakulīgie divdesmitie”,107  kad dominēja izpriecas un dejas. Tomēr, sākot ar 1929. gadu, bija 

kritums, kas turpinājās arī pasaules ekonomiskās krīzes – tā dēvētās Lielās depresijas – iespaidā, jo 

ekonomiskās problēmas ļoti tieši skāra izklaides biznesu.

 Šī tendence turpinājās līdz 1933. gadam − sk. 1. pielikumā tabulu Nr. 7. Sludinājumu skaits 

bija mazs, liecinot par ekonomiskās situācijas iespaidu uz izklaides piedāvājumu. No 
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105 1. pielikumā tabulas Nr. 5, 6, 7 un 8 ir attēlotas vienādā mērogā, lai būtu iespējams vizuāli salīdzināt sludinājumu 
daudzumu dažādos laika posmos.

106 Pirmo džeza sludinājumu analīzi skatīt 3.1.3. apakšpunktā.

107  “Roaring Twenties” − tā tiek dēvēti 20. gadi ASV vēsturē, kuru raksturīgākās pazīmes bija izpriecas, nemitīgas 

balles, gangsteri un džezs. Sevišķi jaunajā paaudzē dominēja uzskats, ka dzīve ir nepārtraukta ballīte, līdz ar to par 
nākotni nav vērts uztraukties. Šī attieksme attēlota vairākās kinofilmās un grāmatās, no kurām pazīstamākā, šķiet, ir F. 

Skota Fidžeralda romāns “Lielais Getsbijs”.



sludinājumiem pazuda eksotiskie orķestru nosaukumi, to vietā sāka minēt mūziķu vārdus. 

Vismazākais publicēto sludinājumu skaits konstatējams 1933. gadā, turklāt dažus mēnešus nebija 

neviena sludinājuma (janvārī, jūnijā, jūlijā un oktobrī). Rādītājs mazliet pieauga 1934. gadā un 

turpināja pieaugt 1935. gadā, kad ekonomiskā situācija jau sāka uzlaboties. Neapšaubāmi džezu 

Latvijā iespaidoja arī politiskie notikumi. 1934. gada 15. maijā notika K. Ulmaņa apvērsums, 

nodibinot autoritāru režīmu. Savukārt pirms gada – 1933. gadā Vācijā pie varas nāca 

nacionālsociālisti, kuru piekoptā antisemītisma politika piespieda vairākus ebreju tautības džeza 

mūziķus (piemēram, Mišu Aljanski) no Vācijas atgriezties Latvijā. Ekonomiskās situācijas 

uzlabošanās un profesionālu džeza mūziķu pieejamība radīja priekšnoteikumus tālākai džeza 

attīstībai Latvijā.

 Pēdējos piecos gados līdz Latvijas okupācijai 1940. gadā sludinājumu skaits avīzē 

“Jaunākās Ziņas” bija vislielākais pētītajā laika periodā – gandrīz tikpat, cik visos iepriekšējos 

gados kopā (sk. 1. pielikumā tabulu Nr. 8). Sludinājumi šajā laika posmā pa mēnešiem izvietoti 

daudz vienmērīgāk. To skaits konsekventi pieauga līdz pat 1940. gada jūnijam, sākot sarukt pēc 

Latvijas okupācijas jūnijā. Tā kā uzskaitīti arī atkārtotie sludinājumi, (bieži sarīkojumi tika 

reklamēti 2 − 3 reizes), to prāvais skaits nenozīmē arī atbilstoši lielu sarīkojumu daudzumu. Tomēr 

sarīkojumu, baļlu un pasākumu daudzums šajos gados izteikti pieauga. Šis laiks bija svinga ēras 

“ziedu laiki”. Džezs tobrīd bija pasaulē dominējošā populārā mūzika, un Latvija bija šīs kultūras 

daļa, kas arī atspoguļojas sludinājumu skaitā. Kvalitatīvi mainījās sludinājumu saturs. To vizuālais 

un informatīvais saturs dažādos laika posmos atšķīrās – līdz 1930. gadam dominēja vispārīgi 

apzīmējumi, kā “jazz band”, “jacc band” utt., bet, sākot ar 1930. gadu un vēlāk, sludinājumos bija 

doti ansambļu – orķestru nosaukumi, mūziķu vārdi un viņu attēli. 108

Kopumā tabulās atspoguļotie dati liecina, ka džeza sludinājumu skaita dinamikā ir izdalāmi 

četri posmi: no 1922. līdz 1926. gadam, kad sludinājumu skaits bija salīdzinoši neliels; no 1927. 

līdz 1929. gadam, kad sludinājumu skaits būtiski pieauga; no 1930. līdz 1935. gadam, kad tas 

būtiski samazinājās; un no 1936. līdz 1940. gadam, kad tas atkal pastāvīgi pieauga.

 Sludinājumu izvietojums un vieta avīzē ir viens no indikatoriem, kas rāda konkrētās 

parādības nozīmīgumu un aktualitāti. Džeza sludinājumu izvietojums avīzē mainījās: līdz 1935. 

gadam tie atrodami visās lappusēs, bet no 1936. gada – galvenokārt  pēdējās lappusēs, turklāt biežāk 

piektdienas un sestdienas numuros.109  1. pielikumā tabulā Nr. 9 redzams salīdzinošais džeza 
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108 Sludinājumos minēto orķestru uzskaitījums veikts 4. nodaļā.

109 “Jaunākās Ziņas” − iznāca 6 dienas nedēļā no pirmdienas līdz sestdienai. Parasti numurā bija 16 lappuses, sestdienas 
numuram 32. Izņēmums bija dažādi speciālizlaidumi svētkiem, kad avīzes biezums dažos gadījumos sasniedza pat 60 
lappušu.



sludinājumu daudzums avīzes lappusēs. Kā redzams tabulā, visvairāk sludinājumu publicēts 15. 

lappusē (ikdienas avīzes numura priekšpēdējā lappuse), 32. lapaspusē (pēdējā lappuse sestdienas 

numurā) un pirmajā lappusē. Šie dati liecina par džeza pietiekami nozīmīgo lomu, jo lielākais 

sludinājumu skaits ir ticis izvietots laikraksta galvenajās (pirmajā un priekšpēdējā)110  lapaspusē. 

Turklāt lielākais daudzums ir tieši ikdienas numuru pēdējās lappusēs.

 Sludinājumu izpēte liecina arī par “veidu”, kā džezs ir ticis patērēts, respektīvi, kur tas tika 

atskaņots (kafejnīca, kino, sarīkojums – balle utt.). Vietu nosaukumi laika gaitā mainījās, liecinot 

par šo iestādījumu vēlmi sevi dažādi pozicionēt. Lielai daļai šo izklaides vietu adreses faktiski 

nemainījās, mainījās tikai nosaukumi (un acīmredzot arī īpašnieki). Rīgas un Latvijas izklaides 

vietu attīstība neapšaubāmi varētu būt interesants pētījumu objekts, taču tas nav šā konkrētā 

pētījuma mērķis.

 Lai labāk varētu saprast un konstatēt izklaides vietu struktūru saistībā ar džezu, autors 

apvienojis vairākus minēto vietu apzīmējumus, jo sludinājumos tie ir visai daudzveidīgi, taču pēc 

būtības (funkcijas) vienādi, piemēram: kafejnīca, kafe, restorāns, kafijas restorāns, kafijas 

konditoreja, kafe − restorāns u. tml. Rezultātā izveidotas šādas atlases pozīcijas, kas redzamas 1. 

pielikumā tabulā Nr. 10:

1) cirks;

2) kabarē − varietē (kabarē, varietē un dejas grīdas, kas bieži vienlaikus apzīmētas arī kā restorāni 

un kafejnīcas, kurās spēlē deju orķestris);

3) kafejnīcas un restorāni;

4) kazino (minēts arī kazino − kabare, taču tas ir viens un tas pats iestādījums tajā pašā adresē)111;

5) kino (minēts arī kino − varietē);

6) parki un koncertdārzi;

7) viesnīcas (minēta arī viesnīca − restorāns);

8) zāles (visplašākais dažādu iestāžu un organizāciju telpu spektrs, parasti izīrētiem pasākumiem).

 Diemžēl arī šis dalījums nav perfekts, jo laika gaitā uzņēmumu funkcijas ir mainījušās, 

piemēram, “Kazino” Brīvības ielā 80 pirmoreiz minēts 1925. gadā kā kino, bet 1927. gadā tiek 

saukts par kabarē, vēlāk par varietē. Otra problēma ir samērā grūti nosakāmā atšķirība starp 

kafejnīcām un restorāniem, no vienas puses, un kabarē, varietē u. tml., no otras puses, jo bieži 
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110 Pēdējā lappusē “Jaunākajās Ziņās” sludinājumi parasti netika publicēti, bet bija ievietotas aktuālos notikumus 
atspoguļojošas reportāžas ar fotoattēliem. 

111 Par kazino attīstību Latvijā 30. gados sk. I. Lipša. “Rīga bohēmas varā”, 7. nodaļa, 213. lpp.



iestādījumu nosaukumos ir minēti visi šie vārdi112. Taču, analizējot sludinājumus no džeza 

“pielietošanas” jeb patērēšanas aspekta, tam nav būtiskas nozīmes, jo, kā redzams 1. pielikumā 

diagrammā Nr. 1, ar nospiedošu statistisku pārsvaru (divas trešdaļas no visiem sludinājumiem) šī 

mūzika tikusi “patērēta” galvenokārt daždažādās ballēs, sarīkojumos utt., restorānus, kafejnīcas, 

kabarē, dejas grīdas un citus tamlīdzīgus izklaides iestādījumus atstājot otrajā vietā (aptuveni 

ceturtā daļa). Arī šie dati ir relatīvi, jo varam operēt tikai ar apzināti reklamētu pasākumu uzskaiti, 

taču jāatceras, ka tajā laikā avīzēm kā sabiedriskam medijam bija nesalīdzināmi lielāka nozīme, 

nekā mūsdienās.

 Nozīmīga loma džeza attīstībā bija arī kinoteātriem. Kā redzams 1. pielikumā tabulā Nr. 

10, kopumā sludinājumos tie minēti tikai 5 gadus − 1922., no 1925. līdz 1927. un 1936. gadā, 

turklāt lielākais to skaits ir 1925. gadā − 23 (no tiem kino “Kazino” 20 sludinājumi). Kaut arī 

kinoteātri bija pirmie, kas sāka popularizēt Latvijā džezu, sludinājumu skaits rāda samērā zemu 

aktivitāti. Tajā laikā mūziķi kinoteātros bija to neatņemama sastāvdaļa, turklāt kinoteātru orķestri 

bija darbavieta daudziem mūziķiem. Tas labi redzams mūziķu arodbiedrības valdes sēžu grāmatas 

protokolos, kur ļoti bieži lasāms par dažādiem strīdiem ar kinoteātru īpašniekiem saistībā ar darba 

algām, nosacījumiem, utt.113  Iespējamais iemesls nelielajam sludinājumu skaitam varētu būt 

apstāklis, ka mūzika kinoteātros bija jau pirms džeza parādīšanās. Kinoteātru bija daudz, tāpēc 

reklāmas uzdevums bija piesaistīt ar kaut ko jaunu, nebijušu un eksotisku. Vēlāk, kad džezs sāka 

skanēt arī citur, tas pakāpeniski zaudēja savu pirmreizīgumu un līdz ar to savu pievilinātāja lomu. 

Daļa kinoteātru centās piesaistīt skatītāju, kļūstot par varietē ar deju priekšnesumiem pēc filmas 

noskatīšanās. Tieši tāds piemērs ir jau pieminētais kino “Kazino”. Skaņu kino rašanās 1927. gadā 

(Rīgā tas nonāca 1929. gadā) radīja apvērsumu kino mākslā un raisīja ļoti lelu interesi un diskusijas 

sabiedrībā. Pēc 1927. gada džeza vārds kinoteātru sludinājumos vairs nav atrodams, kaut gan 

orķestri kinoteātros saglabājās arī pēc Otrā pasaules kara beigām − līdz pat 50. gadu sākumam. 

Izņēmums ir tikai divi sludinājumi 1936. gada novembrī − kino “Aina” par aktrises Šarlotas Zuzas 

uzstāšanos: “Slavenā kinodīva dzied dziesmas no skaņu filmām”.

 Sludinājumos atrodami septiņi kinoteātru nosaukumi, kuru reklāmās minēts džezs − tie ir 

“Marine” (Tērbatas ielā pie parka, vēlāk parādās kā kino − varietē), “Kazino” (Brīvības ielā 80, arī 

vēlāk pārtop par varietē), “Dārza kino” (Brīvības ielā 5), kino “Parks” (Lielajā Vērmanes dārzā), 
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112 Gadījumos, kad nav iespējams noteikt, pie kuras no kategorijām konkrētais iestādījums pieskaitāms, autors par 
atlases principu centies lietot sludinājumā minēto apzīmējumu (ja tāds ir konstatējams). Lielākajā daļā tā laika 
augstākās klases izklaides iestādījumu bija vakara programma ar priekšnesumiem, dejām un mūziku, tātad tie pēc 
būtības neatšķīrās no kabarē un varietē, kaut arī saucās par kafejnīcām un restorāniem.

113 LVVA, 5689. fonds, 1. apraksts, 20., 21., 22., 23. lieta.



kino “Radio” (Kr.Barona ielā 16/18), kino “Palladium” (Marijas ielā 19) un kino “Aina” (Vaļņu ielā 

19). Visos sludinājumos (izņemot vienu kino “Marine” sludinājumu 1927. gadā, kā arī “Ainas” 

sludinājumus par Šarloti Zuzu) orķestris ir apzīmēts vienkārši par “jazz band”, nenosaucot sastāvu 

un personālijas. 1. pielikumā tabulā Nr. 11 redzams sludinājumu skaits pa gadiem katrā no šiem 

kinoteātriem. 

 Apkopojot uzskaites tabulā minētos vietu nosaukumus, ir atrodamas gandrīz visas 

pazīstamākās 20. gs. 20. un 30. gadu Rīgas izklaides iestādes (sk. sludinājumu uzskaites tabulu 7. 

pielikumā)114. 1. pielikumā tabulā Nr. 12 redzamas 20 visbiežāk sludinājumos minētās vietas. 

Sludinājumu skaita ziņā dominēja zāles, tātad tās bija dažādu – pārsvarā deju – sarīkojumu 

reklāmas. Varietē restorāns “O.U.K.” bija tikai piektajā vietā un “Alhambra” − astotajā. Savukārt  ar 

vislielāko sludinājumu skaitu ir minētas lielas sarīkojumu zāles. Līderis ir Lielā Ģilde, kam seko 

krievu klubs “Uļejs” (tagad − Krievu drāmas teātris), Rīgas Latviešu biedrība un Mazā ģilde. Šīs  

bija populārākās pasākumu vietas, kurās tika atskaņots džezs. 

 1. pielikuma tabulā Nr. 13 ir ietvertas 10 populārākās deju zāles, kuru nosaukumi parādās 

džeza sludinājumos. Pavisam minētas 72 dažādas zāles un telpas, tajā skaitā arī skolas, dažādas 

biedrības utt.  Lai gan populārākās pasākumu vietas atradās pilsētas centrā, tomēr regulāri pasākumi 

notika arī Pārdaugavā un citur. Lielākā daļa zāļu saistībā ar džezu sludinājumos minētas jau 20. 

gadu vidū, un gandrīz visas darbojās līdz pat 1940. gadam. Zīmīga ir M. Kauliņa deju skolas 

atrašanās sarakstā, kas ir vēl viens apliecinājums džeza lielajai saistībai ar deju modi.

 Savukārt no parkiem ir pieminēti Arkādija (Torņakalna parks), Āgenskalna priedes, Jaunā 

muiža Ķīšezera malā, Anniņmuižas parks, 1905. gada parks, Dzegužkalns, Bellesmuiža Katlakalnā, 

Lielais Vērmaņparks, Lunaparks, Saulesdārzs un Ulbrokas muižas parks. Sludinājumos parādās arī 

“koncertdārzi” − “Union Palast” (Valdemāra ielā 21), un “Viktorija” (Brīvības ielā 3/5) trīs 

sludinājumos 1926. un 1927. gadā. Acīmredzot tās ir bijušas atklāta tipa koncertestrādes blakus 

restorāniem, kur uzstājušies orķestri.

 Visbiezāk minētie restorāni, varietē, kafejnīcas un citas iestādes, kur regulāri tika atskaņots 

džezs, ir apkopoti 1. pielikumā tabulā Nr. 14. Visvairāk reklamējies kabarē − varietē “O.U.K.”, kurš 

sludinājumos parādās kopš 1933. gada. Otrajā vietā ir leģendārā “Alhambra”, trešajā − restorāns 

“Klosterpagrabs”. Jāatzīmē, ka “Klosterpagrabs” 1936. gadā mainīja atrašanās vietu (sakarā ar 

Armijas ekonomiskā veikala, tagadējā lielveikala “Centrs”, celtniecību). Šajā restorānā vairākus 

gadus uzstājās K. Reihelta kapela, kas arī konsekventi tika reklamēta. Ceturtā pēc sludinājumu 
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114 Gadījumos, kad nav norādīts orķestra nosaukums, lietots sludinājumā minētais apzīmējums. Visur saglabāta 
oriģinālā ortogrāfija.



skaita − dejas grīda “Dancing Palace” − sekmīgi darbojusies no 1922. līdz 1935. gadam, un mūziķi 

te spēlējuši daudzos sastāvos (sk. sludinājumu uzskaites tabulu 7. pielikumā). Piektais ir restorāns 

“Piccadilli”, kas darbojās līdz 1924. gadam, savukārt plaši pazīstamā “F.T.D.” (“Fokstrotdīle”) 

ierindojas sestajā vietā. Tai seko kafejnīca “Palais de Dance” − (darbojusies līdz 1922. gada 

decembrim, pēc tam tajā pašā adresē atradās “Dancing Palace”), un sarakstu noslēdz restorāns 

“Lido” (Jūrmalā, Majoros, kur uzstājās arī viens no pazīstamākajiem tālaika Latvijas džeza 

pianistiem Džeks Mihaļickis ar savu orķestri), leģendārā kafejnīca “Otto Schwartz” un restorāns 

“Tempo”. 

 Iestādījumu nosaukumi bieži mainījušies, un samērā maz ir tādu vietu, kuras būtu ilglaicīgas 

un veiksmīgas.

 Izklaides iestāžu sludinājumu skaits statistiski ir daudz mazāks par pasākumu reklāmām, 

tomēr kļūdaini būtu pieņemt, ka to loma Latvijas džeza attīstībā tādēļ būtu mazāk svarīga. Pirmkārt, 

sludinājumi ir tikai viens no džeza patēriņu un pielietojumu atspoguļojošiem avotiem, turklāt 

nepilnīgs. Otrkārt, mūziķiem daudz svarīgāks bija pastāvīgs darbs, ko nodrošināja visi šie restorāni, 

kafejnīcas, dejas grīdas utt., un ne tikai regulāru ienākumu dēļ. Tieši konkrētā orķestra un mūziķu 

iegūtā popularitāte, darbojoties kādā no iestādēm, nereti sasniedza rezultātu uzaicinājumos uz 

korporatīvajiem pasākumiem, par ko liecina sludinājumos bieži sastopamie apzīmējumi “slavenais, 

pazīstamais, populārais utt. orķestris”.

 Savukārt lielākā daļa sludinājumu – dažādu sarīkojumu un baļļu reklāmas liecina par to 

sezonālo raksturu. 1. pielikumā tabulās Nr. 15 un Nr. 16 redzama šo pasākumu sludinājumu 

dinamika gada laikā (tabulā ietverti sarīkojumi zālēs un parkos). Kopumā aplūkojamajā laika posmā 

tendence ir samērā vienāda – visvairāk sludinājumu, tātad arī pasākumu, ir decembrī un februārī, 

vismazāk vasarā – jūnijā un jūlijā. Vasaras mēnešos džezs ticis atskaņots arī ārpus Rīgas – Jūrmalas 

restorānos, kā arī tuvējos piepilsētas parkos un muižās, kā Katlakalnā Belles muižas parkā, pie 

Ķīšezera Jaunās muižas parkā, Ulbrokas muižas parkā un citur.

 1. pielikumā tabulās Nr. 17. un 18. redzams restorānu, kafejnīcu un varietē sludinājumu skaits 

gada griezumā. Salīdzinājumā ar baļļu un sarīkojumu reklāmu struktūru restorānu un kafejnīcu 

sludinājumu skaitam nav tik izteiktas sezonālas iezīmes. Izmaiņas pa mēnešiem ir nelielas un 

nepārsniedz dažus sludinājumus. Laikā, kad dejošana bija populārākā izklaide, restorāniem, līdzīgi 

arī kinoteātriem, džeza pieminēšana bija publiku papildus pievilinošs apstāklis (Lipša, 2002:143), 

turklāt populārākajām iestādēm reklāma pat nebija nepieciešama. Sīkāk analizējot restorānu 

reklāmas, redzams, ka dažas iestādes reklamējušās ilgāku laika posmu ar vienu un to pašu tekstu, 

piemēram, restorāns “Klosterpagrabs”, kura sludinājumos konsekventi atrodama “K. Reichelta 

69



kapela” (32 sludinājumi no 1935. gada septembra līdz 1937. gada februārim − sk. 2. pielikumā 

attēlu Nr. 18) vai restorāns “O.U.K.”, kura melnā, apaļā reklāma ar gandrīz nemainīgu tekstu “bārā 

spēlē Griša Temko” publicēta 78 reizes (no 1924. gada decembra līdz pat 1940. gada 3. augustam − 

tas ir arī pēdējais džeza sludinājums “Jaunākajās Ziņās”, sk. 2. pielikumā attēlus Nr. 12 un 13). 

Tendence reklamēties ar konkrētu mūziķi jeb orķestri, tādējādi mēģinot publikas apziņā sasaistīt to 

ar restorāna nosaukumu, liecina par mūziķu zināmu prestižu, publikas piesaistīšanas spējām un 

faktiski ir agrīni mēģinājumi veidot restorāna “tēlu” jeb zīmolu. Tomēr šāda konsekventa darbība ir 

konstatējama tikai dažām iestādēm. 

 Pateicoties regulārai džeza mūziķu pieminēšanai sludinājumos, 1. pielikumā tabulā Nr. 14 ir 

nokļuvuši arī tikai gadu vai divus pastāvējuši restorāni (“Palais de Dance”, un “Piccadilli”), kuru 

īslaicīgā darbība nez vai atstāja lielu iespaidu uz džeza attīstību Latvijā. Turpretī pārējo iestāžu 

sludinājumu, kuros minēti džeza mūziķi, skaita attiecība pret gadu skaitu ir salīdzinoši neliela.

 Restorānu reklāmas ir svarīgs avots džeza orķestru un mūziķu darbības rekonstruēšanai. No 

kopējā publikāciju skaita 1512 publikācijās ir minēti orķestru nosaukumi un/jeb mūziķu vārdi 

(73,2%). Savukārt 552 publikācijās (26,7%) minēts tikai orķestris (“jazz band”, “jazz kapela” u. 

tml.) bez tuvākiem paskaidrojumiem.

 Rezumējot “Jaunāko Ziņu” džeza publikāciju analīzi, iespējams izdarīt šādus secinājumus:

1) džeza publikācijas laikrakstā “Jaunākās Ziņas” ir nozīmīgs izziņas avots, kas sniedz būtisku 

informāciju par džezu Latvijā, ļaujot rekonstruēt tā attīstību, dinamiku un patēriņu no 1922. līdz 

1940. gadam;

2) publikāciju skaits ir ievērojams − vairāk nekā 2000, kas rāda džeza pamanāmu dalību tā laika 

Latvijas kultūras dzīvē;

3) publikāciju skaita dinamikas analīze atklāj četrus posmus Latvijas džeza attīstībā līdz 1940. 

gadam. Pirmajam posmam, no 1922. līdz 1926. gadam, raksturīgas nevienmērīgas sludinājumu 

skaita svārstības. Otrais posms, no 1927. līdz 1929. gadam, ievērojams ar lielu sludinājumu 

skaita pieaugumu un dinamisku attīstību. Ievērojams sludinājumu skaita kritums konstatējams 

trešajā posmā, no 1930. līdz 1935. gadam (ar zemāko sludinājumu skaitu 1933. gadā). Tam seko 

ceturtais posms − jauns attīstības cikls ar konsekventu, lielu sludinājumu skaita pieaugumu, sākot 

no 1936. gada, kas turpinās līdz pat 1940. gada vasarai;

4) lielākais džeza patēriņš, spriežot pēc sludinājumu skaita, ir bijis dažādos sarīkojumos un ballēs, 

taču tas ticis regulāri atskaņots arī restorānos un kafejnīcās; 

5) gada griezumā džezs visintensīvāk ticis atskaņots decembrī un februārī;
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6) publikāciju saturs ļauj daļēji identificēt džeza mūziķus un orķestrus un rekonstruēt to darbības 

hronoloģiju. Tas darīts 4. nodaļā.

  3.1.3. Pirmie džeza sludinājumi laikrakstā “Jaunākās Ziņas” 1922. gadā

 Turpmākā analīze veltīta pirmajiem džeza sludinājumiem 1922. gadā avīzē “Jaunākās 

Ziņas”.

 1922. gadā Latvijas lielākajā avīzē “Jaunākās Ziņas” pavisam nodrukāti 72 sludinājumi, 

kuros ir pieminēts vārds “džezs”.115

 Šos sludinājumus nosacīti varam iedalīt vairākās grupās:

1) kinoteātru sludinājumi − 1922. gadā pavisam septiņi, turklāt  visi no viena kinoteātra; tie ir arī 

paši pirmie sludinājumi;

2) restorānu, bāru utt. sludinājumi − tādu ir vislielākais skaits, turklāt  tie parādās gandrīz tūlīt  pēc 

pirmā kino sludinājuma;

3) kabarē − varietē − pavisam 22 sludinājumi no sešām iestādēm (“Trocadero”, “Dancing Palace”, 

“Piccadilly”, “Dženova”, “Varšava”, “Empire”). Lielākā daļa šo sludinājumu parādās tikai 1922. 

gada rudenī;

4) 1922. gada beigās atrodamas arī sarīkojumu (baļļu) reklāmas (pavisam septiņas) dažādās 

sarīkojumu zālēs ar dažādiem organizētājiem;

5) atrodamas četras kazino reklāmas (1922. gada novembrī);

6) divi viesnīcas sludinājumi (Ventspilī − Jaungada balle viesnīcā “Rīga”).

 Sludinājumi avīzē publicēti visdažādākajās vietās − gan pirmajā lapā, gan visās pārējās, taču 

visvairāk sludinājumu ir avīzes 4. (9 sludinājumi) un 8. (10 sludinājumi) lappusēs, kas ir dažādu 

sludinājumu un reklāmu vieta. Visbiežāk tie atrodas lappušu augšmalā, bieži ir krāšņi noformēti, ar 

zīmējumiem un daždažādu sīkāku informāciju klientu pievilināšanai.

 Pirmoreiz Latvijā drukātā veidā vārds “džezs” atrodams avīzes “Jaunākās Ziņas“ 22. 

numurā 1922. gada 28. janvārī − 12. lappuses augšējā stūrī ir sludinājums: 

 “Kinoteatrs Marine pie parka – tikai pie mums Jazz band” (sk. 2. pielikumā attēlu Nr. 1).

 Pagaidām tas ir senākais atrastais džeza pieminējums drukātā veidā Latvijā. Ņemot vērā, ka 

pasaulē vārds “džezs” plašākai publikai kļūst pazīstams tikai 1916./1917. gadā116, līdz ar pirmo 
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115 Sk. 7. pielikumā “Jaunāko Ziņu” džeza publikāciju uzskaites tabulu.

116 Pirmo reizi vārds “džezs” drukātā veidā parādās 1913. gadā avīzē “San Francisco Bulletin” (“jaz”), 1916. gadā avīzē 
“Chicago Herald” ir pirmā džeza koncerta recenzija, bet 1917. gada 2. februārī par džezu tiek rakstīts “The New York 
Times” (Cooke, 1997:36).



džeza ieskaņojumu, kuru veic ODJB Ņujorkā 1917. gada 30. janvārī (Cooke, 1997:36), bet Eiropā 

džezs nokļūst tikai 1919. gadā ar šā paša ansambļa koncertiem Londonā, Anglijā (Godbolt, 2005:7), 

jāsecina, ka tas ir noticis ātri. Neraugoties uz Latvijas tā laika politisko un ekonomisko situāciju – 

1920. gadā bija beigušās Neatkarības cīņas, aiz muguras Pirmais pasaules karš, valsts ir nabadzīga 

un izpostīta – tas viss nav bijis šķērslis, lai sekotu jaunākajām pasaules mūzikas tendencēm. Pēc šā 

pirmā sludinājuma vārds “džezs” Latvijas presē parādās regulāri. 

 Kino “Marine” sludinājums par džezbendu 1922. gadā atkārtojas septiņas reizes (28. janvārī, 

11., 18., 19. februārī, 4., 9. un 13. martā).117

 Taču jau 11. februārī “Jaunāko Ziņu” 38. numurā, 6. lappusē, ir atrodams restorāna “Palais 

Royal” sludinājums par “lieliskiem deju vakariem”, kuros spēlē “Original Jazz Band”. Orķestra 

nosaukums nepārprotami aizgūts no pirmā džeza ieskaņojuma veicējiem − “Original Dixieland Jazz 

Band”, kuri, kā jau minēts iepriekš, arī pirmie atskaņoja jauno mūziku Eiropā. Pagaidām šis ir 

pirmais konstatētais kāda konkrēta džeza orķestra pieminējums Latvijā.

 Nākamais nozīmīgais sludinājums seko jau 1922. gada 16. februārī (“Jaunākās Ziņas”, Nr. 

38, 6. lpp.):

 “...piektdien, 17. februārī, notiks kafejnīcas “Palais de Dance” atvēršana (Elizabetes ielā 55), 

 kur ikdienas no 5 – 7 vakarā spēlēs “Bremer−Kueneman trio “Jazz Band”” (sk. 2. pielikumā 

 2. attēlu).

 Šajā sludinājumā pirmo reizi pieminēti mūziķu vārdi − Bremers un Kīnemans. Tie ir pirmie 

konkrēti zināmie Latvijas mūziķi, kas ir saistīti ar džezu. Šo mūziķu vārdi parādās arī vēlākajos 

sludinājumos un dažādos drukātajos avotos līdz pat 1936. gadam, tātad viņi ir ilgstoši darbojušies 

Latvijas izklaides mūzikā.118 

 Kafejnīca “Palais de Dance” pavisam publicē 20 sludinājumus, kuros visos minēts “Bremer

−Kueneman trio “Jazz Band””. Dažos sludinājumos trio nosaukums atdalīts no “Jazz Band” ar 

apastrofu, taču maz ticams, ka ar to būtu domāti divi dažādi sastāvi, drīzāk tās ir drukas īpatnības. 

Vismaz vienā sludinājumā parādās “trio Rosenthal” (“Jaunākās Ziņas”, Nr. 123, 6. lpp.), un šā 

mūziķa vārds vēlāk parādās sludinājumā (“Jaunākās Ziņas”, Nr. 293, 11 lpp.) kopā ar iepriekš 

pieminētajiem Bremeru un Kīnemanu kā trio. Ar diezgan lielu ticamību varam pieņemt, ka šie 

mūziķi visu 1922. gadu ir uzstājušies kopā kā viens trio sastāvs.
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117 Kino “Marine” aprakstījis Anšlavs Eglītis savā grāmatā “Lielais Mēmais” – kino atradies kolonādes kioskā iepretim 
Mazā Vērmaņa parka restorānam (Eglītis, 1973:20).

118 Sīkāk par šiem un citiem mūziķiem sk. 4.1. apakšnodaļā.



 Pati “Palais de Dance”, saskaņā ar sludinājumiem, eksistē līdz 1922. gada rudenim, jo 1922. 

gada 21. decembrī (“Jaunākās Ziņas”, Nr. 288, 12. lpp.) šajā pašā adresē − Elizabetes ielā 55 − jau 

tiek izsludināts jauns iestādījums − “Dancing Palace”: 

 ““Dancing Palace” – Rīgas lielākā dejas grīda! Agrākā “Palais de Dance” Elizabetes ielā 55, 

 atklāšana otros Ziemassvētkos otrdien, 26. decembrī 1922. g. 5 pēc pusdienas “Five o’clock 

 Tea”. 10 vakarā pirmais lielais deju vakars. Pasaulsalvenie deju meistari Pia un Hardy. 

 Ikdienas no plkst. 5 ģimenes kafija. Muzika: trio Bremer−Kuehnemann−Rosenthal. 

 Jazz-Band: Oelschlegel.” (sk. 2. pielikumā 3. attēlu).

 Interesanti, ka mūziķi ir palikuši iepriekšējie − Brēmers, Kīnemans un Rozentāls, kuri jau 

tiek reklamēti kā trio. Turklāt šajā sludinājumā parādās arī jauns vārds − “Jazz-Band Oelschlegel”. 

Sludinājums atkārtojas 3 reizes (“Jaunākās Ziņas”, Nr. 288, 290, 293, 1922. gada decembra beigas). 

 Deju zāles vai, kā sludinājumā minēts, “elegantākās dejas grīdas  Rīgā “Trocadero”” 

reklāmā pieminēts “...pazīstamais Jazz-Band orķestris Alianski” (“Jaunākās Ziņas”, Nr. 220, 224 − 

1922. gada 30. septembrī un 5. oktobrī − sk. 2. pielikumā 4. attēlu). 

 “Trocadero” adrese ir “Aleksandra ielā 9, Dzirnavu ielas stūrī”, un šī ilgstoši bija viena no 

labākajām Rīgas izklaides vietām. Aljanska vārds 1922. gadā atrodams vēl vienā sludinājumā par 

Jaungada balli Lielajā Ģildē (“Jaunākās Ziņas”, Nr. 293, 30. decembrī): 

 “...Ārprāta nakts Rīgā! Pirmā Rīgā vēl nepiedzīvotā grandiozā Kostīmu balle. Divi balles 

 orķestri Jazz-band, Aljanska. Zāles būs dekorētas no slavenā, speciali no Berlīnes izsauktā 

 mākslinieka.” (sk. 2. pielikumā 5. attēlu).

 Līdzīgi Brēmera un Kīnemaņa gadījumam arī Aljanskis turpmāk ilgstoši darbojas Latvijas 

populārās mūzikas jomā, un kļūst par vienu no vadošajiem 20.−30. gadu izklaides žanra 

pārstāvjiem.

 Līdzās minētajiem mūziķu vārdiem 1922. gada sludinājumos ir atrodams arī “Trio Elkan. 

Jazz Band” (kafejnīcas “Palais Royal” trīs sludinājumos − “Jaunākās Ziņas”, Nr. 72, 78, 80, 

attiecīgi 1922. gada 29. martā un 5. un 7. aprīlī. Raksturīgi, ka šis ir jau trešais izklaides iestādījums 

Elizabetes ielā119, turklāt faktiski blakus mājās).

 Divos sludinājumos no Ventspils viesnīcas “Rīga” (Ūdens ielā 8) ir atrodams “Jazz-Band 

Roskind” vārds. Sludinājumi reklamē viesnīcas atklāšanu (“Jaunākās Ziņas”, Nr. 292, 293, 1922. 

gada 29. un 30. decembrī):
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119“Palais de Dance” atradās Elizabetes ielā 55, bet kafejnīca “Palais Royal” − Elizabetes ielā 53. 



 “Svinīgā atklāšana. Kabaret “Palais Mascotte” dejas grīda. Vecgada vakarā − dejas 

 uzvedums, deja publikā, puķes (schneeballen), serpentīns. Koncerta trio; Jazz-band 

 Roskind” (sk. 2. pielikumā 6. attēlu).

 Pēc izpētes šā brīža stāvokļa nav iespējams pateikt, vai “Jazz − Band Roskind” ir mūziķi no 

Latvijas vai citām valstīm. “Roskind” vārds vairāk Latvijas drukātajā presē neparādās, savukārt  

“Mascotte” parādās 1931. gadā kā vienas no iecienītākām Rīgas izklaides vietām nosaukums 

(kabarē “Jar” vietā Valdemāra ielā 21).

 Tikai vienā sludinājumā atrodams “Jazz Band kapelmeistera M. Stenkevitch-Santi” vārds 

(“Jaunākās Ziņas”, Nr. 123, 1922. gada 3. jūnijā) − tas ir kafejnīcas − Majoru jūras paviljona (Jūras 

ielā) sezonas atklāšanas sludinājums:  

 “Vasaras sezonas atklāšana. Salona orķestris un jazz band M. Stenkevitch-Santi vad. No 

 plkst. 9 − 3 naktī. Liela varietē programma” (sk. 2. pielikumā 7. attēlu).

 Līdzīgi kā “Roskind” gadījumā, arī par šo orķestra vadītāju pagaidām trūkst sīkākas 

informācijas.

 Aplūkojot šos sludinājumus, iespējams izdarīt secinājumus:

1. Paši pirmie sludinājumi ir kinoteātru reklāmas – tātad džezs Latvijā ienāk ar kino (tolaik –

mēmo).  

2. Visos sludinājumos lietots termins “jazz band” angļu valodā, to netulkojot. Angļu valoda 

nepārprotami norāda uz šā jēdziena izcelsmi ārpus Latvijas. Domājams, ka pirmā informācija 

Latvijā par “jazz band” nokļuvusi vai nu no ASV – iespējams, ar laikrakstiem vai pastarpināti 

no kādas no Eiropas valsts − Anglijas vai Vācijas.120 

3. Džeza vārds deju zāļu, tāpat kā saviesīgu pasākumu sludinājumos parādās tikai 1922. gada 

rudenī − tātad pagāja vismaz pusgads, kamēr džezs nonāca ārpus kino un restorāniem. 

Iespējams, šis fakts saistāms ar mūziķu trūkumu, kuri prata spēlēt jauno modes mūziku.

4. Pirmie mūziķu vārdi, kas parādās saistībā ar džezu Latvijā, ir Kīnemans, Bremers, Rozentāls, 

Aljanskis un Ēlšlēgelis.

5. Kinoteātru sludinājumos ir minēts trio. Domājams, ka tobrīd par džezu tika saukta mēmo filmu 

pavadījumos parasti atskaņotā salonmūzika, populāri šlāgeri un, iespējams, regtaims. Par to 

liecina arī mūziķu sastāvs (vijole, klavieres, kontrabass).
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120 Kā jau minēts iepriekš, Anglija bija pirmā Eiropas valsts, kurā nokļuva džezs – “Original Dixieland Jazz Band” 
koncerti notika Londonā 1919. gadā, savukārt Berlīne bija Eiropas izklaides metropole. Latvijas mūziķiem bija loti cieši 
kontakti tieši ar Vāciju.



6. Vairākos sludinājumos termins “jazz band” lietots savienojumā ar “salona orķestrs” vai 

vienkārši “orķestris”. Domājams, ka ar apzīmējumu “jazz band” sākotnēji ticis saprasts noteikts 

ansambļa sastāvs (sk. 3.3.2. apakšnodaļu), neizprotot un neidentificējot to kā jaunu mūzikas 

žanru, bet drīzāk kā nodevu modei un varbūt reizēm pat tikai kā modernu nosaukumu, nesaistot 

to ar specifisku spēles stilu.121

7. Sākotnēji izklaides iestādījumiem raksturīga nepastāvīga darbība un biežas īpašnieku maiņas. 

Piemēram, deju grīda “Palais de Dance”, kas tiek atvērta 1922. gada 17. februārī, pastāv tikai 

nepilnu gadu, un 1922. gada 21. decembra sludinājums jau reklamē jaunu iestādījumu tajā pašā 

adresē – “Dancing Palace” (Elizabetes ielā 55). 

3.2. Latvijas džezs fotogrāfijās

 Līdzās sludinājumiem un citai drukātajai informācijai nozīmīgs informācijas avots ir 

saglabājušās mūziķu un orķestru fotogrāfijas. Liels šādu materiālu krājums atrodams Rakstniecības 

un mūzikas muzejā, kur tos ilgstoši vācis un apstrādājis muzeja darbinieks Elmārs Zemovičs.

 Analizējot fotomateriālu, autors izmanto ikonogrāfiskās analīzes principus, precīzi aprakstot 

attēlā redzamo, to interpretējot, summējot un izdarot  secinājumus (Photo Analysis Guide, online). 

Autors analīzei ir izmantojis 54 fotogrāfijas, gan no RMM krājuma, gan privātām kolekcijām un 

publikācijām presē. Tā kā lielākā daļa attēlu sniedz informāciju par konkrētiem orķestriem un to 

sastāviem, autors šīs fotogrāfijas analizēs attiecīgajās apakšnodaļās pie konkrētajiem orķestriem. 

Savukārt šajā apakšnodaļā fotogrāfijas tiek aplūkotas kopumā, izdarot secinājumus par attēlos 

redzamajām kopsakarībām.

 Fotogrāfijas lielākoties ir pozēti grupu portreti, taču atrodami arī individuāli portreti un 

momentuzņēmumi. Bieži mūziķi un orķestri fotografēti darba vietās, t. i., restorānos un deju zālēs. 

Šie attēli sniedz ne tikai mūziķu vizuālos portretus un restorānu un kafejnīcu interjerus, bet arī ir 

svarīgs informācijas avots par orķestru sastāviem, to instrumentāriju, izvietojumu uz skatuves un 

telpā, ģērbšanās stilu (t. s. dresskodu122) utt.

 Pārskatot mūziķu un orķestru fotogrāfijas, konstatējama liela daudzveidība. Redzami 

visdažādākie sastāvi − sākot ar trio, beidzot  ar lieliem orķestriem. Pateicoties RMM  muzeja 

darbinieku ilggadīgam darbam, daudzus no mūziķiem šajās fotogrāfijās  iespējams identificēt, līdz 
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121 kas ir gluži loģiski, jo 1922. gadā džezs tikko sāka attīstīties.

122 Dresskoda − vienota ģērbšanās stila jeb standarta − analīze fotoattēlos sniedz netiešu informāciju par konkrētā 
orķestra jeb mūziķa sociālo stāvokli, statusu, finansiālo stāvokli, darbību u. c., dodot iespēju izdarīt secinājumus.



ar to var izsekot viņu darbībai dažādos sastāvos. Arī paši sastāvi un to instrumentārijs netieši liecina 

par spēlēto repertuāru − sākot  ar salona trio (vijole, akordeons, bass), beidzot  ar lielu orķestri, kura 

grupu izvietojums un instrumentārijs nepārprotami norāda uz bigbendu − tātad − džeza orķestri.123

 Zīmīgs ir fotogrāfijās redzamais ārkārtīgi plašais instrumentārijs. Mūziķi fotografēti, stāvot 

starp visdažādākajiem instrumentiem – vijolēm, bandžo, visu veidu saksofoniem, trompetēm, 

ģitārām, akordeoniem utt. Pieņemot, ka daļēji šie instrumenti ir fotogrāfijas kompozīcijas sastāvdaļa 

lai padarītu to efektīvāku, tomēr tik izteikta instrumentu daudzveidība liek domāt par to praktisko 

pielietojumu, respektīvi, spēlēšanu ikdienā. 20. – 30. gadu izklaides mūziķu daudzpusība ir fakts, 

kas minēts daudzu laikabiedru atmiņās. To laiku mūziķim, ja viņš gribēja strādāt restorānā, 

vajadzēja pārvaldīt vairākus intrumentus – visbiežāk saksofonu, vijoli un akordeonu. Nereti bija tā, 

ka priekšpusdienā kafejnīcā spēlēja stīgu kvartets, kurš vēlāk vakarā pārvērtās par deju kapelu ar 

pavisam citu instrumentāriju un repertuāru, bet naktī jau atskaņoja modernus šlāgerus maza 

bigbenda sastāvā. Tas pats attiecās arī uz repertuāru – mūziķim bija jāzina ne tikai populārie šlāgeri, 

bet arī operešu mūzika un pat akadēmiskā kamermūzika. Protams, ka šādi darba tirgus nosacījumi 

veicināja ļoti vispusīgu mūziķu rašanos īsā laikā. Ar laiku izveidojās mūziķu un orķestru kopums, 

kuri spēja veiksmīgi atskaņot gan akadēmisko, gan izklaides mūziku. 

 Analizējot orķestru fotogrāfijās redzamos mūzikas instrumentus, no pūšaminstrumentiem 

pārliecinoši dominē visu veidu saksofoni (ieskaitot basa saksofonu, kurš redzams, piemēram, H. 

Šmita orķestra foto 1933. gadā124; savukārt baritona, tenora, alta un soprāna saksofoni, komplektā ar 

klarneti, ir redzami kapelas Y.M.C.A. foto 1933. gadā125). Acīmredzot jau toreiz saksofons ticis 

uztverts kā džeza simbols un līdz ar to maksimāli demonstrēts orķestru fotogrāfijās. No pārējiem 

pūšamajiem instrumentiem trompete un trombons ir gandrīz katrā sastāvā, taču vizuāli mazāk 

pamanāmi. No stīgu instrumentiem visbiežāk redzama vijole, bandžo un kontrabass, reizēm arī 

ģitāra. Īpaši bieži fotogrāfijās skatāms bandžo, pat vairāki, acīmredzot savas īpatnējās apaļās formas 

un eksotiskuma dēļ.126  Ņemot vērā faktu, ka lielākajā daļā orķestru nosaukumu 1920. gadu beigās 

figurē vārds “bandžo”, tas ir viegli izskaidrojams. Neapšaubāmi, līdzīgi saksofonam, bandžo tajā 

laikā ir džeza simbols un neatņemama sastāvdaļa, taču raksturīgi, ka šis instruments neparādās lielo 

76

123 Piemēram, Jansona orķestra fotogrāfijās 4. pielikumā − attēli Nr. 29. un 30.

124 Sk. 4. pielikuma 9. attēlu.

125 Sk. 4. pielikuma 20. attēlu.

126 Sk. 4. pielikuma 1. attēlu.



orķestru sastāvu attēlos (piemēram, Vlašeka orķestra127  un Jansona orķestra128  foto), kuri jau pilnībā 

atbilst bigbenda sastāvam. Aplūkojot attēlus, rodas iespaids, ka bandžo klātbūtne fotogrāfijās ir 

vairāk eksotikas un skatuves uzveduma nosacīta, atšķirībā no nopietnajiem lielo bigbendu attēliem. 

Jāatceras arī fakts, ka Eiropā džezu sākotnēji saistīja ar noteiktu orķestra sastāvu (instrumentāriju − 

sk. 3.3. apakšnodaļā), un no šāda viedokļa bandžo atkal ir simbols un signāls skatītājam/klausītājam 

par konkrētās kapelas piederību džezam. 

 Līdzīgi bandžo, arī vijole, kas redzama lielākajā daļā restorānu orķestru attēlu, 

komplektācijā ar pārējiem instrumentiem signalizē par atskaņoto repertuāru. Jāsecina, ka tajos 

gados tas ir bijis standarta instruments, ko pratusi spēlēt lielākā daļa mūziķu (ņemot vērā atskaņoto 

repertuāru, par to nav jābrīnās129). Taču saistībā ar džezu diezgan grūti novilkt konkrētu robežlīniju 

starp tā saukto “salona mūzikas” kapelu un sastāvu, kas spēlē arī ko citu. Piemēram, salīdzinot  jau 

pieminēto H. Šmita orķestra attēlu, kurā dominē saksofoni un bungas priekšplānā, bet vijole ir tikai 

orķestra vadītāja H. Šmita rokās kā papildu instruments130 (līdzīgi arī T. Kaizera orķestra foto 1931. 

gadā131), ar populārā Bruno Čunčiņa Operas kafejnīcas salonmūzikas kapelas fotogrāfiju132, kur 

priekšplānā skatāmi divi akordeoni, divas vijoles un čells, bet attēla kreisajā pusē ir veseli trīs 

saksofoni un divas klarnetes, abu orķestru attēlos redzamais instrumentārijs nemaz tik ļoti 

neatšķiras. Protams, sava loma ir arī interjeram, un vienmēr jāņem vērā arī fotogrāfiju 

reprezentācijas raksturs, kam pakļauta kopējā kompozīcija (ar efektīgiem atribūtiem, iespējams, 

nemaz nesaistītiem ar ikdienas repertuāru). 

 Interesanti, ka lielākajai daļai orķestra vadītāju, kuri, protams, atrodas fotogrāfiju centrā, 

rokās ir tieši vijole. Kaut gan varam pieņemt, ka vairākums šo orķestru vadītāju arī ir bijuši 

vijolnieki, tomēr, ņemot vērā jau pieminēto tā laika izklaides mūziķu multiinstrumentālismu, 

ticamāka šķiet versija, ka vijole drīzāk bijusi ranga simbols, sava veida nodeva izplatītajam 

uzskatam, ka orķestra vadītājam un diriģentam jābūt vijolniekam. Šis stereotips − izklaides mūziku 

saistīt  ar stīgu orķestri un diriģentu vijolnieku − ļoti iespējams, radies jau 19. gadsimta otrajā pusē − 

saistībā ar pazīstamo Vīnes valšu komponistu Johanu Štrausu un saglabājies līdz pat 20. gadsimta 

30. gadiem, kā to varam redzēt fotoattēlos.
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127 Sk. 4. pielikuma 14. attēlu.

128 Sk. 4. pielikuma 29. un 30. attēlus.

129 Sk. 5.2. apakšnodaļu par repertuāru.

130 Sk. 4. pielikuma 9. attēlu.

131 Sk. 4. pielikuma 23. attēlu.

132 Sk. 4. pielikuma 12. attēlu.



 Kapelu un orķestru fotogrāfijās 30. gadu beigās sāk dominēt cits instruments − akordeons, 

un tā parādīšanās ir saistāma ar valdošo dejošanas modi. Daudzi orķestru vadītāji ir akordeonisti, un 

arī redzamais orķestru instrumentārijs bieži ir raksturīgs jauktam deju−džeza orķestrim ar plašām 

repertuāra variācijas iespējām.

 Svarīgs aspekts, analizējot fotoattēlus, ir arī tā sauktais dresskods jeb ģērbšanās standarts. 

Gandrīz visos attēlos redzamie mūziķi ir tērpti ļoti eleganti − smokingos, speciāli šūtās vienādās 

frakās vai vismaz labos uzvalkos ar kaklasaitēm vai tauriņiem. Taču variācijas ir ļoti dažādas, 

piemēram, “The Banjo Dancing Band” foto viss ansamblis redzams, tērpies vienādos kreklos ar 

baltām apkaklītēm un vienādās rūtainās kaklasaitēs.133

 Kopumā var secināt, ka dresskoda aspektam ir tikusi pievērsta liela vērība. Fotoattēlos 

redzamā mūziķu ģērbšanās kultūra liecina par orķestra rangu, turklāt par centieniem pozicionēties 

sabiedrības uztverē kā labklājīgās, pārticīgās un bezrūpīgās dzīves sastāvdaļai, tā laika aktuālās 

modes daļai, vienlaikus uzsverot savu profesionalitāti un centienus pielīdzināties akadēmiskās 

mūzikas izpildītājiem.

 Orķestru fotoattēlos konstatējama pakāpeniska sitaminstrumentu attīstība. Agrīno orķestru 

fotoattēlos sitaminstrumentu izvietojumā un to instrumentārijā ir konstatējama līdzība ar Djūka 

Elingtona orķestra bundzinieka Sonija Grīra (Sonny Greere; 1895−1982) slaveno bungu komplektu 

(sk. ilustrāciju V. Koljera grāmatā (Коллиер, 1991:128)),134  kā arī neapšaubāms iespaids no Pola 

Vaitmena orķestra sitaminstrumentu komplekta instrumentārija. Vēlākos attēlos redzamais 

sitaminstrumentu izvietojums un komplektācija kļūst līdzīga džeza orķestru sitaminstrumentu 

izvietojumam, kāds tas lielā mērā ir arī mūsdienās. Sitaminstrumentu komplekta attīstība gadu gaitā 

ir cita, specifiska  pētījuma tēma.135 

 Svarīgs aspekts ir fotogrāfiju parādīšanās orķestru sludinājumos. “Jaunāko Ziņu” baļļu un 

pasākumu sludinājumos orķestru foto sāk parādīties 1938. gada novembrī, un ir atrodami līdz pat 

1940. gadam. Orķestru foto parādās pavisam ap  30 sludinājumos136, un tie gandrīz visi ir tobrīd 

aktīvi spēlējošie sastāvi: R. Rubeņa “Jautrā kapela”, A. Štroma deju kapela, F. Zubkina deju 

orķestris, L. Štukasa “Swing” kapela, J. Bernšteina “Jautrie Dzintarieši”, A. Zaganta deju kapela, 

78

133 Sk. 4. pielikuma 1. attēlu.

134 Sk. 4. pielikuma 16. attēlu.

135 Spriežot pēc fotoattēliem, Latvijas bundzinieki ir bijuši ļoti labi informēti par visām jaunākajām tendencēm bungu 
komplekta attīstībā, kas ļoti intensīvi notika tieši 20.–30. gados. Par to liecina gan instrumentārijs, gan paši instrumenti, 
kurus ir iespējams identificēt kā tā laika innovatīvo sitaminstrumentu firmu ražojumu (piemēram, “Ludwig”).

136 Minēto orķestru fotoattēli un citi tekstā pieminētie attēli apkopoti darba pielikumos. Konkrēto orķestru attēli minēti 
nodaļās, kur tie sīkāk aplūkoti.



V. Kaņepa deju orķestris, E. Kirilova deju kapela, V. Jansona deju orķestris, V. Lāča kapela “Jautrais 

X”. Orķestru foto ir atrodams tikai sarīkojumu − lielo deju zāļu reklāmās: Grāmatrūpniecības 

biedrībā, Krievu klubā (“Uļejā”), Latviešu biedrībā, lielajā un mazajā Ģildē, kā arī Pavasara 

biedrības zālē Tilta ielā. Neapšaubāmi, foto ir bijis papildu reklāmas paņēmiens, lai popularizētu 

pasākumu, vienlaikus tas liecina par augošo orķestru prestižu un atpazīstamību. Praktiski visos 

sludinājumos orķestru nosaukumiem klāt pievienoti epiteti “jautrais”, “populārais”, “iecienītais” utt. 

Šie fotoattēli ir ļoti svarīgs informācijas avots par orķestru sastāvu − instrumentāriju. Tie ir pozēti 

grupu portreti ar mūzikas instrumentiem, reizēm arī ar orķestra vadītāju (F. Zubkovs, E. Kirilovs, 

F. Zagants) portreti. Lielākoties fotogrāfijas ir vienas un tās pašas, kaut dažiem orķestriem tās 

variējas (V. Jansona orķestrim un J. Rubeņa kapelai). Diemžēl ļoti sliktā kvalitāte un mazais izmērs 

praktiski neļauj identificēt mūziķus. Dažas no presē publicētajām fotogrāfijām (V. Jansona 

orķestris) atrodas Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā, bet lielākā daļa, šķiet, ir zudušas.

 Rezumējot iepriekšminēto, iespējams izdarīt šādus secinājumus:

1. Saglabājušās orķestru fotogrāfijas ir svarīgs informācijas avots, jo ļauj identificēt attēlos 

redzamos mūziķus. Instrumentārijs attēlos netieši liecina arī par atskaņoto repertuāru. 

2. Orķestru sastāvi laika gaitā mainās − senākos attēlos redzamas jaukta sastāva kapelas, bet vēlāk 

konstatējami džeza orķestrim raksturīgi sastāvi, kā arī jaukti džeza/deju mūzikas orķestru sastāvi 

ar plašām repertuāra variācijas iespējām. 

3. Fotogrāfijās redzamajā agrīno džeza orķestru instrumentārijā dominē saksofoni un bandžo, tā 

akcentējot džeza kā jaunas kultūras parādības eksotiskumu. Vēlākās fotogrāfijās tas mainās − 

kaut arī dominējošais attēlos redzamais instruments joprojām ir saksofons, taču bandžo nomaina 

ģitāra, parādās cits instruments − akordeons, kā arī redzama vijole, parasti − orķestra vadītāja 

instruments. Šis izmaiņas skaidrojamas ar atskaņoto repertuāru, kas 30. gadu otrajā pusē 

lielākoties bija deju mūzika ar stilistiski plašu repertuāru. Vienlaikus orķestru sastāvu un 

instrumentārija maiņa attēlos rāda arī izpratni par džezu attīstību − no eksotiskuma uz stilistiski 

pareizāku, džezam tuvāku mūziku.

4. Fotogrāfijās redzams ļoti plašs instrumentārijs, kas liecina par mūziķu daudzpusību − spēju spēlēt 

vairākus instrumetus. Šo aspektu apliecina arī saglabājušies orķestru repertuāra saraksti un citi 

materiāli.

5. Fotogrāfijām kompozicionāli un saturiski piemīt reprezentācijas raksturs. Domājams, ka 

galvenokārt tās tika izmantotas reklāmai laikrakstos un žurnālos. Orķestru fotoattēlu parādīšanās 
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avīžu sludinājumos, sākot ar 1938. gadu, liecina par džeza popularitātes pieaugumu 30. gadu 

beigās.

6. Fotogrāfijās redzamais mūziķu apģērbs − viņu dresskods (baltas frakas, taureņi, vienādi uzvalki 

u. tml.), kā arī citi aksesuāri, netieši liecina par džeza mūziķu statusu un samērā augstajiem 

ienākumiem.

3.3. Džeza izpratne Latvijā 20. gadsimta 20. un 30. gados

 3.3.1. Sabiedrības un akadēmiskās mūzikas aprindu attieksme pret džezu

 Analizējot rakstus periodikā, varam secināt, ka šo mūziku sabiedrība lielākoties uztvēra kā 

pārejošu, diezgan marginālu modes izpausmi, kas bieži tika pretstatīta “īstajai” mākslai un tika 

nosodīta kā amorāla.137  Tajā pat laikā tā bija pieprasīta un populāra izklaides tirgū, par ko liecina 

reklāmas.

 Publicētajos rakstos paustā attieksme pret džezu un deju mūziku ir diezgan kritiska un 

skeptiska – tā tiek dēvēta par “izvirtuļu un diletantu” mūziku (Līcīte, 1926), un tai tiek pareģota 

“drīza nāve”. Attieksmē pret džezu jūtama arī zināma ironija, un tas tiek pasniegts kā bagātās un 

dīvainās Amerikas modes kaprīze. Bieži džezs tiek pretstatīts akadēmiskajai, “nopietnajai” mūzikai. 

Šo attieksmi labi ilustrē citāts no raksta par Amerikas mūzikas dzīvi:

 “...Muzikālā ziņā Amerika ir vēl kā bērns... Tad vēl džezmuzika – tās kakofonija 

 pieveic pēdējo darbu nopietnās muzikas nomākšanā. Džezs ir lemts nāvei, bet žēl 

 redzēt to postu, ko viņš nodara pirms nāves. Bet kamdēļ tāda muzikālā nabadzība šajā 

 bagātākā zemē? Jautājums ir arī atbilde – mēs esam par bagātiem, mūsu bagātība ir 

 trauceklis mūsu muzikalā attīstībā.”138

 Lai gan šis raksts atreferē amerikāņu mūzikas kritiķa Finka uzskatus, latviešu autoru 

viedoklis visumā ir ļoti līdzīgs. Kā izņēmums jāmin publikācija žurnāla “Mūzika” 1927. gada 

februāra numurā – “Sīkais feļetons. Prātiņnācmājā kunga referats”, kurā ironiskā, 

humoristiskā formā tiek noraidīta cīņas pret žūpošanu saistīšana ar mūziku restorānos. Šis 

raksts ievērojami atšķiras no citiem ar savu nepārprotamo aizstāvību džezam un to 

spēlējošiem mūziķiem restorānos, kinoteātros un citur. Diemžēl tā autors nav zināms, jo raksts 

ir bez paraksta.
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137 Piemēram, raksti žurnāla “Mūzika” 1926. gada aprīļa un maija numuros.

138 “Ameriku kā muzikas piekopēju...”. ”Mūzika”, 1926., Nr. 7, 105. lpp.



 Pēc vēsturnieces Inetas Lipšas domām, šī noliedzošā un moralizējošā attieksme pret džezu ir 

dziļāku sabiedrības stereotipu izpausme. Tā skāra arī citas “jaunmodīgās” kultūras parādības, kā 

rēvijas un kino divertismentus, taču nebūt neatspoguļoja visas sabiedrības viedokli (Lipša, 

2012:148). Rakstā “Ko domās par mums Afrikā?”, kurš publicēts žurnāla “Rīgas Laiks” 2008. gada 

jūlija numurā, I. Lipša raksta:

 “...Īpaši kopš 20. gadu vidus publisko telpu Latvijā raksturoja politiķu un publicistu 

 apsēstība ar mazo ļaužu grašu un morāles sargāšanu... Patētiskais “Ko tagad par mums 

 domās Afrikā?”, neievērojot to, ka melnādainie mūziķi dzīvoja Parīzē, turklāt viņu 

 etniskās saknes atradās angļu Vestindijā, Argentīnā, Taiti un tikai vienam Ziemeļāfrikā 

 (Senegālā), liecina ka Rīgā, tāpat kā citur Eiropā, cilvēki melno ādas krāsu saistīja ar 

 Āfriku un primitīvo. Oļģerts Liepiņš ārzemju publicistu ietekmē pat apgalvoja, ka Āfrika 

 uz Rīgu tagad atnākusi caur Ameriku, kas izmisīgi aizraujot Eiropu (“amerikānim ir tas 

 pats primitīvisms, dabas svaigums, kas nēģeram”), kā stiprākais aizrauj vājāko. Ar īstenību 

 Latvijā tādiem apgalvojumiem bija maz sakara.” 

 Savdabīgs piemērs šai attieksmei ir “Jaunāko Ziņu” 152. numura (1929. gada 10. jūlijā) 

pirmajā lappusē (!) publicētais Pētera Ķikuta dzejolis “Eiropiete nēģeru dejā”:

“Melnais bungo, melnais spiedz − džezbends kliedz −

Baltā blakus melnam kliedz:

Baltā dejo, melnais zviedz − džezbends kliedz!

Melnais baltas acis bola,

Baltā sola −

saraut zīda mežģu saiti,

Raiti.

Noreibt itkā kaila dejā,

Parādīties citā sejā −

Asins dzejā:

 Melnais bungo −

 Asins dungo,

 Soļi režģas −

 Neizmežģas,

 Pleci pleciem uguns jaušas,

 Kājas, kājās pinas, glaužas −
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 Kaislē laužas!

Pamstot draud trūkt lēnas vēnas,

Deniņos tūkst melnas ēnas,

Krūtīs trako, rīklē sēc −

 Džezbends rēc!

Dejā vajag baltai zust,

Baltā nespēj balti just.

Melnā džesa kaisles sāpju, 

Melnās kvēles, melno sāpju,

Saprot pati − pašai, pašai šķiet −

Cik tai diet.

− Nēģers iesāk rēkt un smiet:

Tavas dienas galā iet,

 Eiropiet!”

 Kā raksta I. Lipša:

 “...Žurnālists Liepiņš prātoja, ka melnādaino mūziku un deju valdošais primitīvais 

 vitālisms spētu atjaunot karā sevi zaudējušo Eiropu. Viņš apgalvoja, ka pie jauno 

 “dzīves vērtību atrašanas un pārvērtēšanas kāds nopelns piekritīs arī džezbenda 

 nēģerim”. Tomēr uz vienas rokas pirkstiem varēja saskaitīt  gadījumus, kad šādu 

 vēsti popularizēja latviešu prese. Tajā dominēja nosodījums” (Lipša, 2008(1):48).

 Savdabīga šādas attieksmes ilustrācija burtiskā nozīmē ir avīzē “Zemgales Balss”139 

1929. gada 29. martā publicētā karikatūra “Šīberu drudzis”, kurā redzams velns ar saksofonu, 

kurš iedejo ļaudis bezdibenī (sk. 3. pielikuma 1. attēlu)140. 

 Arī nelatviešu preses izdevumos redzama līdzīga attieksme. Vācu dienas laikraksta 

“Rigasche Rundschau” 1926. gada 153. numurā (1926. gada 15. jūlijā) nodrukātajā recenzijā par 

Pola Vaitmena koncertu Berlīnē tās autora Kurta fon Volfurta attieksme ir nepārprotami negatīva 

(jāatzīmē, ka šis ir trešais raksts Latvijas presē līdz 1930. gadam, kura virsrakstā lasāma vārda 

“džezs” sakne − “Jazzbandmusik”). Koncerta aprakstā dominē kritiski spriedumi par gaismas 

efektiem, skaļo un haotisko priekšnesumu. Raksta kopējā noskaņa ir pat viegli rasistiska, par ko 

liecina raksta nobeigumā uzdotais retoriskais jautājums:
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139 “Zemgales Balss” (1924−1960) − dienas laikraksts, iznāca Jelgavā. Formāli bezpartejisks, bet faktiski aizstāvēja 
Zemnieku savienības intereses (Treijs, 1996:343).

140 Par “šīberiem” žargonā sauca deju mūziku, visbiežāk to attiecinot uz svinga skaņdarbiem, kurus dejojot “šīberēja”, 
resp., šļūkāja jeb stumdījās. Vārds cēlies no vācu valodas (vāc. “schieber” - stūmējs).



 “So beugen sich die Weissen vor der Macht der Schwarzen. Ob wohl auch  einmal eine 

 “gelbe” Musikgefahr zu befuerchten sein wird?” 

 (Tulkojumā − “tā nu liecās baltie melno varas priekšā. Vai mums kādreiz nāksies 

 baidīties arī no kādām “dzeltenām” mūzikas briesmām?” (acīmredzot domāta Āzija)).

 Jāteic, ka “Rigasche Rundschau” publicētie raksti vispār izceļas ar samērā konservatīvu 

ievirzi. Protams, minētais raksts ir arī sava laikmeta liecība, kas atspoguļo ļoti pretrunīgo politisko 

situāciju tā laika Vācijā. Interesanti, ka “Rigasche Rundschau” slejās, atšķirībā no pārējiem preses 

izdevumiem, nav atrodami sludinājumi ar džeza orķestru pieminēšanu (iespējams, tīri snobisku 

iemeslu dēļ). 

 Pēc simfodžeza nodibināšanās Latvijā parādās arī pirmās džeza koncertu recenzijas. Par 

simfodžeza orķestra “La-Si-Do” atklāšanas koncertu vairākas recenzijas “Jaunākajās Ziņās” 

uzraksta Jānis Zālītis un Ernests Brusubārda. Savā pirmajā recenzijā Jānis Zālītis141 izsakās samērā 

atturīgi par notikušo, minot, ka: 

 “/../ atskaņojamo darbu saturs un raksturs vienmuļš. Nācās klausīties 

 vairumā mīlas  dziesmas un eksotiskas dejas. Laba daļa no tām relatīvi 

 diezgan pievilcīgas un īpatnējā instrumentācija var uz brīdi arī klausītāju 

 savaldzināt. Tomēr nenoliedzami tajās arī kāds idejisks tukšums.”

 Par skeptisku attieksmi pret jauno mūziku liecina arī frāze par iespējamu 

jaunās mūzikas “pārejošu popularitāti”. Rakstā minēti arī koncerta organizētāji − 

komponists Jānis Vītoliņš, menedžeris A.Tauriņš: 

 “...kas ilgāku laiku abi uzturējušies Amerikā un tur piesūkušies amerikāņu muzikālā gara 

 un gaumes...”142

Vēl minēti koncertmeistars Arvīds Norīts un konferansjē Jēkabs Vītoliņš.143

 Šai recenzijai seko otra, ļoti īsa, 18. aprīlī, kā arī E. Brusubārdas daži teikumi 23. aprīļa 

numurā (abi slejā “Māksla”).144  Savukārt pēc orķestra koncerta Latvijas Konservatorijā 1932. 

gada 9. decembrī J. Zālīša recenzija jau ir izteikti negatīva − tiek runāts par “saturisku tukšumu”, 
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141 „Jaunākās Ziņas”, Nr. 79, 1932. g. 11. aprīlī.

142„Jaunākās Ziņas”, Nr. 79, 1932. g. 11. aprīlī.

143 Šis ir mazzināms fakts par Jēkabu Vītoliņu. Droši vien J. Vītoliņš pieaicināts par koncerta konferansjē savas 
muzikoloģiskās darbības dēļ, lai piešķirtu pasākumam lielāku rezonansi un nozīmību. Tomēr šķiet, ka  J. Vītoliņš ir 
simpatizējis jaunajam mūzikas žanram (atšķirībā no saviem kolēģiem), ko visnotaļ pauž viņa raksts par džezu žurnālā 
“Daugava” (raksta analīze 3.2.4. nodaļā).

144 “Otrais simfoniskā džesa koncerts”, “Jaunākās Ziņas”, Nr. 85, 1932. g. 18. aprīlī, 7. lpp.; “Latvijas simfoniskā džesa 
orķestra koncerts”, “Jaunākās Ziņas”, Nr. 90., 1932. g. 23. aprīlī, 9. lpp.



“mūzikas surogātiem”, un izteikts viedoklis, ka “orķestrim kā koncertfaktoram pie mums 

neizdosies nostiprināties, jo pārāk viegls un lēts viņa specifiskais repertuārs”.145

 Kopumā vērtējot, akadēmisko mūzikas aprindu pārstāvju publikācijās konstatējama samērā 

noliedzoša, reizēm arī ironiska attieksme pret džezu. Tomēr izteikti naidīga attieksme ir sastopama 

tikai dažās publikācijās, piemēram, Paulas Līcītes rakstos žurnālos “Burtnieks” un “Mūzika”, kuros 

pausts vēlākos gados par izplatītu stereotipu kļuvušais uzskats par džeza mūziku kā izvirtīgu un 

kaitīgu, kas veicina izlaidību un morālo pagrimumu (Līcīte, 1928:220; 1926:77). Džezam veltīto 

publikāciju mazskaitlīgums drīzāk liecina par zināmu akadēmisko aprindu ignoranci, kas 

acīmredzot neuzskatīja šo mūziku par lielākas uzmanības vērtu.

 Attieksme šķietami nedaudz sāk mainīties 30. gadu otrajā pusē, kad sabiedrībā ļoti jūtami 

aug pieprasījums pēc džeza, par ko liecina ievērojami pieaugošais džeza sludinājumu skaits. 

Satraucošā politiskā situācija pasaulē un karš, kas tuvojās, mudināja cilvēkus nodoties izklaidei, un 

džeza mūzika skanēja gan kino, gan radio, gan zaļumballēs. Šajā laikā informētība par džezu ir 

daudz lielāka, daļēji pateicoties arī publikācijām presē. 

 Īpaši jāpiemin 1939. gada 16. decembra publikācija “Jaunākajās Ziņās” (Nr. 286) − 

rakstnieka Jāņa Plauža raksts “Ņujorkas nēģeru dejas”. Šajā rakstā, kas ir daļa no vairāku rakstu 

sērijas par Amerikas ceļojuma iespaidiem, J. Plaudis stāsta par savu Hārlemas slavenā džeza kluba 

“Cotton club” apmeklējumu. Kaut arī raksta noskaņa ir viegli ironiska un skeptiska, jūtama viņa 

sajūsma par džeza mūzikas vitalitāti un spēku. 

 “... Es nezinu, kā to izteikt, ko nu redzēju cilvēku kustībās. Lokanībā, grācijā un ritmā tās 

 šķita pārsniedzam visu iespējamo. Reizēm man likās, ka melnais dejotājs un viņa dāma 

 iestieg zemē − tie it kā pazuda, sarāvās, saplaka, kā zāle noliecās līdz grīdai. Bet  viņu 

 ķermeņi viļņoja. Tie atkal auga. Tie vijās un locijās. Tie auļoja, brāzās, pacēlās un lidoja, 

 sajuka abi ritmiskā viesulī, šaudījās un plaiksnījās kā zibens. Tie žilbināja acis un uztveri, 

 apmulsināja prātu − atzīstos, atvēra dažam labam baltajam muti. Tas bija brīnums. Plosījās 

 džezs. Tempu, tempu! Lūk, tie ir Amerikas saldie kartupeļi! Un man likās, ka neviena cita 

 tauta, ne rase tik spēcīgu ķermeņa kustību mākslu nespētu dot. Es atskārtu, ka saviļņojumā 

 drebu un lielā aizrautība manās krūtīs liek vibrēt nervoziem, gandrīz dzīvnieciskiem patikas 

 smiekliem. Bija atraisīti instinkti. Un kad abi dejotāji kā auļošanā pārmocīti zirgi beidzot 

 pakrita uz grīdas, viņu ķermeņi vēl raustījās mūzikas ritmā.” 

 Šīs publikācijas noskaņa vairs nav nosodoša, drīzāk apjūsmojoša, turklāt raksta nobeigumā 

J. Plaudis dažos teikumos pieskaras arī rasu vienlīdzības tēmai. Kā jau minēts, šī publikācija ir ļoti 
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145 “Simfoniskā džesa koncerts”, “Jaunākās Ziņas”, Nr. 280, 1932. g. 10. decembrī,  9. lpp.



nozīmīga ar ievērojamā džeza dziedātāja un orķestra vadītāja Keba Keloveja priekšnesuma 

aprakstu. Interesanti, ka Plaudis savā rakstā lieto īpatnēju vārdu “ritmot”, ar kuru apzīmē svingu. 

J. Plauža Amerikas ceļojuma apraksts tika izdots grāmatā “Amerikas brīnumi” 1940. gadā (apgāds 

“Grāmatu Draugs”).146 Zīmīgi, ka šajā laikā džezs Latvijā tiek izteikti pozicionēts kā “jautrais”, par 

ko liecina ansambļu nosaukumi: “jautrā kapela”, “jautrie zēni”, “Jautrie Dzintarieši” utt. Šī parādība 

konstatējama visā aplūkojamā periodā, bet 30. gadu beigās tā ir visizteiktākā − šajā laikā praktiski 

nav sludinājumu, kur nebūtu atrodams vārds “jautrais”. Tas liecina, pirmkārt, par izteiktu šīs 

mūzikas piedāvājuma orientāciju uz izklaidi, bez mūziķu pretenzijām uz dziļāku saturu (atšķirībā, 

piemēram, no 1932.−1934. gada simfodžeza, kurš tika atskaņots nopietnos, akadēmiskos koncertos 

koncertzālēs); otrkārt, tā ir indikācija sabiedrības augošajam pieprasījumam pēc izklaides. Protams, 

džezs šajā laikā bija aktuālās modes daļa, taču noteikti sava loma ir bijusi ārkārtīgi saspringtajai 

atmosfērai sabiedrībā pirms Otrā pasaules kara sākuma − publika vēlējās izklaidēties un kaut uz 

brīdi aizmirst draudīgo situāciju. Par to liecina lielais baļļu un sarīkojumu skaits, kas konsekventi 

auga līdz pat Latvijas okupācijai 1940. gada jūnijā. 

 Rezumējot iepriekšminēto, iespējams secināt:

1. Akadēmisko mūzikas aprindu attieksme pret  džezu ir samērā vienaldzīga. Tās džezu uztver kā 

pārejošu, marginālu modes izpausmi, pretstatā akadēmiskajai, “nopietnajai” mūzikai.

2. Šī attieksme kontrastē ar džeza kā populāras izklaides patēriņu plašā sabiedrībā, par ko liecina 

lielais sludinājumu (pasākumu) skaits. Sabiedrības augošā pieprasījuma pēc izklaides indikācija 

ir džeza patēriņa pieaugums 30. gadu beigās.

3. Šā posma publikācijas pauž  labvēlīgāku attieksmi pret džezu, kas rāda sabiedrības pozitīvāku 

attieksmi pret to.

4. Džeza kā “jautrā” žanra pozicionēšana 30. gadu beigās rāda tā izteiktu orientāciju uz izklaidi, 

atšķirībā no 1932.−1934. gada simfodžeza, kurš tika atskaņots akadēmiskos koncertos 

koncertzālēs.

 Līdztekus moralizējošai attieksmei pret džezu radās arī mēģinājumi analizēt un izskaidrot 

jauno mākslu. Kā jau iepriekš minēts, šī tendence ir konstatējama vairākās publikācijās žurnālā 

“Mūzika”, divos analītiskos rakstos, kuru autori ir K. Paucītis un J. Vītoliņš, un Latvijas 

Konversācijas vārdnīcā, kur šķirkļu autors ir J. Graubiņš. Tālāk seko šo publikāciju, kā arī pirmā 

85

146 Grāmatā šis apraksts atrodams atsevišķā nodaļā ar nosaukumu “Ņujorkas nēģeru dejas”. Grāmatas ilustrācijās ir 
redzams “Cotton club” sienas gleznojums, kurā var izlasīt uzrakstu “Jam session”, kā arī dziedātājas Miras Džonsones 
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džezam veltītā raksta Latvijas presē − V. Janova raksta “Джазъ” (publicēts 1925. gadā avīzē 

“Сегодня Вечером”) analīzes.

 

3.3.2. Viktora Janova raksta “Джазъ” (1925) analīze

 Pirmā plašākā publikācija Latvijas presē par džezu ir žurnālista Viktora Janova raksts avīzē 

“Сегодня Вечером” 1925. gada 8. janvārī. Raksts ir neliels − tā apjoms apmēram ceturtdaļa lapas, 

un tas izvietots laikraksta lappuses apakšā. Raksta vidū publicēta karikatūra no tolaik populārās 

Ādamsona sērijas − “Ādamsons nemīl mūziku”. 

 Zīmīgi, ka pirmā publikācija par džezu Latvijā ir krievu valodā iznākošā laikrakstā. 

Acīmredzot tas saistāms ar šīs avīzes orientēšanos uz plašāku auditoriju, tajā iekļaujot arī krievu 

emigrantu kopienas ārpus Latvijas, līdz ar to − daudz brīvāk domājošu lasītāju loku. 1925. gadā 

džezs Latvijā pastāvēja jau trīs gadus, tomēr līdz šim publikācijās tas figurēja tikai baļlu un 

restorānu sludinājumos. Krievu prese ir bijusi liberālāka un mazāk aizspriedumaina pret jauno 

mūzikas parādību, tādēļ atļāvās publicēt  plašāku rakstu. Otrs iemesls varētu būt  krievu  tautības 

džeza mūziķi, kas pieminēti rakstā. “The Savoy Band”, kas minēts rakstā, uzstājās lepnākajā Rīgas 

restorānā “Alhambra”, kas bija ļoti prestiža vieta, līdz ar to publikācijā ir manāmas reklāmraksta 

pazīmes. Kaut arī raksts ir apjomā neliels un domāts plašai publikai, tajā ir vairāki aspekti, ko vērts 

analizēt sīkāk.

 Zīmīgi, ka raksta nosaukums ir “džezs” (nevis “džezbends”, kā K. Paucītim), kaut arī V. 

Janovs samērā daudz stāsta par džezbenda sastāviem. Raksts sākas ar visai romantisku aprakstu par 

džezbenda rašanos Amerikā. Kā galvenās džezbendam piemītošās īpašības raksta autors min 

“noskaņojumu, ritmu un oriģinalitāti”. Tālāk seko džezbenda instrumentu uzskaitījums, kas apvieno 

gan vecos, gan jaunos instrumentus − tiek nosaukti fagots, flauta, oboja, klarnete un vijole, kā arī 

saksofoni, bandžo, zvanu un zvaniņu komplekti, bungas, tamtami, svilpes, trombons un trompete. 

 “Džezbends vēlas dot maksimumu jautrības, aizdegt jūtas, radīt noskaņu dejas zālē, kurai 

 Vīnes valsis un polka − mazurka vairs nav dejas. Mūzika nav tā mērķis...”

 Ar šo tekstu V. Janovs nepārprotami vēlas uzburt romantizētu, eksaltētu ainu par moderno 

“džezbendu”, kurš tagad valda deju zālēs. “Vecā un jaunā” pretnostatījums šo iespaidu vēl 

pastiprina. Taču interesi izraisa samērā īpatnējais orķestra instrumentārija uzskaitījums. Spriežot pēc 

šī apraksta, izpratne par džeza orķestri raksta tapšanas laikā − 1925. gadā − ir bijusi visai miglaina. 

Aprakstītais sastāvs drīzāk atgādina salonmūzikas un diksilenda hibrīdu, kur liela vērība tiek 

pievērsta dažādiem skaņas un ritma efektiem un priekšnesuma eksotiskumam. Raksturīgi, ka šo 
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lielo instrumentu daudzumu spēlē tikai daži mūziķi − pierādījums tā laika restorānu mūziķu multi-

instrumentālismam. 

 Raksta turpinājumā V. Janovs apraksta trīs džezbendu veidus. 

 “Ir ultra-džezbendi, miniatūr-džezbendi un “a la džezbendi”. Ultra-džezbendos 

 oriģinalitāte tiek pārspīlēta, dominē milzīgu apmēru instrumenti, kas izdod visdīvainākās 

 skaņas. Tā ir tieksme pēc sensācijas. /../ Miniatūr-džezbendi ir tie paši džezbendi, tikai 

 mazāki, bet trešais veids − tās ir deju kapelas jeb trio, kas paņēmušas džezu savā 

 repertuārā.”

 Šis apraksts uzskatāmi demonstrē tā laika izpratni par džezu kā eksotisku, skaļu un nedaudz 

mežonīgu parādību, kas tiek atskaņota restorānos un deju zālēs. Džezs tiek uztverts tikai kā jauna 

modes kaprīze, vēl viena ar skaļumu un īpatnējiem tembriem raksturīga deju mode. Domājams, ka 

bieži pieminētais “džeza skaļums” ir saistāms arī ar skanējuma balansu un mūzikas instrumentu 

apskaņošanas trūkumu, kas neļāva sadzirdēt spēlēto melodiju, jo to nomāca sitaminstrumentu 

skaņa. Džezs kā uz ritma pulsāciju balstīta mūzika ar samērā skaļu ritma sekcijas instrumentu 

skanējumu un izteiktu to dominanti noteikti nebija piemērota daudzām telpām, kurā tā sākotnēji tika 

atskaņota. Publika bija pieradusi dzirdēt maigu un melodisku skanējumu, kas bija tuvāks 

kamermūzikai, un skaļais, robustais un enerģiskais džezs tai varētu šķist haotisks un nesaprotams. 

 Rakstā minētais dalījums trīs džezbendu veidos uzskatāmi liecina par zemo izpratnes līmeni 

par džezu šajā laikā Latvijā. Minētie orķestru apzīmējumi nav sastopami nekur citur, un nav skaidrs, 

kādas ir to atšķirības. Šķiet, ka V. Janovs ir mēģinājis tos iedalīt pēc instrumentu lieluma un skaita,  

turklāt faktiski identificējot džezbendu ar deju kapelu. 

 Turpinājumā V. Janovs raksta, ka Rīgā lielākoties darbojas “trešā veida džez-bendi” − tātad 

būtībā restorānu salonorķestri un kapelas, kas tolaik acīmredzot mēģināja spēlēt kaut ko, kas tika 

uzskatīts par džezu. Par vienīgo īsto Rīgas džezbendu viņš atzīst: 

 “...nesen dibināto Savoy-band. Sastāvs gandrīz pilns, un visiem fraku un žakešu vietā 

 mugurā tikai krekli. /../ ”

 Tālāk tiek nosaukti arī mūziķi un to spēlētie instrumenti. Tie ir: Šērs − vijole, Beļinskis − 

oboja, Puščins − pikoloflauta, Bušs − soprānsaksofons, Kūts − baritonsaksofons, Ostrovskis − 

klavieres, Moisejevs − trompete. No mūzikas instrumentiem vēl pieminēti arī fagots un bandžo − 

bez mūziķiem.

 Šī ir vērtīgākā publikācijas daļa, jo nosauc mūziķu vārdus un orķestra sastāvu. Pirmkārt, kā 

jau rakstā minēts, varam secināt, ka “The Savoy Band” dibināts 1925. gadā (tā ir pieminēta vēlreiz 

sludinājumā “Сегодня Вечером” 1925. gada 10. janvārī, kā arī rakstā 1928. gada 10. maijā. 
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“Jaunāko Ziņu” sludinājumos tā parādās, sākot ar 1927. gadu). Orķestra sastāvs − vismaz 1925. 

gadā − ir vairāk raksturīgs salonorķestrim, kurš papildināts ar bandžo un saksofoniem. Visticamāk, 

ka nosauktie septiņi mūziķi ir arī viss orķestris, jo tolaik restorāna mūziķiem bija pierasta prakse 

spēlēt  vairākus instrumentus. Runājot par personālijām, vairāki no nosauktajiem bija pazīstami 

Rīgas restorānu mūziķi, kas ilgstoši darbojās arī vēlāk − vijolnieks Viljams Šērs, trompetists Ārons 

Moisejevs, pianists un vēlākais orķestra vadītājs Ostrovskis un viens no pirmajiem Rīgas 

saksofonistiem Jānis Kūts. Interesants aspekts ir pieminētā orķestra ietērps − vienādi krekli, ar ko 

mūziķi, acīmredzot, apzināti vēlējās uzsvērt “jaunās mūzikas” − džeza atšķirību no pierastā un 

konservatīvā uzstāšanās stila.

  No šī laika posma nav saglabājušies citi materiāli147, kas varētu liecināt par to, kā džezs 

tolaik tika spēlēts, tāpēc V. Janova publikācija dod zināmu priekšstatu par to, kā varēja skanēt paši 

pirmie Latvijas džezbendi. Tomēr publikācijas vērtīgākā daļa ir “The Savoy Band” mūziķu 

personāliju un instrumentārija apraksts, kā arī džezbendu raksturojums, kas uzskatāmi parāda 

vispārējās izpratnes līmeni par džezu Latvijā 1925. gadā. 

 

 3.3.3. Kārļa Paucīša raksta “Kas ir džezbends?” (1926) analīze

 Pirmā analītiska rakstura publikācija par džezu Latvijas periodikā līdz 1944. gadam ir 

žurnāla “Mūzika” 1926. gada marta numurā publicētais raksts “Kas ir džezbends?”. Raksta apjoms 

ir nepilnas divas lappuses. To uzrakstījis Kārlis Paucītis − mūziķis un žurnālists, klarnetists Operas 

orķestrī, bijis Latvijas mūziķu biedrības izdotā žurnāla “Mūzika” redaktors un rakstu autors. 

 

 Atšķirībā no V. Janova raksta nosaukuma, K. Paucīša publikācijas nosaukums ir “Kas ir 

“džezbends?” ( nevis − “kas ir džeza mūzika”). 

 “Pēc kara Eiropā populars palika amerikaņu izgudrotais orķestra sastāvs zem 

 nosaukuma “jazzband”, izsaucot muzikālā presē dzīvas pārrunas par tā nozīmi 

 un vērtību; pie mums, Latvijā, radās daži mēģinājumi sastādīt džezbendus tikai 

 pašā pēdējā laikā, tā kā mūsu sabiedrības plašākās aprindās daudzi vēl nezin, 

 kas tas džezbends tāds ir.”  

 Raksta pirmajā rindkopā K. Paucītis nepārprotami runā par “amerikāņu izgudroto orķestra 

sastāvu”, tātad nevis par jaunu mūzikas stilu, bet par specifisku mūziķu sastāvu. Vēl kāda svarīga 
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nianse − norāde par džezbendiem Latvijā “pēdējā laikā”, tātad pilnīgi noteikti līdz 1926. gada 

martam. 

 Jau otrajā rindkopā tiek paskaidrots, ka

 “Džezbendu pamats ir − nēģeru mūzika, kuru raksturo sinkopētais ritms, 

 gaudojošas skaņas un daudzu sitamo instrumentu lietošana. Nēģeru muzikas 

 galvenā īpatnība ir − sparīgs ritums, tamdēļ arī amerikāņu “džezā” melodijai maza 

 loma.”

 Šajā citātā, iespējams, pirmo reizi drukātā veidā, sastopams izplatītais stereotips par džezu 

kā kakofonisku un sinkopētu, haotisku mūziku. Zīmīgi, ka rakstā nav pieminēta improvizācija kā 

svarīgs džeza elements. Raksta autors nav uztvēris pašu būtiskāko tā laika vadošā džeza stila − 

diksilenda − pazīmi, proti, kolektīvo improvizāciju. Kaut arī raksta tapšanas laikā (1926. gads) 

ASV jau ir izdoti klasiskie Džellī Rolla Mortona “Red Hot Peppers” un Luija Ārmstronga “Hot 

Five” pirmie ieskaņojumi, kuru nozīme džeza vēsturē ir tieši solo improvizācijas kā būtiskākā džezu 

raksturojošā elementa nostiprināšana (Cooke, 1997:57), acīmredzot līdz Latvijai tie vēl nebija 

nonākuši. Šādi uzskati par jauno mūzikas stilu bija raksturīgi arī citās Eiropas valstīs, un šā 

priekšstata iespējamais iemesls bija informācijas trūkums. Faktiski pirmoreiz148 objektīvu izpratni 

par Amerikas džezu Eiropā sniedz tikai Djūka Elingtona bigbenda un Luija Ārmstronga 

koncerttūres 1931.−1932. gadā (Cooke, 1997:77). Līdz tam informāciju varēja smelties tikai no 

fragmentārām laikrakstu ziņām, nošu materiāla, skaņu platēm, kas bija pietiekami retas, un dažu 

nejaušu, nebūt ne labāko izpildītāju priekšnesumiem, līdz ar to šādi kļūdaini uzskati ir  saprotami.

 Arī nākamā rindkopa atklāj interesantus faktus, kas parāda tā laika uzskatus par džeza 

rašanos un attīstību. No mūsdienu viedokļa tie šķiet komiski un naivi, kaut gan satur daļu 

patiesības.

 “Amerikā, kur džezs cēlies, nēģeru muzikai ir 2 nozares: garīgās dziesmas 

 (spirituals) un  laicīgas dziesmas − dejas (rag-times). Pirmās ir nēģeru folkloras 

 īstais pamats, viņas ir  primitīva rakstura (tomēr sinkopētas) melodijas, ar  naiviem 

 vārdiem, kuras neizglītotie un māņticīgie nēģeri dzied strādājot plantācijās. Rag- 

 time uzrāda vairāk ritmiska spara, uz tā pamatojas daudzas dejas, no kurām 

 pazīstamākā ir kekvoks (cake-walk). Amerikaņi, meklējot pēc jaunas un īpatnējas 

 muzikālās izteiksmes, šo nēģeru mūziku piemēroja moderniem instrumentiem, 

 radot tā džezbendu. Tātad, kamēr vārds “džez” ir samērā jauns, vārds “rag-time” ir 

 jau ap 30 g. vecs; tagad abi vārdi vispārīgi  nozīmē gandrīz vienu un to pašu, lai 
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 gan patiesībā “džez” nozīmē  orķestraciju, bet “rag-time” − sinkopēto ritumu, 

 pirmais ir it kā kopzuma no melodiskiem un ritmiskiem elementiem, kuri atrodas 

 otrajā; “džez” ir arī kas jauns oriģinelo harmoniju ziņā, kas rodas sinkopējot 

 akordus (vienu akordu ņemot, otru aizkavē). Pēdējos 5 gados attīstījusies vēl 

 melancholiska rakstura džezmusika,  saukta par “blues””.

 Šajā fragmentā ir minēti vairāki būtiski džeza rašanās aspekti − pirmkārt, spiričueli, kas gan 

nav definēti kā garīga mūzika, un regtaims kā džeza ritmiskā bāze. Regtaims kā amerikāņu 

populārās mūzikas stils, kurš radās jau 19. gs. 90. gados, jādomā, bija pazīstams Latvijā, tāpat kā 

pieminētā deja keikvoks (kas šeit kļūdaini minēta kā regtaima tālāka attīstība − patiesībā tieši no 

keikvoka ir radies regtaima ritma struktūras pamats. Otrs regtaima rašanās avots ir maršs, no kā 

radusies regtaima četrdaļīgā forma (Tanner, Megill, Gerow, 1992:57)).149

 Interesanta ir vārda “džezs” saistīšana ar aranžējumu − orķestrāciju, acīmredzot  ar to 

saprotot tieši džeza orķestra sastāvu, taču visaizkustinošākais ir mēģinājums izskaidrot neierastās 

džeza harmonijas ar “akordu sinkopāciju − aizkavēšanu”. Jāatzīmē arī blūza pieminēšana tikai vienā 

teikumā, kas acīmredzot liecina, ka K. Paucītim nebija pietiekamas informācijas par šā mūzikas 

novirziena nozīmīgo lomu džeza attīstībā.

 Tālāk rakstā lasāmas interesantas versijas par vārda “džezs” izcelsmi. Minētais 1914. gads 

kā vārda “džezs” rašanās laiks visumā atbilst patiesībai, tāpat kā savdabīgās versijas par vārda 

etimoloģiju. Šīs un vēl citas versijas joprojām ir populāras un tiek pieminētas lielākajā daļā grāmatu 

par džeza vēsturi, piemēram, sasaistot vārda etimoloģiju ar dažādām nozīmēm melnādaino 

slengā.150  

 Turpinājumā K. Paucītis pievēršas džezbenda sīkākai analīzei, pirmkārt instrumentārijam.

 “No sākuma džezbendu īpatnība bija komisks un brutals troksnis, lietojot 

 nemuzikālas skaņas un trokšņus, piem. autotaures, sirenas, tarkšķus u. tml.; drīz 

 tomēr  šāda trokšņošana apnika, un tagad kā Eiropā, tā Amerikā, labākos džezbendos 

 dzirdamas tikai muzikālas skaņas. Pirmo džezbendu (1914−1915) sastāvā bija: 

 vijole, banjo, klarnete, kornete, bazune, klavieres un sitamie instrumenti. Vijole 

 vienmēr spēlēja galveno melodiju, klavieres deva harmonisko pamatu (apzīmējot arī 

 ritumu), klarnete vai kornete izgreznoja melodiju ar variacijām, fioriturām, kadencēm, 

 turoties tomēr  stingri ritmā, bazune spēlēja vienmēr “glissando” (vispārīgi 

 džezbendi centās visu spēlēt ar glissando, slīdot no viena toņa otrā, kas uz vijoles un 
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 bazunes viegli izdarāms); bez tam bleķu pūšamie bieži ar “surdinēm”. Kopiespaids − 

 nepatīkams,  mežonīgs, lai arī dažam interesants. Kā redzam, saksofons, tagadējo 

 džezbendu galvenais  instruments, sākumā netika lietots. Viņš vēlāk ieņēma svarīgu 

 vietu, pateicoties savam skanīgajam tembram, lielai niansu  bagātībai un techniskām 

 iespējamībām. Pamazām sitamie instrumenti, no sākuma galvenie, nogāja uz otra 

 plāna,  melodiskais elements  ņēma virsroku, caur ko džezmūzika sāka tuvoties 

 mākslinieciskam līmenim.”

 Citāta sākumā minētie, džezam piedēvētie “brutālie trokšņi” ir raksturīgs žanra būtības un 

jēgas neizpratnes piemērs. Šādi uzskati bija plaši izplatīti Eiropā, jo jaunā, uz ritmu un savā 

dziļākajā būtībā – rituālu (tātad – Āfrikas mūzikas un kultūras tradīcijas) balstītā mūzika − džezs 

bija kaut kas pilnīgi jauns un kardināli pretējs līdz tam pierastajai, melodismā balstītajai Eiropas 

mūzikas tradīcijai. 

 Interesanti ir džeza rašanās laika minētie gadaskaitļi. Šodienas džeza vēsturei veltītajā 

plašajā literatūrā varam sastapt plašu gaduskaitļu spektru, kas variē no 19. gs. 90. gadiem līdz pat 

1918. gadam, kad tika veikts pirmais džeza ieskaņojums. Joprojām pētniekiem nav vienotu domu 

par konkrētu žanra rašanās laiku, jo pieejamie avoti ir ļoti skopi un dod plašas interpretācijas 

iespējas. Tādēļ jo interesantāk ir lasīt rakstā minētos 1914. un 1915. gadu. Lielākā daļa džeza 

vēsturnieku ir vienisprātis, ka agrīnais Ņūorleānas diksilends sākotnēji kā lokāla mūzikāla parādība 

veidojās ap 1900.–1910. gadu. Pirmais vārds, kurš šajā sakarā minēts – viens no pašiem pirmajiem 

džezmeņiem, kornetists un orķestra vadītājs Badijs Boldens (Buddy Bolden, 1877−1931) – 

pārtrauca uzstāties jau 1907. gadā. Šis ir viens no agrākajiem konkrētajiem datējumiem džeza 

vēsturē. Rakstā minētie gadi sakrīt ar tā saukto “lielo džeza migrāciju”, kad Storivilla – Ņūorleānas 

izpriecu, azartspēļu un prostitūcijas kvartāls tika slēgts un mūziķi, kas uzstājās šajās iestādēs, palika 

bez darba un bija spiesti izceļot. Lielākā daļa pārcēlās uz Čikāgu ASV ziemeļos, kur 20. gs. 20. 

gados attīstījās nākamais džeza novirziens – tā sauktais Čikāgas stila diksilends (Tanner, Megill, 

Gerow, 1992:53−55). Uz Čikāgu izceļoja lielākā daļa džeza mūziķu, cita starpā tā laika 

ievērojamākais Ņūorleānas kornetists Džo “Kings” Olivers un arī jaunais Luijs Ārmstrongs.

 Šo gadaskaitļu pieminējums tātad visumā ir pareizs un zināmā mērā pārsteidzošs, jo šie ir 

gadi pirms pirmā džeza ieskaņojuma, turklāt  attiecas uz samērā lokāliem notikumiem ASV. 

Diemžēl K. Paucītis nemin informācijas avotus.

 Savukārt džezbendu instrumentārija aprakstā ir vairākas būtiskas atšķirības. Vijole kā džeza 

instruments Amerikā tikpat kā nefigurē – tā ienāk džezā tikai 20. gs. 20. gados, turklāt no cita žanra 

– salonmūzikas. Pilnīgi noteikti vijole nebija raksturīga agrīnajiem diksilenda sastāviem, jo to bāze 
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bija pūtēju orķestris – tā sauktie “marching bands”, izteikti lokāla Ņūorleānas tradīcija. Vijoles nav 

arī pirmajos džeza ieskaņojumos.151  Vijoles kā viena no galvenajiem džeza instrumentiem 

pieminēšana rāda arī vēl kādu aspektu – iespējams, neapzinātu mēģinājumu saistīt un identificēt 

jauno mūziku kā savā ziņā “tālāku” salonmūzikas un izklaides žanra attīstību vispār. Tam par 

iemeslu varētu būt  arī Pola Vaitmena tā sauktā “simfodžeza” orķestra popularitāte, ar ko lielā mērā 

džezs tolaik asociējās Eiropā. “Glissando” un citu muzikālu efektu (kā surdīnes) minēšana iekļaujas 

jau iepriekš aplūkotajās džeza uztveres īpatnībās un ir raksturīgas tā laika uzskatiem par džezu kā 

ārišķīgu un eksotisku mūziku. 

 Zīmīga ir pēdējā frāze par melodiskumu kā mākslinieciskā līmeņa rādītāju, uzskatāmi 

demonstrējot atšķirīgās mūzikas uztveres tradīcijas Eiropā.

 Raksta turpinājumā ir aplūkots jau pieminētā Pola Vaitmena orķestris un tā sastāvs. Pols 

Vaitmens ar savu “simfodžeza” orķestri ir viena no īpatnējākām parādībām džeza vēsturē. Būdams 

baltais mūziķis, salonmūzikas orķestra vadītājs, Vaitmens aizrāvās ar džezu 20. gados un, 

pateicoties savam organizatora talantam, viņa orķestris kļuva par vadošo deju un populārās mūzikas 

orķestri ASV. Kaut arī Vaitmens tika dēvēts par “džeza karali”, viņa atskaņotā mūzika īsti nevar tikt 

definēta kā džezs, faktiski tā ir populāra deju mūzika ar krāšņiem aranžējumiem un džeza ritma 

elementiem. Vaitmena orķestrī līdzās stīgu grupai bija arī viena no pirmajām ritma grupām, un 

Vaitmena aranžējumi lielā mērā veicināja vēlāko svinga orķestru – bigbendu attīstību. Taču 

vispazīstamākais Pola Vaitmena ieguldījums džeza vēsturē ir Džordža Gēršvina “Rapsodijas blūza 

stilā” (Rhapsody in Blue) pasūtījums un pirmatskaņojums 1924. gada 24. februārī Ņujorkā ar autoru 

pie klavierēm152, kam sekoja arī abu vēlāka sadarbība (Юен, 1989:77). 

 Vaitmena orķestrī spēlēja daudzi labākie tā laika džeza mūziķi – jau minētie trompetists 

Bikss Beiderbeke un Džo Venuti, vēlākie svinga orķestru vadītāji Reds Nikolss (Red Nichols; 

1905−1965) un Tomijs Dorsijs, trombonists Džeks Tīgārdens (Jack Teagarden; 1905−1964) un 

vēlākā Amerikas popzvaigzne dziedātājs Bings Krosbijs (Bing Crosby; 1903−1977) (Carr, 
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151 Vijolei džezā ir ļoti īpatnēja vieta. Agrīnie amerikāņu džeza vijolnieki – tādi kā Edijs Souts (Eddie South; 
1904−1962) un Džo Venuti (Joe Venuti; 1903−1978) bija drīzāk izņēmumi  kopainā. Daļēji tas skaidrojams ar to, ka 
vijole bija izteikts eiropiešu instruments, kuram nebija lielas atsaucības melnādaino mūziķu vidū. Jāpiezīmē, ka vairums 
agrīno džeza vijolnieku bija kreoli vai baltie ( piem., J. Venuti bija itālis). Vijoles popularitāte džezā attīstās vēlāk – 30. 
gados Francijā, pateicoties franču  virtuozajam vijolniekam Stefanam Grapelli (Stephane Grappelli; 1908−1997). Viņa 
ieskaņojumi grupā The Quintette du Hot Club de France kopā ar leģendāro čigānu ģitāristu Džango Reinhardu (Django 
Reinhardt; 1910−1953) ir pirmais autentiskais Eiropas džezs, kurš šodien izveidojies par īpatnēju, raksturīgu un 
specifisku džeza novirzienu – tā saukto „čigānu džezu” (gypsy jazz), kas īpaši populārs Francijā. Vijoli ļoti īpatnēji 
reizēm izmanto Djūks Elingtons, kura orķestrī to spēlēja Rejs Nanss (Ray Nance; 1913−1976) – paralēli trompetei.

152 Jāatzīmē, ka tieši Vaitmens bija darba pasūtītājs. Pēc leģendas, Gēršvins esot aizmirsis par pasūtīto skaņdarbu un 
darbu komponējis pēdējā brīdī. Orķestra notis esot rakstītas vēl koncerta rītā, bet pats autors garos soloposmus koncertā 
daļēji improvizējis (Cooke, 1997:55).



Fairweather, Priestley, 2004:858). Pateicoties šiem džeza mūziķiem, Vaitmena orķestrim bija 

īpatnējs, viegli svingojošs skanējums, ko Eiropā identificēja kā džezu. 

 Pateicoties savai milzīgajai popularitātei, Vaitmens veica daudzus ieskaņojumus153  un 

filmējās,154 un viens no pirmajiem devās ārzemju koncertturnejās. Eiropā Vaitmens viesojās divreiz 

– 1923. un 1926. gadā, kad ar “Rapsodiju blūza stilā” uzstājās Londonā un Berlīnē (Cooke, 

1997:77). 

 Neapšaubāmi tieši Vaitmena orķestra īpatnējais skanējums un lielā popularitāte atstāja 

milzīgu iespaidu uz Eiropas džeza attīstību. To veicināja daudzie ieskaņojumi un koncerti lielākajās 

Eiropas pilsētās. Īpaši jāatzīmē Vaitmena aizraušanās ar akadēmiskās mūzikas pārlikumiem savam 

orķestrim, tā saukto “simfodžezu”. Atšķirībā no melnādaino izpildītāju “haotiskā” un nesaprotamā 

džeza, te tika piedāvāta eiropietim saprotamākā muzikālā valodā ietērpta moderna, izklaidējoša, 

dejojama mūzika. Tādēļ ir skaidrs, ka tieši Vaitmena orķestris bija paraugs daudziem Eiropas džeza 

orķestriem. Latvijā šāds piemērs ir Jāņa Vītoliņa 1931. gadā dibinātais “simfodžeza” orķestris “La-

Si-Do”, kas tuvāk aplūkots 4. nodaļā.

 Raksta nobeigumā K. Paucītis krāšņi apraksta džeza orķestra skanējumu, kā arī atzīmē 

aranžējuma lielo nozīmi džeza orķestrī:

 “Ka džezbendi snieguši daudz ko jaunu instrumentacijas ziņā, tas nav noliedzams, un 

 to atzīst daudzi nopietni muziķi, piem., franču ievēr. kritiķis E. Vijermo (Vuillermoz) 

 raksta: Jaunā orķestracija sniedz daudz jauna pūšamo instrumentu lietošanas ziņā. Kas 

 dzirdējis Vaitmena orķestra iespēlētās gramofona plates, nevar neapbrīnot 

 pārsteidzošos rezultatus – tur ir gluži jaunas kopskaņas ar saistošu nokrāsu. Tur jūs 

 dzirdat visu saksofonu saimi, no bases līdz mazajam sopranam, kas dod ansambli ar 

 neaizmirstamu toņu krāšņumu un dziļi cilvēcīgu izteiksmi. Tad nervozie un asie 

 sitamo instrumentu ritmi, un surdinēto trumpetu humoristīgās skaņas atkal izjauc šo 

 melankolisko noskaņu, kas jūtama fokstrotos un blues.

 Ja džezbendu interese instrumentālā ziņā ir liela, tad tīri muzikālā ziņā viņa ir ļoti 

 maza, jo šī muzika sastāv tikai no aranžējumiem, galvenā kārtā deju vajadzībām 

 (fakstroti, šimmi u. c.), izlietojot  citu komponistu pazīstamākās melodijas, piem. iz 

 Grīga “Pers Gints”, Pučini “Toska”, Grečaņinova “Šūpļa dziesma” u. c. Vienīgi 

 popularākais deju komponists J. Berlins rakstījis ar savām temām. Džezbendi atstājuši 
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153 Vaitmena diskogrāfija sasniedz vairākus simtus ieskaņojumu, sākot ar 1920. gadu un līdz pat 1959. gadam 
(Whiteman, online).

154 Vaitmens ar savu orķestri ir filmējies sešās filmās – no 1930. līdz 1947. gadam (Whiteman, online).



 tomēr iespaidu arī uz lielākiem darbiem modernā muzikā, piem., Raveļa, Honegera, 

 Sati un Stravinska darbos. Amerikā uzved operetes, kurās pavadījumi rakstīti 

 džezbendiem. Nopietnu mākslas vērtību džezmuzika varēs tomēr iegūt tikai tad, kad 

 labākie komponisti sāks rakstīt  tieši tāda orķestra sastāvam un raksturam. Kā 

 mēģinājumi šinī virzienā ievērību guvušas sekojošas kompozicijas: V. Herberta 

 “Serenadu svīte”, E. Lēna (Lane) “3 amerikaniskas kompozicijas”, Gēršvina “Rapsody  

 in blues” (klav. koncerts ar džezbenda pavad.), E. B. Hilla “Etudes de jazz” (divām 

 klavierēm), nēģeru komponista N. Detta “Juba Dance” u. c. Lielākā daļa Amerikas 

 komponistu ir pārliecināta, ka džezmuzika attīstīsies, iegūs augstāku māksliniecisko 

 līmeni un taps par Amerikas pirmo īpatnējo sasniegumu vispasaules muzikā”.

 Kaut arī ignorējis vai nenofiksējis improvizācijas būtisko nozīmi džeza mūzikā, K. Paucītis 

tomēr ir, iespējams, intuitīvi pareizi uztvēris citu būtisku džeza aspektu – skanējuma 

daudzkrāsainību un aranžējuma nozīmi. Lai arī tas tiek noniecināts kā “muzikāli maznozīmīgs”, 

tieši aranžējums ir viens no svarīgākajiem džeza aspektiem, kura nozīmība pierādīsies tikai dažus 

gadus vēlāk – bigbenda aranžējumos svinga ērā 20. gs. 30. gados. Par labu informētību liecina arī 

pazīstamā, daudzu vēlāku džeza standarttēmu autora komponista Irvinga Berlina pieminēšana, kā 

arī interesantā džeza un akadēmiskās mūzikas mijiedarbības saskatīšana Stravinska, Satī un citu 

komponistu darbos.155  Ievērības cienīgs ir, iespējams, viens no pirmajiem amerikāņu mūziklu 

pieminējumiem latviešu presē.

 Par spīti visiem raksta trūkumiem un kļūdām, K. Paucīša raksts ir nozīmīgs kā pirmais 

nopietnais mēģinājums patiesi iedziļināties jaunajā un svešādajā mākslas parādībā ar nosaukumu 

“džezs”. Lai arī rakstā ir daudz kļūdainu apgalvojumu, maldīgas informācijas, naivu un pat 

nepareizu spriedumu, visumā raksts atspoguļo tā laika vadošos uzskatus par džezu un ir ietekmējis 

Latvijas džeza attīstību.

3.3.4. Jēkaba Vītoliņa raksta “Kas ir džess?” (1932) analīze

 Otra džezam veltītā analītiska publikācija ir pazīstamā mūzikas kritiķa un muzikologa 

Jēkaba Vītoliņa raksts “Kas ir džess?”, kas publicēts literatūras, mākslas un zinātnes mēnešraksta 

“Daugava” 1932. gada 3. numurā. Raksta apjoms ir divas lappuses.
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155 Tā sauktā „third stream” – džeza un akadēmiskās mūzikas sintēze ir atsevišķa tēma džeza vēsturē. Lai gan tās 
uzplaukums saistāms ar aranžētāja Gila Evansa (Gil Evans; 1912−1988) un trompetista Mailsa Deivisa vārdiem 20. gs. 
50. gados, daudzi pētnieki uzskata, ka third stream aizsākumi meklējami tieši I. Stravinska un E. Satī darbos 20. gados, 
vai pat vēl agrāk – gadsimta sākumā atsevišķos K. Debisī skaņdarbos (“Golliwog’s Cakewalk”)(Cooke,1997:24).  



 Kaut arī abas publikācijas šķir seši gadi, pirmajā mirklī tās šķiet visai līdzīgas − gan teksta 

uzbūves, gan saturiskā ziņā (J. Vītoliņa raksts ir nedaudz garāks). Tomēr, uzmanīgāk analizējot, ir 

konstatējamas būtiskas atšķirības.

 Pirmkārt, atšķirīgs ir jau pats publikācijas nosaukums − pretstatā K. Paucītim, J. Vītoliņš 

runā vairs nevis par “orķestra sastāvu”, bet gan par jaunu mūzikas žanru, kas, protams, ir kvalitatīvi 

cita attieksme.

  Raksts sākas ar atsauksmēm par “džesa operešu” uzvedumiem “Havajas puķe”156  un 

“Džonnijs uzspēlē”157, kā arī par “nēģeru operetes trupas” izrādēm Nacionālajā operā.158  Tā kā šis 

mūzikas novirziens kļūst aizvien populārāks, J. Vītoliņš tomēr konstatē, ka “...trūkst paša pamata − 

pilnīgāka, personīga, tieša šīs mūzikas pārdzīvojuma”. Faktiski šis ievads arī parāda raksta mērķi − 

izskaidrot un aprakstīt plašu popularitāti ieguvušo jauno mūziku, ko akadēmiskās mūzikas aprindas 

vairs nevar ignorēt.

 Rakstā tiek runāts par “nēģeru mūziku”, kas kļuvusi “...pavisam negaidot par 

pakaļdarināmu paraugu “balto” mūzikai, par jaunas mūzikas nesēj[u] pēc kara nogurušai pasaulei”. 

Raksta turpinājumā tiek aplūkota vārda “džezs” etimoloģija. Šeit tiek atkārtota jau K. Paucīša rakstā 

minētā versija par vārda “džezs” rašanos San-Francisko ostas kvartālos. Uzsverot jaunās mūzikas 

“eksotiskumu” − “sinkopētos ritmus”, “nostalģiskās melodijas”, “īpatno instrumentu spēles 

tehniku” un ”balss neatdarināmo tembru”, Vītoliņš faktiski uzskaita izplatītākos priekšstatus par 

džezu. 

 Rakstā ir visnotaļ pareizi attēlota džeza attīstība − no Jaunorleānas uz Čikāgu un Ņujorku, 

tā sauktā “agrīnā džeza migrācija” (early jazz migration), kad liela daļa džeza mūziķu izceļoja no 

ASV dienvidu štatiem uz šīm pilsētām, tā veicinot džeza izplatību un popularitāti (Tanner, Megill, 

Gerow, 1992:66). Šis process norisinājās abu rakstu publicēšanas starplaikā, un parāda Vītoliņa labo 

informētību. Tāpat patiesībai atbilstošs ir džeza orķestru rašanās procesa atspoguļojums − 

pakāpeniskā pāreja no regtaima orķestra (Ragtime band) uz džeza orķestri (Jazz band). 

 Identisks abos rakstos ir diksilenda instrumentārija apraksts. Abos figurē vijole kā orķestra 

sastāvdaļa, kaut arī, kā jau iepriekš minēts, vijole nebūt nav raksturīga agrīnajam džezam.  

 “...par džesbendu sākumā sauca instrumentālu ansambli, kurā bija klavieres, viena vijole, 

 viena klarnete (tai ļoti drīz pievienojās saksofons), viens kornets, viena bazūne, viens 

 bendžo un vairāki sitamie instrumenti, kurus apkalpoja viens pats mūziķis.”
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156 P. Abrahama operete “Havajas puķe” tika uzvesta Rīgas Operā 1932. gada janvārī.

157 E. Kšeneka opera “Džonijs uzspēlē” tika uzvesta Rīgas Operā 1929. gada decembrī.

158 ASV melnādaino operetes trupa “Black Flowers” viesojās Rīgas Operā 1930. gada vasarā.



 Zīmīgs ir Eiropas pirmo džezbendu apraksts, kurā īpaši uzsvērta sitaminstrumentu 

specifiskā loma. Joprojām aprakstā dominē eksotiski instrumenti un krāšņi epiteti, tomēr, atšķirībā 

no Paucīša raksta, par eksotiskumu un skaļumu jau tiek runāts pagātnes formā, centrā izvirzot ritma 

funkciju:

 “Eiropā džesa orķestrī pašā sākumā svarīgākā loma piekrita sitamo instrumentu baterijai, 

 kāpēc pirmie džesbendi Eiropā bija ļoti trokšņaini. Sitamos instrumentos parādījās kādu 

 laiku pat sirēnas, auto taures, bet šīs vulgārās atšķirības nepalika modē ilgi. Nēģeris, kas 

 apstrādāja sitamos instrumentus − bungas, šķīvjus, trijstūrus, zvanus, ksilofonus − bija 

 galvenais varonis; tīri fantastiski, ar kādu veiklību viņš veica visbrīnišķīgākos 

 akrobātiskos stiķus un niķus, kādus ritmus viņš izfantazēja, kā ritmu rotaļā dejoja un 

 raustījās viss viņa ķermenis, un kā tomēr pamatā palika dzelžains, nelokāms, 

 nesalaužams pamatritms.” (Izcēlums mans. − I.V.).

 Šajā citātā ļoti uzskatāmi redzams, ka Vītoliņš ir spējis uztvert vienu no pašām 

būtiskākajām džeza īpašībām − ritma pulsāciju. Neapšaubāmi, tā ir kvalitatīvi cita izpratne par 

džezu, daudz tuvāka džeza būtībai, un ievērojami kontrastē ar Paucīša pausto.

 Taču vissvarīgākais ir improvizācijas kā nozīmīgas džeza sastāvdaļas pieminēšana.

 “Nēģeru džesbendi vai vienmēr spēlē bez notīm, pēc atmiņas, improvizēdami. Bieži tajos 

 spēlē mūziķi − virtuozi, kas nemaz pat nepazīst nošu, bet kas tomēr ir spējīgi improvizēt 

 viskomplicētākos ritmos un sinkopās, ko pat gandrīz neiespējami precīzi notēt. Katrs 

 instruments ved savu patstāvīgu melodisko līniju un improvizē, sekojot harmoniju loģikai, 

 ko izpildītāji iekšēji izjūt. Bieži visi instrumenti pēkšņi pauzē, paliek tikai viens atsevišķs 

 solo-instruments, kas tad izplūst izrotājumiem, variācijām piebārstītā kadencē, tomēr 

 nekad nezaudējot tīri mēchaniski stingrā pamatritma.”

 Šajā citātā ir formulēta džeza būtība − tā ir improvizācija, kas turklāt  aprakstīta skaidri un 

nepārprotami. Raksturīgi, ka tiek minētas vairākas, tieši agrīnajiem džeza mūziķiem raksturīgas 

īpašības, tādas kā nošu nezināšana, spēlēšana pēc dzirdes, vienlaikus ievērojama virtuozitāte un  jau 

pieminētais ritms. Improvizācijas aprakstā arī skaidri formulēti principi, pēc kuriem tā tiek veidota 

− “sekojot harmoniju loģikai”, kas ievērojami atšķiras no nemākulīgā un neskaidrā Paucīša 

apraksta. Turklāt  pēdējā teikumā ir aprakstīts tā sauktais “stoptaims” (“stop-time”159) − raksturīgs 
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159 “Stop-time” (“apturētais laiks”) − paņēmiens džeza improvizācijā, kad solo instruments paliek viens, spēlējot solo, 
bet pavadījums tikai vietām to atbalsta ar atsevišķiem akordiem.



džeza improvizācijas paņēmiens, kuru pirmais kā novatorisku ieviesa L.Ārmstrongs savos 

1925.−1927. gada ieskaņojumos ar “Hot Five” un “Hot Seven”.160 

 Turpinājumā Vītoliņš sīkāk pievēršas katra instrumenta lomai džeza orķestrī.

 “Metāla pūšamie instrūmenti vai vienmēr spēlē surdinēti (aizbāzti), pastāv pat 

 visdažādākie surdinu veidi, taurēm, saksofoniem, līdz pat 5 dažādi veidi. Klarnete 

 spēlē vienmēr tai nedabiskā reģistrī (tembru eksotika!), bazūne mūžīgā glissando, un visi 

 instrumenti mīl vibrāciju. Ir pat daži džesa dēfinējumi, kas saka, ka džesbends ir tāds 

 orķestris, kurā vai visi instrumenti spēj slīdēt, “šļūkt” no toņa tonī. Vienīgi vijolei 

 paliek tīra, dabiska melodija, bet klavieru loma ir dot noteiktu, asu ritmu un 

 harmonisko pamatu. /../ Saksofons pašā sākumā nebija džezbenda sastāvā. Bet tā 

 ārkārtīgās virtuozitātes iespējamības, nianšu bagātība, ekspresīvais tembrs to pacēlušas 

 tagad ir džesa karaļa godā. Pamazām ir pārveidojies viss džesa sastāvs: tā, sitamo 

 instrūmentu nozīme, sākumā visuvarena, tagad ir atbīdīta otrā plānā. Virsroku atkal ir 

 ņēmusi melodija pār trokšņiem, un sitāmo baterija, tikai viegli marķēta, kalpo vairāk 

 tembram, krāsainībai, nekā ritmam.”

 Spēle ar surdīnēm ir ļoti sena tradīcija džezā − tās meistarīgi pielietoja tādi agrīnā džeza 

mūziķi kā Džo “Kings” Olivers un Babers Milijs (Lyttelton 2008:147). Surdīņu skanējums īpaši 

raksturīgs diksilendam, taču arī vēlāk, svinga ērā, surdīnes tika plaši izmantotas, un džezā tiek 

lietotas arī šodien. Vītoliņš pareizi saista šo īpatnību ar tembrālo nokrāsu meklējumiem. Savukārt 

vibrato ir viena no t. s. džeza valodas sastāvdaļām; arī vibrato spēles manieres saknes sniedzas līdz 

pat 19. gadsimtam, un savā dziļākajā būtībā ir Āfrikas tradicionālās kultūras transformācija. Pareizi 

ir aprakstīta arī klavieru kā harmonijas pamatdevēja loma ansamblī. 

 Nākamais teikums par saksofoniem, iespējams, ir pirmais pozitīvais šā instrumenta 

raksturojums latviešu mūzikas kritikā. Vēsturiski pareizi ir minēta saksofona vēlā parādīšanā džeza 

orķestru sastāvos (pirmais ievērojamais džeza saksofona solists − Kolmens Havkins savu karjeru 

sāk 1923. gadā). Taču joprojām Vītoliņam traucē Eiropas akadēmiskās mūzikas stereotipi, tādēļ 

seko teikums par “melodijas virsroku pār trokšņiem”, tā parādot, ka ritma − svarīgākā džeza 

pamatelementa − nozīmi viņš līdz galam tomēr nav sapratis.

 Raksta turpinājumā tiek aplūkots “vispilnīgākā modernā džesorķestra paraugs” − Pola 

Vaitmena orķestris. Vītoliņš sīki uzskaita orķestra sastāvu − “kopā 23 mūziķi, kuri spēlē 36 

instrumentus” − un secina, ka šāds sastāvs patiesībā atbilst  pūtēju orķestrim, kuram pievienoti stīgu 
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instrumenti. Jāteic, ka šī raksta daļa par Vaitmenu, kā arī turpmākā rindkopa par džeza izglītību 

Amerikā ir visai līdzīga Paucīša rakstītajam un liek domāt par Vītoliņa zināmu iespaidošanos no 

Paucīša raksta, paužot tradicionāli stereotipiskos tā laika eiropiešu uzskatus par džezu.

 Taču interesants, savā ziņā ironisks, ir cits aspekts. Tikai dažus mēnešus pēc raksta 

publikācijas − 1932. gada jūlijā − Lielbritānijā ieradās pirmais ievērojamais amerikāņu džeza 

solists, improvizators un novators Luijs Ārmstrongs, kurš Eiropā ar pārtraukumiem uzstājās līdz pat 

1934. gadam.161  Kā jau minēts iepriekš, viņš un gadu vēlāk Djūks Elingtons (pirmā Eiropas tūre 

1933. gadā, otrā 1939. gadā) bija pirmie džeza mūziķi − meistari, kuru koncerti bija nozīmīgs 

informācijas un inspirācijas avots Eiropas mūziķiem. Iespējams, ja Vītoliņš savu rakstu būtu 

rakstījis tikai dažus mēnešus vēlāk, tā saturs būtu bijis daudz precīzāks. 

 Tomēr Latvijā informācija par Ārmstrongu un Elingtonu, kā arī citiem tā laika amerikāņu 

džeza meistariem, bija pieejama jau pavisam drīz, par ko liecina, piemēram, labi dzirdamā 

Ārmstronga stila imitācija vokālajā sketa solo skaņdarbā “Šņāc(i), Minna”, Y.M.C.A. kapelas 

ieskaņojumā jau 1933. gadā, kas pagaidām ir senākais identificētais latviešu džeza solo.162  Par šo 

informētību liecina arī paši mūziķi savās atmiņās.163

 Tomēr galvenā Vītoliņa raksta nozīme ir nepārprotami labvēlīgā attieksme pret  džezu, kas 

kontrastē ar citās džezam veltītajās publikācijās jūtamo aizspriedumaino snobismu. Par to liecina 

izteiksmīgās rindas raksta noslēgumā:

 “...Iespaids no visa tā ir sākumā atbaidošs, bet pierodot savaldzina ar īpatnējo tembru, 

 kustību, ritmu spēku. Iznīcināts ir mūsu lielās, “nopietnās” mūzikas svinīgums, džess 

 par visu ironizē, ir savādi atspirdzinošs, erotiski-cinisks. /../ 

 Bet nevar neredzēt, ka /../ džesa ritmi ir atdzīvinājuši Eiropas mūzikas ritmisko bālumu, 

 kādā to ieveda impresionistiskās un ekspresionistiskās mūzikas laiks, īpaši pirmais; ka arī 

 jaunie džesa orķestrācijas principi, pat harmonijas ir auglīgas mūsu “nopietnajai”, lielai 

 mūzikai, ka arī vokālais džess rada jaunu vokāla ansambļa techniku un interpretācijas 

 mākslu. /../

 Džesu nevajag arī vērtēt pēc sliktiem džesa orķestriem, kur vāji mūziķi, nepilnīgs sastāvs, 

 kur sitamos instrumentus apkalpo spēlmaņi ar sliktu gaumi. Protams, džess var izlikties 
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ASV Ārmstrongs atgriezās 1935. gada janvārī (Armstrong, online).

162 Skaņdarba analīzi sk. 5.3.1. apakšnodaļā.

163 Autora intervija ar Mārtiņu Saulespurēnu, 21.11.2008.



 vulgārs, tam nav mūsu mākslas ideālistiskā pamattoņa, bet džess ir vitāls, un roku uz sirds 

 − vai ir kāds no mums, kuru džess vēl nebūtu saģiftējis?” 

 Nobeigumā rezumējot, J.Vītoliņa rakstā ir mazāk vārdu un sīkāku faktu skaidrojumu nekā 

K. Paucīša rakstā, taču kopējā izpratne par džezu ir daudz pareizāka un objektīvāka. Tas attiecas gan 

uz orķestra sastāva (instrumentārija), gan tā funkciju un spēles manieres aprakstu. Ļoti svarīgs fakts 

ir improvizācijas kā džeza mūzika sastāvdaļas pieminēšana un aprakstīšana. Tomēr galvenais ir 

raksta autora neitrāli labvēlīgā attieksme pret šo mūziku. J. Vītoliņš bija viens no vadošajiem 

mūzikas kritiķiem Latvijā, un šāda viņa attieksme pret džezu, domājams, ir atstājusi iespaidu uz tā 

laika mūzikas sabiedrību. 

 Tomēr savā 1934. gadā izdotajā “Mūzikas vēsturē” J. Vītoliņš par džezu nemin ne vārda.

3.3.5. Jēkaba Graubiņa šķirkļu “džess” un “džesbends” 

Latvijas  konversācijas vārdnīcā (1931) analīze

 Džezs ir pieminēts arī lielākajā un nozīmīgākajā 30. gadu Latvijas enciklopēdijā − 

Konversācijas vārdnīcā, kur 4. sējumā zem šķirkļa “džess” lasāms:

 “Džess (angl. Jazz), Amerikā kopš 1914 attīstījusies īpatnēja deju mūzika, kurā nēģeru 

 tautas  mūzikas elementi: untumaini, sinkopēti ritmi − daudzu un dažādu sitamo 

 instrumentu pastiprināti, intonācijas svārstības (“pāršļūdēšana” no vienas skaņas uz otru), 

 apvienojušies  ar eiropiešu mūzikas harmoniku un pa daļai arī melodiku. Pusmežonīgais dž. 

 nāca kā reakcija eiropiešu mūzikas pārsmalcinātībai un ir jau ietekmējis daudzus modernās 

 mūzikas darbus (Stravinskis, Hindemits, Kšeneks, Kerns, Gross, Milo, Satī, Šūlhofs, 

 Weills).”

 Šajā pašā sējumā lasāms arī šķirklis “Džesbends”:

 “Džesbends (Jazz-Band), džesa (sk.) orķestris, kur pārsvarā pūšamie un sitamie instrumenti. 

 Sākumā dž-dā liela loma piekrita brīvai improvizācijai (orķestros ar mazu dalībnieku skaitu 

 to praktizē arī tagad), bet džesa mūzikai attīstoties un pieņemot kulturālākus veidus, kā arī 

 pieaugot orķestrantu skaitam (Amerikā nav retums dž. orķestri ar 100 dalībniekiem), 

 improvizācija bij jāizslēdz. Dž. izveidošanā lieli nopelni P. Uaitmenam (Whiteman) ZAS 

 Valstīs. Viņa orķestrī, kas skaitās par “klasisku” dž., ir 36 instrumenti, ko spēlē 22 mūziķi: 

 2-3 vijoles (sev. gadījumos pastiprinātas līdz 8), 2 kontrabasi (vai tubas), 2 trompetes (1 

 mainās ar flīgelragu), 2 bazūnes (1 mainās ar eufoniju), 2−3 mežragi, 3 saksofoni (mainās ar 
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 klarneti), 2 klavieres (1 m. ar čelestu), bendžo, timpani, šķīvji un daudzi citi sitami 

 instrumenti” (Graubiņš, 1931: 6723−6724).

 Abu šķirkļu autors ir muzikologs Jēkabs Graubiņš. Latvijas konversācijas vārdnīcas 4. 

sējuma izdošanas laiks ir 1929.−1930. gads, tātad laika posmā starp abiem iepriekš analizētajiem 

rakstiem. 

 Salīdzinot enciklopēdijas tekstu ar abiem rakstiem, jūtama J. Graubiņa formālāka attieksme 

pret aprakstāmo parādību. Teksts ir ļoti konspektīvs, taču to, protams, nosaka enciklopēdijas 

formāts, kas pieprasa iespējami īsu un konkrētu aprakstu. Taču šajā īsajā aprakstā ir vairāki aspekti, 

kas raksturo tā laika izpratni par džezu. 

 Salīdzinot publikācijas, konstatējams samērā daudz līdzīgas informācijas − ritma un 

sinkopācijas kā galveno džezu raksturojošo elementu pieminēšana, džeza izcelsme no Āfrikas tautu 

mūzikas, sitaminstrumentu dominante, P. Vaitmena orķestra kā galvenā džeza parauga minēšana. 

Džezs tiek dēvēts par deju mūziku, kas 1930. gadā atbilst  realitātei. Tomēr rakstā konstatējami 

vairāki specifiski aspekti, kas raisa interesi. Viens no tiem ir J. Graubiņa mēģinājums aprakstīt 

džeza frāzējumu, lietojot ne pārāk veiklu apzīmējumu “intonācijas svārstības (“pāršļūdēšana” no 

vienas skaņas uz otru)”. Protams, ka, šādi nosaukts, šis apzīmējums nesniedz priekšstatu par džeza 

frāzējumu, tomēr pārsteidzoši ir tas, ka Graubiņš ir mēģinājis šo ļoti svarīgo džeza aspektu šādā 

veidā formulēt. 

 Otrs ļoti svarīgs aspekts ir improvizācijas pieminēšana. Šodien apgalvojums par 

“improvizācijas atmešanu” liekas komisks, bet svarīgi atcerēties, ka 1930. gadā džezs bija tikai 

savas attīstības sākumā, un L. Ārmstronga ieskaņojumi ar “Hot Five” un “Hot Seven” (kuru 

rezultāts − improvizācijas kā galvenās džeza īpašības nostiprināšanās),  bija tikai divus gadus veci. 

K. Paucīša rakstā improvizācija netika pieminēta vispār. Šīs, būtiskas džezu raksturojošas īpašības 

pieminēšana enciklopēdijā ir svarīgs džeza kvalitatīvākas izpratnes indikators.

 Savukārt P. Vaitmena orķestra sastāva uzskaitījums rāda tipisku tā laika Eiropas mūzikas 

pētnieku priekšstatu par džeza orķestri kā specifisku simfoniskā un salona/deju orķestra sajaukumu 

ar eksotiskiem sitaminstrumentiem. Nav īsti saprotams J. Graubiņa teikums par 100 cilvēku lieliem 

džeza orķestriem, jo tādi nav pastāvējuši (vismaz saistībā ar džezu). Šeit, acīmredzot, ir runa par 

maršējošajiem orķestriem − ASV tradicionālajiem lielajiem pūtēju orķestriem, kuri uzstājās ielu 

parādēs un atskaņoja  populāru mūziku. Toties precīzs ir no džeza iespaidojušos akadēmiskās 

mūzikas komponistu uzskaitījums.

 Kopumā rezumējot, J. Graubiņa teksts rāda tipisku, savam laikam atbilstošu izpratni par 

džezu, kāds tolaik dominēja akadēmiskās mūzikas pārstāvju vidū. Šī izpratne samērā strauji 
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mainījās jau dažus gadus vēlāk, līdz ar svinga ēras sākšanos 1935. gadā un ASV džeza mūziķu 

koncertiem Eiropā.

3.3.6. Secinājumi

 Balstoties uz iepriekš veikto rakstu analīzi, var izdarīt  vairākus secinājumus par džeza 

izpratnes pārmaiņām laika gaitā. Publikācijās iespējams konstatēt šo priekšstatu attīstību, kā arī 

samērā līdzīgu faktoloģisko bāzi.

1. Sākotnēji džezs tiek uztverts kā eksotiska, skaļa, sinkopēta deju mūzika, kas atskaņota specifiska 

orķestra sastāvā. Tas tiek uzskatīts par jaunu “modes kliedzienu”, nevis par nopietnu mākslas 

parādību.

2. Pirmajās publikācijās džezs tiek asociēts ar īpatnēju orķestra sastāvu. Dominē priekšstats par 

džeza orķestri kā specifisku simfoniskā un salona/deju orķestra sajaukumu ar eksotiskiem 

sitaminstrumentiem.

3. Aranžējums (orķestrācija) tiek minēts kā viens no galvenajiem džeza elementiem.

4. Kā labākā džeza orķestra paraugs gandrīz visos rakstos nosaukts P. Vaitmena orķestris, kas 

liecina par šā kolektīva lielo ietekmi uz Latvijas džeza attīstību.

5. Pirmajās publikācijās galvenokārt uzsvērts sitaminstrumentu eksotiskums un skaļums, taču 

turpmāk rakstos vērojama lielāka izpratne par ritma pulsāciju kā svarīgu džeza elementu. Visās 

publikācijās uzsvērta ritma būtiskā nozīme džezā.

6. Vēlākie raksti rāda kvalitatīvi jaunu džeza izpratnes līmeni, visumā pareizi raksturojot tā 

pamatelementus, izcelsmi no Āfrikas tautu mūzikas un sitaminstrumentu dominanti, kā arī 

mēģinot aprakstīt džeza frāzējuma specifiku.

7. Improvizācija kā džeza būtisks elements tiek pieminēta tikai pēc 1931. gada.

8. Vēsturisko faktu minējums rāda autoru samērā labu informētību par džeza attīstību ASV.

9. Vēlākās publikācijas pauž labvēlīgāku attieksmi pret  džezu, kopumā atspoguļojot akadēmiskās 

mūzikas pārstāvju vidū dominējošos uzskatus un izpratni par to.

 Līdzības informācijas pasnieguma veidā, kā arī saturā gan K. Paucītim, gan J. Vītoliņam un 

J. Graubiņam liek domāt  par kādu kopēju informācijas avotu (it īpaši par džeza rašanos un P. 

Vaitmena orķestri). Ņemot vērā, ka J. Vītoliņš prata franču valodu un regulāri interesējās par 

jaunākajām mūzikas publikācijām, iespējams, ka viņam bijusi pieejama kāda no Eiropas pirmajām 

grāmatām par džezu vai arī kādi citi materiāli. Par pirmo analītisko džezam veltīto publikāciju tiek 

uzskatīta beļģu žurnālista Roberta Goffina (Robert Goffin) grāmata “Au Frontieres du Jazz”, kas 
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publicēta 1932. gadā Parīzē, tātad vēlāk nekā aplūkotie raksti (Cooke, 1997:74).  Atbildi uz šo 

jautājumu varētu sniegt padziļināta J. Vītoliņa arhīva un bibliotēkas izpēte. Jāatzīmē arī krievu 

valodā rakstošās preses samērā liberālā attieksme pret džezu, par ko liecina relatīvi lielais 

publikāciju − rakstu daudzums. 
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4. Džezs Latvijā līdz 1940. gadam. Mūziķu personālijas un ārzemju mūziķi 
 
 Iepriekšējā nodaļā izklāstīto var vispārināt, džeza attīstību Latvijā līdz 1940. gadam iedalot 

četros posmos. Dalījums posmos galvenokārt balstās uz “Jaunāko Ziņu” sludinājumu uzskaites 

tabulā apkopotās informācijas analīzes rezultātiem, savietojot to ar citiem pieejamiem materiāliem 

− fotogrāfijām, attēliem, publikācijām (rakstiem), ieskaņojumiem un to analīzi, pierādot un 

pamatojot šo periodizāciju. Attīstības posmiem autors ir devis nosaukumus, izvēloties raksturīgāko 

katra džeza attīstības posma parādību.

 Pirmais − džeza ienākšanas posms − aptver laiku no pirmā džeza pieminējuma Latvijā 

1922. gada 28. janvārī līdz 1926. gada beigām. Šajā laikā Latvijā parādās un sāk attīstīties mūzika, 

kas tiek saukta par džezu. 

 Par šo posmu tikpat kā nav saglabājušies fotomateriāli, pēc kuriem varētu identificēt 

mūziķus un orķestru sastāvus, un vienīgie pieejamie avoti ir sludinājumi un publikācijas presē. 

Posma beigās, 1925. gadā, avīzē “Сегодня Вечером” publicēts pirmais plašākais raksts par džezu − 

V. Janova “Джазъ”.

 Domājams, ka pirmā informācija par džezu Latvijā nokļuvusi no Anglijas vai Vācijas, 

iespējams, laikrakstu ziņu veidā. Pirmie džeza sludinājumi ir kinoteātru reklāmas – tātad džezs 

Latvijā ienāk ar kino (tolaik mēmo kino). Tomēr dažu gadu laikā kino sludinājumi pazūd, un to 

vietā parādās kafejnīcu un restorānu, kā arī deju zāļu sludinājumi, turklāt sākotnēji dominē 

kafejnīcu sludinājumi, bet posma beigās − deju zāles, kas liecina par džeza izplatību vispirms 

kafejnīcās un restorānos, bet vēlāk − par deju modes pastiprināšanos.164  Džeza sludinājumu skaita 

dinamika avīzē “Jaunākās Ziņas” šajā posmā ir nevienmērīga (kritumi 1923. un 1926. gadā).

 Orķestri visbiežāk saukti vienkārši par “jazz band”, turklāt šis apzīmējums allaž lietots 

salikumā ar “salona orķestris” vai vienkārši “orķestris”. Domājams, ka ar apzīmējumu “jazz band” 

sākotnēji ticis saprasts noteikts ansambļa sastāvs. Ir konstatējami tikai daži mūziķu vārdi, kā E. 

Kīnemans, M. Aljanskis u. c. Kā ansambļa sastāvs bieži minēts trio (vijole, klavieres, kontrabass).

 Izpratne par džezu ir samērā neskaidra, kas atspoguļojas arī pirmajā plašākajā publikācijā 

par džezu − V. Janova rakstā “Джазъ” avīzē “Сегодня  Вечером” 1925. gadā. Tajā džezs raksturots 

kā eksotiska, skaļa, sinkopēta deju mūzika, kas tiek atskaņota specifiska orķestra sastāvā. Džezs  

identificēts kā orķestra sastāvs − džeza orķestris − specifisks simfoniskā un salona/deju orķestra 
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sajaukums ar eksotiskiem sitaminstrumentiem, un tiek uzskatīts par jaunu “modes kliedzienu”, 

nevis par nopietnu mākslas parādību. Tomēr publikācijā uzsvērta ritma būtiskā nozīme džezā.

 Domājams, ka šajā laikā spēlētā, par džezu sauktā mūzika stilistiski ir bijusi tuvāka 

salonmūzikai, turklāt tā bieži asociēta ar troksni, haosu un nepiedienīgu uzvedību. Tomēr tā ir 

saukta par džezu. 

 Laikā no 1922. līdz 1926. gadam Latvijā ienāk un sāk attīstīties jauna mūzika, kas tiek 

saukta par džezu, tādēļ tas tiek nosaukts par džeza ienākšanas posmu. 

 Otrais − “deju orķestru” posms aptver laiku no 1926. nogales līdz 1929. gadam. Šajā 

posmā rodas liels daudzums deju−džeza orķestru ar eksotiskiem nosaukumiem angļu valodā, kuru 

darbība saistāma ar moderno deju (fokstrota, čarlstona) popularitātes pieaugumu sabiedrībā. Posma 

sākums sakrīt ar diksilenda stila uzplaukumu ASV. 

 Šī posma galvenie avoti ir liels skaits džeza sludinājumu, kā arī pirmās orķestru fotogrāfijas. 

Posma sākumā, 1926. gadā, žurnālā “Mūzika” publicēts pirmais analītiskais raksts par džezu Latvijā 

− K. Paucīša “Kas ir džezbends?”. 

 No 1927. līdz 1929. gadam konstatējama dinamiska attīstība ar lielu sludinājumu skaita 

pieaugumu avīzē “Jaunākās Ziņas” (it īpaši − 1927. un 1928. gadā). Sludinājumos parādās jauni 

džeza orķestri ar raksturīgiem, eksotiskiem nosaukumiem angļu valodā, kuros bieži sastopami tādi 

vārdi kā “banjo”, “dancing band” un “jazzband” dažādās variācijās, tā uzsverot to “amerikānisko” 

izcelsmi un atskaņoto mūziku. Samērā īsā laika posmā konstatējams liels daudzums orķestru (vairāk 

nekā 60 nosaukumu), kā arī liels skaits pasākumu, kuros tie uzstājas − galvenokārt dažādi 

sarīkojumi un balles, kā arī restorāni. Par džeza saistību ar izklaidi un tā laika valdošo deju modi 

liecina tā dominējošais patēriņš dažādos sarīkojumos un ballēs (2/3 no sludinājumiem), kā arī 

izteikti sezonālais darbības raksturs (visintensīvākā orķestru darbība konstatējama decembrī un 

februārī). Tomēr konkrētu mūziķu vārdi sludinājumos parādās salīdzinoši reti.

 No šā posma saglabājies visai daudz fotomateriālu, kas ļauj noteikt orķestru sastāvus un 

identificēt mūziķus. Attēlos visbiežāk redzamas jaukta sastāva kapelas, nereti ar dažādiem 

eksotiskiem instrumentiem un aksesuāriem. Orķestru sastāvā visbiežāk ir 6 līdz 7 cilvēki un ir gan 

džeza orķestrim (diksilendam), gan salonkapelai raksturīgi instrumenti (saksofons, trompete, 

bandžo, sitaminstrumenti, vijole, klavieres, kontrabass). Attēlu kompozīcijā dominē saksofoni un 

bandžo, tā uzsverot to atskaņotās mūzikas eksotiskumu un “amerikānismu”. Saglabājušās orķestru 

koncertu programmas ļauj konstatēt to repertuārā džeza skaņdarbus. 

 Šajā posmā džezs Latvijā galvenokārt tiek identificēts kā tolaik populārā deju mūzika − 

čarlstons un fokstrots. Kaut arī no šī posma nav saglabājušies ieskaņojumi, domājams, ka šajā 
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posmā atskaņotā mūzika ir ietvērusi džeza elementus lielākā mērā, par ko liecina orķestru sastāvu 

attēli un atskaņotais repertuārs, kuros iespējams konstatēt diksilenda − pirmā džeza stila pazīmes.

 Sabiedrībā izpratne par džezu paplašinās, par ko liecina jau pieminētais pirmais analītiskais 

raksts par džezu Latvijā − K. Paucīša „Kas ir džezbends?” (1926). Šajā rakstā par vienu no 

galvenajiem džeza elementiem tiek minēts aranžējums jeb orķestrācija, un par labāko džeza orķestra 

paraugu minēts P. Vaitmena orķestris. Šā orķestra ietekmi uz Latvijas džeza attīstību apliecina arī 

vēlākās publikācijas. Džeza attīstību šajā posmā iespaido arī skaņu kino parādīšanās − pirmās 

Latvijā demonstrētās skaņu filmas ir saistītas ar džezu, tādējādi to popularizējot, un kalpojot par 

informācijas avotu.

 Izteiktā orķestru darbība deju zālēs, atskaņotā repertuāra saistība ar populārajām modes 

dejām (čarlstons, fokstrots u. c.), attēlos redzamais instrumentārijs kā arī dominējošā 

“amerikāniskā” mode, kas izpaužas orķestru nosaukumos un eksotiskajos aksesuāros, ļauj šim 

Latvijas džeza attīstības posmam dot “deju orķestru” nosaukumu. 

 Taču džeza attīstību Latvijā maina pasaules ekonomiskās krīzes iestāšanās 1929. gadā, kuras 

rezultātā dramatiski sarūk džeza patēriņš. 

 Trešais − krīzes posms aptver laiku no 1930. līdz 1935. gadam. Pasaules ekonomiskās 

krīzes iespaidā,165  kas smagi skāra arī Latviju, jūtami samazinās populārās mūzikas, t. sk. džeza 

patēriņš, par ko liecina sludinājumu skaita kritums. Tas sākas jau 1929. gadā, sasniedzot zemāko 

punktu 1933. gadā, un turpinās līdz 1935. gadam, kad atkal atsākas pieaugums. Arī kopējais 

sludinājumu skaits ir salīdzinoši daudz mazāks nekā citos posmos. Šajā posmā (1932.−1934. gadā) 

Latvijā attīstās savdabīgs džeza novirziens − simfodžezs, ko izveido no ASV atbraukušais 

komponists Jānis Vītoliņš ar savu orķestri “La-Si-Do”.

 Informācija par Latvijas izklaides mūziku un tās pārstāvjiem šajā posmā atrodama lielākos 

apjomos − saglabājies visai prāvs skaits orķestru fotoattēlu, kas ļauj identificēt mūziķus un orķestru 

sastāvus. Līdzās sludinājumiem avīzēs parādās koncertu recenzijas, kā arī citas publikācijas. 1932. 

gadā žurnālā “Daugava” tiek publicēts otrs analītiskais raksts par džezu − Jēkaba Vītoliņa “Kas ir 

džess”, kā arī šķirkļi par džezu Latvijas Konversācijas vārdnīcā, kuru teksta autors ir Jēkabs 

Graubiņš. Posma sākumā − 1931. gadā − tiek dibināta skaņuplašu kompānija “Bellaccord Electro”, 

kuras veiktajos ieskaņojumos dzirdami Latvijas džeza orķestri.
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1933. gadā, taču saimniecisko atveseļošanos pārtrauca Otrais pasaules karš. Viens no krīzes rezultātiem bija 
ekstrēmistisku (komunistu un labējo) politisko spēku popularitātes pieaugums un nākšana pie varas vairākās valstīs.



 Šajā laikā sāk parādīties jauni orķestru nosaukumi, orķestri tiek saukti to vadītāju vārdos un 

pakāpeniski nomaina iepriekšējos sastāvus. Šis aspekts rāda jaunas, kvalitatīvi citas attieksmes 

veidošanos pret džezu, − agrākās tīri izklaidējošas uztveres vietā nāk nopietnāka interese, kurai 

būtiska ir kvalitāte − konkrēti mūziķi un to vadītie orķestri. Mainās arī džeza patēriņš − parādās 

džeza koncerti akadēmiskās zālēs (piemēram, Latvijas Konservatorijā un citur). Šo parādību lielā 

mērā var saistīt ar komponista un aranžētāja Jāņa Vītoliņa darbību, kurš, atgriezies no ASV, 1932. 

gadā nodibina simfodžeza orķestri “La-Si-Do”, ar ko sniedz vairākus koncertus, pirmo reizi Latvijā 

atskaņojot arī Dž. Gēršvina “Rapsodiju blūza stilā”. Lai gan orķestris darbojas tikai divus gadus, 

simfodžezs kļūst par vienu no Latvijas džeza tradīcijas sastāvdaļām, kas ir izsekojama līdz pat 

mūsdienām. Simfodžeza parādīšanās ir nozīmīgs pavērsiens Latvijas džeza attīstībā, jo, lai gan kā 

mākslas parādība tas pastāv tikai dažus gadus, kritikas presē un plašā rezonanse jūtami maina 

sabiedrības attieksmi pret džezu kopumā, un tas nonāk kvalitatīvi jaunā statusā, daļēji pateicoties arī 

savai profesionalizācijai.

 Orķestru fotogrāfijās redzams ļoti plašs instrumentārijs, kas liecina par mūziķu 

universalitāti. Attēlos skatāmi dažādi orķestru sastāvi − gan tā sauktais simfodžeza orķestris, kam 

faktiski ir simfoniskā orķestra sastāvs, papildināts ar saksofoniem un ritma sekciju, gan jaukta tipa 

džeza orķestris (kapela 6 līdz 10 cilvēku sastāvā ar ļoti plašu instrumentāriju), kas bija spējīgs 

atskaņot stilistiski dažādu repertuāru. Šo aspektu apliecina arī saglabājušies orķestru repertuāra 

saraksti un koncertu programmas, kuros līdztekus modernām džeza kompozīcijām konstatējams 

liels akadēmiskās mūzikas īpatsvars.

 Kā jau minēts iepriekš, šajā posmā parādās divas nozīmīgas publikācijas par džezu − 

J. Vītoliņa raksts “Kas ir džess” žurnālā “Daugava” 1932. gadā, kā arī J. Graubiņa sarakstītie šķirkļi 

par džezu Latvijas Konversācijas vārdnīcā. Abās publikācijās visumā pareizi raksturoti tā 

pamatelementi, izcelsme no Āfrikas tautu mūzikas un sitaminstrumentu dominante, kā arī mēģināta 

aprakstīt džeza frāzējuma specifika. Abās publikācijās improvizācija tiek pieminēta kā būtisks 

džeza elements, kā arī uzsvērta ritma nozīme. Šīs publikācijas atspoguļo kvalitatīvi citu izpratnes 

līmeni par džezu nekā iepriekš. To papildina arī samērā korektais džeza attīstības  vēsturisko faktu 

minējums ASV, kas parāda autoru labo informētību. Savukārt simfodžeza koncerti raisa jūtamu 

reakciju presē, kur lasāmas vairākas koncertu recenzijas, kuru autori ir pazīstami mūzikas kritiķi 

Jānis Zālītis un Ernests Brusubārda. Šajās publikācijās manāma aizvien lielāka akadēmisko kritiķu 

norobežošanās no džeza, pretstatā pieaugošajam publikas pieprasījumam pēc izklaides.

 Sākot ar 1930. gadu, Latvijas mūziķi un orķestri veic ieskaņojumus skaņuplatēs vairākās 

Latvijas un ārvalstu skaņuplašu kompānijās (“Kristall”, “His Master’s Voice”, “Bellaccord Electro”, 
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“Homocord” u. c.), kuros iespējams konstatēt džeza elementus. 1933. gadā skaņuplašu firma 

“Bellaccord Electro” publicē skaņuplati ar pirmo Latvijas mūziķu džeza solo − Y.M.C.A. džeza 

kapelas ieskaņoto skaņdarbu “Šņāc(i) Minna”. Līdz ar to iespējams secināt džeza kā mūzikas stila 

pastāvēšanu Latvijā šajā posmā. 

 Kopumā laika periods no 1930. līdz 1935. gadam Latvijas džezā vērtējams kā pārmaiņu 

posms, ko spēcīgi iespaidoja pasaules ekonomiskā krīze. Kaut arī šajā posmā konstatējami vairāki 

nozīmīgi notikumi − simfodžeza parādīšanās, pirmais džeza ieskaņojums, kā arī pakāpeniska 

kvalitatīvi citas izpratnes veidošanās par džezu, tomēr galvenais džeza attīstību iespaidojošais 

faktors šajā posmā ir pasaules ekonomiskā krīze un tās sekas, tadēļ tas nosaukts par krīzes posmu.

 Ceturtais − svinga posms aptver laiku no 1936. gada līdz Latvijas okupācijai 1940. gada 

jūnijā. Šā posma sākums sakrīt  ar svinga ēras sākumu ASV. Šajā laikā parādās jauni orķestri un  

mūziķi, notiek intensīva džeza attīstība. 

 Galvenie avoti joprojām ir sludinājumi, kas tagad konstatējami ļoti lielā skaitā, taču parādās 

arī citi materiāli: publikācijas (raksti), kurās minēts džezs, grāmatas un brošēti izdevumi (piem., 

“Mūziķa kalendārs”), orķestru repertuāru saraksti,166  nošu krājumi utt., kā arī samērā daudz 

fotomateriālu. Visi šie materiāli ļauj identificēt mūziķus un orķestru sastāvus, savukārt “Bellaccord 

Electro” veiktie šo orķestru ieskaņojumi ļauj analizēt to atskaņoto mūziku saistībā ar džezu. Samērā 

daudz personālas informācijas iespējams gūt no “Bellaccord Electro” skaņuplašu katalogiem, kuros 

nereti atrodami arī mūziķu un orķestru foto. 

  Sākot ar 1936. gadu, konstatējams liels sludinājumu skaita pieaugums (tikpat, cik visos 

iepriekšējos posmos kopā), kurš konsekventi turpinās līdz pat 1940. gada vasarai, norādot uz 

intensīvu džeza attīstību. Sākot ar 1937. gadu, sludinājumos sāk parādīties jauni orķestru un mūziķu 

nosaukumi, kas rāda jaunas mūziķu paaudzes darbības sākumu. Sākot ar 1938. gadu, laikrakstu 

sludinājumos sāk parādīties arī orķestru un mūziķu attēli, tādējādi vēl intensīvāk reklamējot un 

popularizējot to darbību. Atšķirībā no iepriekšējā posma galvenais džeza patēriņš ir balles un dažādi 

sarīkojumi, kā arī restorāni, kafejnīcas un deju zāles, norādot uz tā izklaidējošo raksturu. Džeza 

pieaugošo popularitāti 30. gadu beigās apliecina arī kinoteātru repertuārs − tiek demonstrētas 

filmas, kurās skan džezs.

 Šā posma orķestru fotogrāfijām kompozicionāli un saturiski piemīt reprezentācijas raksturs, 

kas skaidrojams ar to lietojumu laikrakstu un žurnālu reklāmās. Fotogrāfijās redzamais mūziķu 

dresskods, kā arī citi aksesuāri netieši liecina par džeza mūziķu statusu un samērā augstajiem 
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ienākumiem. Attēli rāda dažādus sastāvus − visbiežāk jauktus džeza/deju mūzikas orķestrus ar 

plašām repertuāra variācijas iespējām, taču vairāku orķestru (piemēram, V. Jansona un G. Vlašeka 

orķestru) instrumentārijs nepārprotami atbilst džeza orķestra − bigbenda sastāvam, un tie 

acīmredzot ir atskaņojuši džezu. Mainās arī instrumentārijs − retāk skatāms bandžo un vijole, bet 

parādās akordeons. Iepriekšējo posmu orķestru attēlos redzamais bērnišķīgais eksotiskums ir pilnībā 

zudis, tā vietā nākuši augstas klases deju orķestri, kas izvietojušies greznās telpās ar raksturīgu 

džeza instrumentāriju un mūziķiem, tērptiem speciāli šūtās baltās frakās, paužot izsmalcinātību un 

eleganci. Kopumā tas rāda džeza pilnīgu akceptētību sabiedrībā, un pozicionē to kā nozīmīgu 

izklaides fenomenu. 

 Šā posma publikācijas pauž daudz labvēlīgāku attieksmi pret džezu, atspoguļojot plašas 

sabiedrības pieprasījumu pēc izklaides un dejām. Posmā pagaidām nav konstatēti izvērsti, analītiski 

raksti par džezu, kas liek domāt par akadēmiskās mūzikas pārstāvju ignoranci. Savukārt vairākās 

citās plašākai sabiedrībai domātās publikācijās (J. Plaudis) konstatējama klaji labvēlīga attieksme 

pret džezu, autentiski vēstot par pieredzēto ASV un sastapšanos ar džeza meistariem (Kebs 

Kelovejs). Publikācijās un sludinājumos saistībā ar džezu dominē vārds “jautrais”, raksturojot to kā 

izklaidējošu parādību atšķirībā no iepriekšējā posma akadēmiski veidotajiem koncertiem. 

 Saglabājušies orķestru repertuāra saraksti rāda plašu mūzikas spektru, kurā blakus 

modernajam modes repertuāram redzams arī samērā liels salonmūzikas un akadēmiskās mūzikas 

īpatsvars. Orķestru sastāvu saraksti apliecina mūziķu daudzpusību − praktiski visi sastāva dalībnieki 

spēlē divus vai vairāk instrumentus, tādējādi spējot atskaņot stilistiski dažādu repertuāru. Orķestru 

sludinājumos parādās “refrēndziedoņi” − orķestru sastāviem piesaistīti vokālisti − dziedātāji, kas 

izpilda populārus hitus orķestra pavadījumā. Šajā laikā intensīvi darbojās skaņuplašu kompānija 

“Bellaccord Electro” un tās orķestris, veicot ap 600 ieskaņojumu, kas attiecināmi uz izklaidējošo 

jeb populāro mūziku. Lielu daļu šo ieskaņojumu ir veikuši Latvijas vadošie džeza mūziķi. Daudzos 

ieskaņojumos iespējams konstatēt džeza elementus, tādus kā improvizāciju, svinga pulsāciju 

pavadījumā, džezam raksturīgu aranžējumu u. c., ļaujot tos definēt kā džeza ierakstus. Posma beigās 

ieskaņojumus veic arī viens no profesionālākajiem Latvijas džeza sastāviem − Bāra trio pianista 

Džeka Mihaļicka vadībā.167

 Precīzā posma sākuma korelācija ar analoģisku posmu ASV džeza vēsturē, sabiedriskais 

konteksts un valdošā deju mode, atskaņotais repertuārs, kā arī attēlos redzamais orķestru 

instrumentārijs, kurš daudzos gadījumos atbilst džeza orķestra − bigbenda sastāvam, ļauj šo Latvijas 

džeza vēstures posmu cieši saistīt ar svingu, tādēļ tam ir dots svinga nosaukums. 
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 Diemžēl šo attīstību pārtrauc Latvijas okupācija 1940. gada jūnijā, kas ievada nākamo   

posmu Latvijas džeza attīstībā. Turpmākā rekonstrukcija veikta, apkopojot visus autoram pieejamos 

materiālus par konkrētajiem sastāviem un mūziķiem − tie ir “Jaunāko Ziņu” un citu laikrakstu 

sludinājumi un publikācijas, fotoattēli un skaņuplašu ieskaņojumi.168

 4.1. Džeza ienākšanas posms (1922−1926)

 

 Kā jau minēts iepriekš, pirmajā džeza sludinājumā 1922. gada 28. janvārī orķestra sastāvs ir 

nosaukts “jazz band”. Līdz 1926. gada nogalei visbiežāk sastopami divi orķestru apzīmējumi: “jazz 

band” visdažādākajās transkripcijās (“jacc”, “jaz” u. tml., lielākoties bez mūziķu vārdiem) un 

“trio”.

 “Jazz band” vai “jacc band” kā orķestra apzīmējums sludinājumos sastopams 360 reižu, 

dažādās variācijās − visbiežāk vienkārši kā “jazz band”, bet samērā bieži arī kombinācijās ar citiem 

sastāviem: “salona orķestris − jazz band; jazz band un pūtēju orķestris; jazz band un ragu orķestris; 

stīgu jazz band” utt. Apzīmējums “jazz band” sastopams līdz pat 1937. gadam, kad Torņakalna 

Palīdzības biedrība (M. Altonavas ielā 6) sešos sludinājumos reklamē savus sarīkojumus − “Deja 

pie pirmkl. Jacc-band orķestra”. Vislielākais apzīmējuma “jazz band” skaits konstatējams 1925. 

gadā − 78, taču kopš 1928. gada, tas sāk samazināties un pēc 1929. gada vairs praktiski nav 

sastopams. Apzīmējums ir atrodams visās iestāžu kategorijās − zālēs, restorānos, kino, utt. Jāsecina, 

ka pirmajos džeza attīstības gados tas acīmredzot ir kalpojis par publikas pievilināšanas līdzekli un 

modes apzīmējumu. Samērā biežās kombinācijas ar citiem sastāviem − trio, salona, pūtēju un stīgu 

orķestriem − liecina, ka jazz band, iespējams, sākotnēji bijis kā eksotiska piedeva jau pierastiem 

deju sastāviem. Domājams, ka daļā konservatīvās deju publikas jaunais džezs ar sava skaļumu, 

haotismu un juteklismu bija pat nepieņemams, tādēļ pasākumu organizētāji centās veidot 

alternatīvas. Laba ilustrācija tā laika priekšstatam par “džezbendu” redzama iepriekš analizētajā 

V. Janova rakstā.

 Angliskais, bezpersoniskais apzīmējums “jazz band” jau pēc pieciem gadiem sāk pazust no 

sludinājumiem, dodot vietu pavisam citiem, skaļiem un eksotiskiem orķestru nosaukumiem, tā 

iezīmējot jaunu posmu Latvijas džeza attīstībā. Savukārt  latviskotais apzīmējums “džezbends” 
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168 Informācija par Latvijas džeza mūziķiem un orķestriem ir ārkārtīgi grūti atrodama. Galvenie tās avoti ir Latvijas 
Valsts Vēstures arhīva (LVVA) un Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma materiāli − dokumenti, fotoattēli un 
publikācijas periodikā, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas materiāli, kā 
arī intervijas un publicētās atmiņas. Ilgus gadus materiālus par mūziķiem vākuši Rakstniecības un mūzikas muzeja 
speciālists Elmārs Zemovičs un Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniece, pētniece Marina Mihaiļeca. Mūziķu un 
orķestru darbības rekonstrukcijā būtisks avots ir autora izvedotās “Jaunāko Ziņu” džeza sludinājumu uzskaites tabulas 
dati un analīze.



sludinājumos parādās, sākot no 1926. līdz 1940. gadam, un dažādu orķestru nosaukumos sastopams 

193 reizes (bez mūziķu vārdiem − tikai 32 reizes).

 “Trio” kā sastāva apzīmējums sludinājumos parādās 75 reizes, 1921.−1924., 1926., 1931., 

1934.  1936.−1938. gadā. Lielākā daļa šādu sludinājumu ir līdz 1924. gadam (64), turklāt  ar katru 

gadu sludinājumu skaits samazinās. Bieži šo sastāvu apzīmējumi tiek kombinēti, piem., “salontrio; 

jazz band”. No tā varam secināt, ka trio, visticamāk, bijis salonmūzikas ansamblis (droši vien stīgu), 

kas muzicējis kombinācijā ar kādu “džeza” sastāvu. Kā jau teikts, 20. gs. 20. gadu pirmajā pusē 

džezs lielā mērā bija eksotiska orķestra sastāva, nevis jauna mūzikas novirziena apzīmējums, tādēļ 

šāds savienojums ar salonmūziku ir skaidrojams ar vēlmi piesaistīt publiku ar kaut ko jaunu, 

papildus jau pierastajam sastāvam. Kā jau teikts, arī šāda veida sludinājumi pakāpeniski izzūd.

 Saistībā ar “trio” ir atrodami arī vairāki mūziķu vārdi, piemēram, Brēmera−Kīnemana 

sastāvs 1922. gada sludinājumos tiek saukts par “trio”. Taču, ja pirmajos sludinājumos sastāva 

nosaukumā figurē vārds “jazz band”, tad vēlāk (pēc 1927. gada) tas pazūd, un sastāvs konsekventi 

tiek saukts par “salona kapelu”. Šis aspekts netieši apstiprina versiju, ka trio sastāvi lielākoties ir 

spēlējuši salonmūziku un ar džezu saistīti tikai margināli. 

 Savukārt pēc 1934. gada sastopami tikai trīs sastāvi, kas reklamēti kā trio − ārzemnieku 

sastāvs “J. Smith trio” restorānā “Mascotte” Jūrmalā, Ērika Eka trio Ogres kūrmājā un Teodora 

Kraumaņa trio E. Reinera kafejnīcā Vaļņu ielā 11.

 Pamatā trio sastāvi minēti kafejnīcās un restorānos. 

 Pirmajos sludinājumos nosauktie Brēmera−Kīnemana−Rozentāla trio 

(Bremer−Kueneman−Rosenthal trio) ir paši pirmie Latvijas mūziķi, kas minēti saistībā ar džezu. 

 Emīla Kīnemana (Kueneman vai Kuehnemann) dzīves gadi nav zināmi; vārds sastopams no 

1922. līdz 1935. gadam) bija pianists, ilggadīgs Brēmera–Kīnemana kappelas vadītājs.169

 Kīnemana vārds parādās žurnālā „Mūzika” 1926. gada oktobra numurā, sadaļā “Biedrības 

dzīve”, kur „Latvijas muziķu biedrība izsaka sirsnīgu pateicību Kīnemana k-gam par biedrībai 

dāvātām zalona orķestra notīm.”

 “Jaunāko Ziņu” džeza sludinājumos Kīnemana vārds lasāms 45 reizes: 1922., 1927.−1929., 

1931.−1933. gadā. Gandrīz visos sludinājumos Kīnemans minēts kopā ar Brēmeru kā 

“Bremer−Kuhnemann Trio”, 1922. gada beigās minēts arī trio trešais dalībnieks Rozentāls. 1922. 

gadā sastāvs darbojies kafejnīcā “Palais de Dance” (kopš 1922. gada beigām − “Dancing Palace”). 

1927. gadā sastāvs spēlē viesnīcas “Jūrmala” restorānā Majoros, bet 1928.−1932. gadā − restorānā 
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“Klosterpagrabs”. Kīnemaņa trio 1928. gada rakstā “Kas šogad jauns Preses ballē” nosaukts par 

vienu no “diviem labākajiem Jazz bandiem” (kopā ar “Savoy Band”), kurš spēlēs ballē. 

“Bremer−Kuhnemann Jazz Band” minēts arī iepriekšējā − 1927. gada − Preses balles dalībnieku 

skaitā Armijas Virsnieku klubā. Kopš 1930. gada Kīnemaņa orķestris spēlē restorānā 

“O.U.K.” (sludinājums “Jaunākās Ziņās” 1933. gadā), 1935. gadā orķestra nosaukums minēts kā 

Artemjeva – Kīnemaņa orķestris (Mūziķa kalendārs, 1935:172).

 Sākot ar 1927. gadu, sastāvs saukts par “salona kapelu jeb orķestri”. Acīmredzot Kīnemaņa 

trio spēlētais repertuārs drīzāk bijusi salona mūzika nekā džezs, par ko liecina vārda “džezs” 

pakāpeniska izzušana šā sastāva sludinājumos. Tomēr, pēc visa spriežot, Kīnemans bijis ļoti 

cienījams un atzīts mūziķis, par ko liecina ne tikai piedalīšanās Preses ballēs (kur tika aicināti paši 

labākie mūziķi), bet arī 1927. gada 30. jūlija sludinājums par “Bremer−Kuhnemann salonkapelas 

godināšanas vakaru” viesnīcas “Jūrmala” restorānā (sk. 2. pielikuma 8. attēlu).

 Par Vili Brēmeru zināms vien tas, ka viņš bijis vijolnieks. Brēmers parādās visos 

sludinājumos saistībā ar Kīnemanu līdz 1932. gadam.

 J. Rozentāla vārds parādās četros sludinājumos 1922. gadā, vienā sludinājumā − “Trio 

Rosenthal”, pārējos − “Trio Bremer−Kuhneman−Rosenthal” (visi kafejnīcā − dejas grīdā “Dancing 

Palace” − 2. pielikumā 3. attēls). Visticamāk, Rozentāls bijis pastāvīgs trio dalībnieks līdz pat 1932. 

gadam. 1935. gadā Rozentāla vārds ir atrodams kafejnīcas “Rīga” (Tērbatas ielā 7) mūziķu sarakstā, 

kur viņš spēlē čellu kopā ar vijolnieku P. Mierleju (Mūziķa kalendārs, 1935:172).

 Hermans Ēlšlēgelis (Oelschlegel) bijis bundzinieks un kapelas vadītājs, no 1921. līdz 1923. 

gadam spēlējis Grīnvalda kafe (Elizabetes un Valdemāra ielas stūrī, vēlākajā “Mascotte”). “Jaunāko 

Ziņu” sludinājumos Ēlšlēgeļa vārds parādās trīs reizes, 1922. gadā kopā ar Brēmera−Kīnemana trio 

“Dancing Palace”,  bet 1923. gada oktobrī − kafejnīcā “Ziemas Dārzs” Lielajā Vērmaņa parkā kā 

“Kvartets Oelschlegel” (“Ikdienas Five o'Clock Tea. Mūzika no plkst. 5 līdz 2 naktī”).

 Miša Aljanskis (Mihails Aljanskis, īstā vārdā Haits Aiziks – vijolnieks un diriģents, dz. 

1897. gada 24. decembrī Rīgā − 1942?) jau ir daudz pazīstamāka personība, kura vadītā orķestra 

vārds sastopams līdz pat 1939. gadam daždažādu sarīkojumu sludinājumos un restorānu reklāmās. 

Tā kā M. Aljanska vārds pirmo reizi parādās jau 1922. gadā, viņu var uzskatīt  par vienu no Latvijas 

džeza pionieriem, kaut gan intensīvākā viņa mūziķa darbība Latvijā norisinājās vēlāk − pēc 1933. 

gada.

 “Jaunāko Ziņu” publikācijās M. Aljanska vārds minēts 14 reizes − 1922., 1933., 1935., 

1936., 1937. un 1939. gadā, vienmēr − orķestra vadītājs. 1922. gadā Aljanska orķestris uzstājies 
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kabarē − varietē “Trocadero”, kā arī Lielajā Ģildē.170 No 1929. līdz 1933. gadam Aljanskis uzstājies 

Vācijā, bet pēc atgriešanās viņa vadītais orķestris spēlējis lepnākajās Rīgas un Jūrmalas iestādēs − 

“Alhambrā”, “Lido”, “Korso”, Oto Švarca restorānā un citur, kā arī cirkā. Sīkāk M. Aljanska 

biogrāfija aprakstīta 4.5. apakšnodaļā.

 Saglabājušās vairākas M. Aljanska orķestra fotogrāfijas no dažādiem gadiem, tajā skaitā 

divas fotogrāfijas ir publicētas A. Bāra atmiņu grāmatā “Mani skaistākie gadi Latvijā”, kur 

Aljanskis pieminēts (Bāris, 1991:46, 69). Fotogrāfijā redzams septiņu cilvēku liels orķestris, kas 

atrodas uz speciālas skatuves. Greznais telpas interjers ir atpazīstams kā Oto Švarca restorāns. Foto 

priekšplānā, blakus lielam flīģelim redzamas speciālas nošu pultis ar iniciāļiem OS (acīmredzot − 

“Oto Švarcs”). Visi orķestra dalībnieki tērpušies frakās ar tauriņiem. Orķestra instrumentārijs sastāv 

no kontrabasa, saksofona, klavierēm, uz kurām uzlikta cītara, trombona, trompetes un vijoles. Kā 

liecina paraksts, uzņēmums izdarīts Jaungada svinību balles laikā. 

 No šā fotoattēla ir iespējams izdarīt šādus secinājumus:

1) gan interjers, gan mūziķu izskats rāda samērā tipisku restorāna salonorķestri − kapelu;

2) mūziķu āriene liecina par orķestra labo situētību un augsto rangu;

3) speciālās nošu pultis apstiprina šā kolektīva piederību konkrētai iestādei, proti, restorānam “Oto 

Švarcs”;

4) dažus no mūziķiem ir iespējams identificēt − tie ir saksofonists Viktors Jugla un aizmugurē 

stāvošais Džeks Mihaļickis.

 Līdzās šim foto RMM krājumā atrodams arī M. Aljanska orķestra pozēts foto bez 

instrumentiem (vienīgi M. Aljanskis tur rokās vijoli). Attēla paraksts − “Mischa Aljansky mit  seinen 

Solisten” (“Miša Aljanskis ar saviem solistiem” − sk. 4. pielikuma 28. attēlu). Foto nav datēts, taču, 

domājams, rāda M. Aljanska Vācijas posma orķestri. Tajā redzami vienpadsmit  cilvēki, visi 

ģērbušies frakās un ar tauriņiem. Šķiet, foto kalpojis par orķestra reklāmas materiālu. Diemžēl 

mūziķi pagaidām nav identificēti.

 Mihails Aljanskis ir viena no ievērojamākajām figūrām 20.−30. gadu Latvijas izklaides 

mūziķu vidū. Viņa orķestris bija plaši pazīstams un uzstājās pašās prestižākajās vietās. Diemžēl 

pagaidām nav zināmi ieskaņojumi, ko būtu veicis M. Aljanskis.

 Kā jau minēts iepriekš, “trio” kā sastāva apzīmējums sastopams samērā bieži līdz 1924. 

gadam. Līdzās “Bremer−Kueneman trio” 1922. gadā  parādās arī “Trio Elkan” (3 sludinājumi 

restorānā “Palais Royal”, Elizabetes ielā 53), kā arī “Koncerta trio Maks Preusler vadībā” restorānā 

“Oto Schwarz” (viens sludinājums).
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 1923. gadā parādās sastāvs ar nosaukumu “Koncerta trio Scherli” − pavisam 14 sludinājumi. 

Uzstāšanās vieta − restorāns “Piccadilli”, kā arī Karlsbādes kafejnīca. Sludinājumos minēts kopā ar 

“jazz band”, tādēļ grūti pateikt, vai šis ir bijis džeza sastāvs. Šajā pašā gadā trijos sludinājumos 

atrodams arī “Dāmu trio Pinzow” (restorānā “Piccadilli”, kopā ar “Trio Scherli”), kā arī “Koncerta 

trio Riediger” (viens sludinājums kafejnīcā “Karlsbades konditoreja un kafejnīca”, Lielā Ķēniņu 

ielā 6), “Trio Raimund” (viens sludinājums viesnīcā “Bellevue”) un “Trio Linnemann” (viens 

sludinājums, “Piccadilli”).

 1924. gadā trīs sludinājumos restorānā “Maksim” (Marijas un Elizabetes ielas stūrī) minēts 

“Trio Nikolajeva vadībā”.

 Savukārt 1926. gadā lasāms nosaukums “Bībergera mākslinieku kvartets”, kas 1927. gadā 

pārtop  par “Bībergera kapelu”, bet 1931. gadā atrodams kā “Trio Bieberger”. Šis trio minēts arī 

“Jaunāko Ziņu” rakstā par Rīgas kafejnīcu orķestriem 1932. gada 8. jūnijā, kur lasāms, ka: 

 “...Kafejnīcā “A. T.” muzicē trio ar vijolnieku Bībergeru un pianistu Priednieku. Spēlē katru 

 dienu, izņemot svētdienas, no plkst. 5 līdz 9 salona mūziku, dejas, un citus jautra rakstura 

 darbus. Atskaņo arī Bēthovena, Mendelsona, Čaikovska, Rubinšteina, Baha klasiskos trio un 

 miniatūras vijolei solo.”171

 Spriežot pēc rakstā minētā repertuāra, Bībergera trio ir bijis raksturīgs salonmūzikas sastāvs,  

kādi uzstājās lielā daļā Rīgas kafejnīcu. 

 Savukārt par Albertu Leopoldu Bībergeru (dz. 1889. gada 27. jūnijā Minhenē, Vācijā − ?) 

atrodama informācija LVVA Latvijas rakstniecības un mākslu kameras fondā, kur glabājas viņa 

1939. gada 8. maijā Iekšlietu ministrijai rakstītais lūgums piešķirt  darba atļauju “mūziķim − 

diriģentam kapelē, sastāvošā no 7 mūziķiem − Latvijas pavalstniekiem”.172  Šajā lūgumā minēts, ka 

A. Bībergers ir Vācijas pavalstnieks, dzīvojo Rīgā, Brīvības ielā 144, dz. 31. Lūgums 1939. gada 

11. maijā noraidīts, paskaidrojot, ka “Bībergers ir ļoti vājš mūziķis, un viņa darbība Latvijā 

nevēlama”.173  Bībergers, kurš acīmredzot pastāvīgi dzīvojis un strādājis Latvijā, tomēr bija Vācijas 

pavalstnieks, un 1939. gada politiskajā situācijā šādai atsauksmei ir acīmredzami tīri politisks 

iemesls.

 Šajā pašā gadā atrodams arī “A. Kinklau” kafejnīcas Majoros sludinājums par “Koncerta 

trio kapelm. B. Bogojavļensky” vadībā.
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171 “Jaunākās Ziņas”, Nr. 122., 1932. gada 8. jūnijā.

172 LVVA, 1694. fonds, 1. apraksts, 213. lieta, 248. lpp.

173 LVVA, 1694. fonds, 1. apraksts, 213. lieta, 250. lpp.



 Saistībā ar džezu ir minēti arī armijas orķestri un to diriģentu vārdi − kapelmeistars L. Greza 

(Galvenās štāba rotas orķestris, 6 sludinājumi) un kapelmeistars Stiebriņš (6. Rīgas kājnieku pulka 

orķestris, 4 sludinājumi). Armijas un Aizsargu organizācijas orķestri saistībā ar džezu sludinājumos 

parādās arī 1928., 1939. un 1940. gadā, dažādu sarīkojumu reklāmās, piemēram, “5. Cēsu kājnieku 

pulka stīgu jacc band orķestris” 1928. gada 21. janvārī . 

 Sludinājumos parādās arī “džeza orķestru kapelmeisteri”. Tāds ir “rumāņu kapelmeistars” 

M. Stankovitch-Santi − četri sludinājumi 1922. un 1923. gadā par uzstāšanos Majoru Jūras 

paviljonā un restorānā “Piccadilli”, kā arī 1928. gadā restorānā “Villa Nova” un 1932. gadā − 

Armijas Virsnieku klubā. Vēl minēti kapelmeistari G. Arievičs (“Jazz band kapelm. G. Arieviča 

vadībā”, 2 sludinājumi 1924. gadā, restorāns “Akvariums”), R. Gūtmanis (“Jazz band un ragu 

orķestris kapelm. R.Gūtmaņa vad.”, 5 sludinājumi ballēs Lielajā Ģildē 1925. un 1926. gadā) un 

Veržbilovskis  (“Rīgas 6. kājn. pulka orķestris Veržbilovska vadībā”, 1927. gada septembrī).

4.2. “Deju orķestru” posms (1927−1929)

 

 1926./1927. gada mijā sludinājumos sāk parādīties orķestri ar īpatnējiem un eksotiskiem 

nosaukumiem, ievadot nākamo − “deju orķestru” posmu Latvijas džeza attīstībā. Turpmākajos 

divos gados − līdz 1930. gadam − rodas vesela rinda džeza orķestru ar skanīgiem nosaukumiem 

angļu valodā (gandrīz vienmēr nosaukumā ir vārdi “banjo” un “dancing”) − “The Dancing Palace 

band”, “The American Banjo band”, “The American Banjo Dancing Band”, “The Saxophone 

Dancing Band”, “The Dancing Havana Band”, “Bi-Bi-Bi Banjo Band”, “The Banjolo Dancing 

Band” utt.174

 Tieši šajā laika posmā diksilends kā džeza stils ASV piedzīvo savu lielāko uzplaukumu: 

1926. gadā L. Ārmstrongs iedzied vienu no pirmajiem sketa175  paraugiem − “Heebie Jeebies”,  

aizsākot džeza vēsturē ļoti nozīmīgo ieskaņojumu sēriju ar saviem sastāviem “Hot Five” un “Hot 

Seven”176, savukārt 1926./1927. gadā Džellī Rolls Mortons Čikāgā veic savus labākos ierakstus ar 
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174 Šķiet, amerikāniski, “ārzemnieciski” skanoši un skaļi nosaukumi ir bijuši tā laika modes kliedziens. Lai gūtu 
publikas ievērību, bija jābūt Džonam Smitam, nevis Jānim Bērziņam. Šī attieksme uzskatāmi atainota tā laika literatūrā, 
piemēram,  J. Gregri romānā “Latvijas karalis”. Līdzīga mode valdījusi arī citur, piemēram, Igaunijas šā laika populāro 
džeza orķestru nosaukumi bija “The Murphy Boys”, “Red Hot Ramblers”, “Bummy Band” u. tml. (Laukk, 2010:65).

175 Skets (angl. Scat) − vokāla improvizācija, veidota instrumentālā stilā. Improvizācijā tiek lietoti nevis vārdi, bet 
dažādas zilbes, kas atdarina džeza instrumentu (trompetes vai saksofona) skanējumu − toni un frāzējumu . Pirmo reizi 
sketu skaņuplatē iedzied Luijs Ārmstrongs 1926. gadā (“Heebie Jeebies”), taču pazīstamākās šī stila izpildītājas ir Ella 
Fidžeralda un Sāra Vona (Carr, Fairweather, Priestley, 2004:921).

176 Pieņemts uzskatīt, ka, pateicoties tieši šiem ieskaņojumiem, par džeza nozīmīgāko aspektu kļūst individuālā 
improvizācija (Cooke, 1997:57).



orķestri “Jelly Roll Morton’s Red Hot Peppers” (Cooke, 1997:60). 1926. gadā savu otro Eiropas 

koncerttūri veic Pols Vaitmens ar savu orķestri, iepazīstinot Eiropas publiku ar Dž. Gēršvina nesen 

komponēto “Rapsodiju blūza stilā”. Domājams, ka informācija par šiem notikumiem veicināja 

publikas interesi par džezu, popularizēja to un radīja priekšnoteikumus līdzīga rakstura orķestru 

izveidei Latvijā. Par Amerikas iespaidu liecina vairākkārt sludinājumos uzsvērtais “īstais amerikāņu 

sastāvs”, “pēc amerikāņu parauga”, kā arī orķestru nosaukumos un fotoattēlos nemitīgi klātesošais 

bandžo.177

 Analizējot sludinājumu saturu, iespējams izdarīt  secinājumus par džeza orķestru sastāvu 

attīstību šajā laikā. Pēc eksotisko orķestru nosaukumu parādīšanās 1926. gada beigās, nākamā fāze 

1927. gada otrajā pusē − tātad gadu vēlāk, ir saksofonu pievienošanās orķestriem, kas sludinājumos 

tiek īpaši izcelts. To apliecina vairāki sludinājumi, piemēram 1927. gada 17. septembrī: 

 “”Uļejā” Liela galā balle. Spēles “The Banjo Dancing Band” papildināts ar 

 saksafoniem. (Izcēlums mans. – I. V.) Jazz Band orķestris pilnā sastāvā.” 

 Konkurencei palielinoties, tiek meklēti arvien jauni veidi, kā piesaistīt publiku. Eksotiskais 

tiek likts lietā visos iespējamos veidos. Sludinājums Vācu operetē, Skolas ielā 6 (mūsdienās − 

Ebreju biedrības nams) 1927. gada 16. septembrī:

 “Skaistumkonkurss − Rīgas skaistumkaralienes izvēlēšana. Tradicionālā sezonas atklāšanas 

 balle. “The American Banji Fifi Dancing Band” un simfoniskā sastāva orķestris ar Jacc un 

 austrumnieku mūzikai piemēroto Gongu. (Izcēlums mans. – I. V.)”

 Interesanti, ka šāda veida sludinājumi parādās tieši 1927. gada rudens sezonā. Tātad džezs 

un izklaide ir modē, un pieprasījums rada konkurenci. Vēl vairākos sludinājumos parādās 

“eksotiskie mūzikas instrumenti”, bet tad šis “resurss” publikas pievilināšanā acīmredzot tiek 

izsmelts.

 Sludinājums 1926. gada 17. septembrī: 

 “L.Ģildē koncerts un deju vakars. Spēlēs “The Havain Band” papildināts ar pēdējo 

 jaunumu instrumentiem. (Izcēlums mans. – I. V.)”

  Dažos sludinājumos pavīd arī pavisam dīvaini instrumenti, piemēram 1927. gada 24. 

decembrī:
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177 Tomēr apzīmējums “diksilends” nav sastopams nevienā šī posma Latvijas džeza orķestra nosaukumā. Šī vārda 
starptautiskā atpazīstamība saistāma ar daudz vēlāku laiku – 20. gs. 40. gadu nogali, kad, reaģējot uz modernā džeza 
komplicētību un sarežģītību, rodas tā saucamā “Ņūorleānas džeza atdzimšana” (“New Orleans jazz revival”). Kustības 
aizsācējs ir L. Armstrongs, kurš 1947. gadā dibina savu “All Stars” orķestri, veicinot diksilenda kā džeza stila 
atdzimšanu un popularitāti visā pasaulē (Shipton 2007:627).



 “L.Ģildē 1. Ziemassvētki. “The American Banjo Fifi Dancing Band”, Jazz – band un 

 slavenais amerikāņu saksofonu bandžo. (Izcēlums mans. – I. V.) “The Dancing Palas 

 Band”.”

 Savukārt gadu vēlāk − 1928. gada rudenī − “jaunākais modes kliedziens” ir zuzafons. 

Sludinājums 1928. gada 14. septembrī:

 “L.Ģildē kostīmu balle ar konc. Čarlstona konkurss. Spēlēs populārākie Rīgas 

 džezbendi, papildināti ar zuzafoniem178 (Izcēlums mans. – I. V.).”

 Zuzafons ir redzams, piemēram, Jazz-band “Figaro” fotogrāfijā179 , kā arī 1928. gada “The 

Savoy Band” orķestra attēlā180, tātad tolaik bijis visai iecienīts instruments.181

 Analizējot pieejamos materiālus (galvenokārt sludinājumus), lielākā problēma ir orķestru 

sastāvu indentifikācija, ko apgrūtina to lielais skaits un nosaukumu variācijas. Taču savstarpēji 

salīdzinot sludinājumus un nosaukumu atkārtošanos tajos, var konstatēt zināmus “pamatsastāvus”, 

kas, nepārtraukti variējoties un pārklājoties, tomēr ļauj saskatīt kāda vienojoša elementa pazīmes.

 Viens no pirmajiem orķestriem, kura vārds parādās publikācijās, ir “The Savoy Band”.  Šis 

sastāvs ir atrodams jau 1925. gada janvārī avīzē “Сегодня Вечером” − sludinājumā par balli 

Amatnieku biedrībā, kā arī 2.2.2. apakšnodaļā analizētajā V. Janova rakstā “Джазъ”, kur arī 

nosaukts orķestra sastāvs: V. Šērs − vijole, Beļinskis − oboja, Puščins − pikolo-flauta, Bušs − 

soprānsaksofons, J. Kūts − baritonsaksofons, S. Ostrovskis − klavieres, A. Moisejevs − trompete. 

Orķestris pieminēts arī 1927. gada 11. marta dejas grīdas “L.G.Ģ. Klubs” (Elizabetes ielā 55) 

sludinājumā. 

 “The Savoy Band” un tā vadītājam V. Šēram ir veltīts raksts avīzē “Сегодня Вечером” 

1928. gada 10. maijā  − “Resnais Viljams un viņa zēni”. Raksts veltīts Viljama Šēra piecu gadu 

darbības jubilejai − tātad varam secināt, ka “The Savoy Band” dibināts aptuveni 1923. gadā. 

Pieminēts V. Šēra “palīgs” S. Ostrovskis, kā arī publicēts karikatūrista Sergeja Civja-Civinska saržs 

ar orķestra astoņu dalībnieku attēliem, spēlējot instrumentus (sk. 3. pielikuma 2. attēlu). Tie ir: 

V. Šērs − vijole, S. Ostrovskis − klavieres, L. Ostrovskis − sitaminstrumenti (parakstā minēts “с 

джазом” − “ar džezu”); Ārons Moisejevs − trompete−komiķis, Roberts Jatulis182  − bandžo, Torfs − 

116

178 Pēc visa spriežot, domāti helikoni.

179 Sk. 4. pielikuma 2. attēlu. 

180 Sk. 3. pielikuma 2. attēlu.

181 Zuzafona jeb tubas nomaiņa uz kontrabasu džeza orķestros ASV notika apmēram 1930. gadā. Šis process tiek 
uzskatīts par nozīmīgu pavērsienu džeza ritma grupas attīstībā, iezīmējot tradicionālā Ņūorleānas džeza norietu un radot 
priekšnoteikumus svinga attīstībai (Shipton 2007: 181).

182 Dzimis 19.07.1903., miršanas dati pagaidām nav zināmi.



zuzafons, Levende − saksofons (“vienīgais Eiropā zelta saksofons”). Raksts ir rotaļīgā un jautrā 

stilā, turklāt tekstā lasāmas arī vairākas frāzes no tolaik populārām dziesmām, kuras orķestris 

atskaņojis. 

 Salīdzinot abos rakstos minēto instrumentāriju, jāsecina, ka 1928. gada publikācijā minētais 

orķestra sastāvs jau ir tuvs tradicionālā diksilenda sastāvam (tikai bez trombona, un papildināts ar 

vijoli), kas ļauj to saistīt ar džezu. 

 “The Savoy Band” bieži uzstājies restorānā “Alhambra”, par ko liecina šīs Rīgas lepnākās 

izklaides vietas sludinājumi (pavisam 10 − sk. 2. pielikuma 9. attēlu). Kopumā “The Savoy Band” 

minēts 15 sludinājumos, tajā skaitā arī rakstā par Preses balli 1928. gadā (kopā ar Brēmera − 

Kīnemana orķestri − “divi labākie džezbendi”). Pēc visa spriežot, šis ir bijis viens no labākajiem tā 

laika orķestriem, par ko liecina pieminētās darbības vietas (“Alhambra”, Preses balle) un 

atsauksmes presē. Pēc 1929. gada augusta orķestra nosaukums parādās tikai vienā sludinājumā − 

1935. gada 20. aprīlī Amatnieku biedrībā kopā ar Ēriku Eku (“2 orķestri, 16 mūziķi”).

  “Bellaccord Electro” ir izdevis divas “Savoy Band” skaņuplates, kurās ieskaņoti četri 

skaņdarbi kopā ar dziedātāju Aleksandru Jankovski: 

plate Nr. 3255 − “It kā romāns ir mīla” (tango, B. Peters) − matrice Nr. 3510,

   “Ninona” (slowfox, Kaper-Jurmans) − matrice Nr. 3511;

plate Nr. 3257 − “Nav vīram tagad naudas” (fokstrots, P. Packay) − matrice Nr. 3512, 

  “Meitene no Monparnasa” (valsis no operetes "Meitene no Monparnasa", 

Wachsmans) − matrice Nr. 3513.

 Spriežot pēc matriču numuriem, visi četri ieskaņojumi veikti vienā sesijā. Diemžēl 

pagaidām trūkst tuvākas informācijas par ieskaņojumu laiku un orķestra sastāvu.

 1928.−1929. gados parādās sastāvs ar nosaukumu “The Savoy Saxaphones Jacc kapella”, 

acīmredzot tas pats orķestris lielākā sastāvā. Pavisam minēts 25 reizes, lielākoties kopā ar “The 

Taddy Carhart's Banjo Band” Lielās Ģildes ballēs.

 Divas reizes 1929. gadā minēts arī “The Strand Savoy  Band”, abos sludinājumos kabarē 

“Jar”. Nosaukumi ir ļoti līdzīgi, iespējams, ka tas ir viens un tas pats orķestris, jo pamata darba 

vietas ir atšķirīgas (turklāt  abas − “Alhambra” un “Jar” − bija augstākās kategorijas izklaides 

vietas). Ar “The Strand Savoy Band” bijis saistīts arī M. Aldjanovs (J. Levensons), kurš ir bijis 

orķestra sastāvā 1928. gada vasarā.

 Kopā šie sastāvi pavisam minēti 45 sludinājumos no 1927. līdz 1935. gadam.

 1926. gada decembrī parādās orķestris ar nosaukumu “Bubi Jazzband”, kas vēlāk tiek 

saīsināts vienkārši par “Bubi Band”. Orķestra nosaukums atrodams arī versijā “Bubbi Jacc orķ.”. 
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Pavisam orķestris minēts 22 sludinājumos no 1926. līdz 1929. gadam. 1928. gada 17. marta 

sludinājumā (balle Amatniecības biedrībā) minēts arī orķestra vadītājs − K. Kohs. Koha − orķestra 

vadītāja vārds parādās arī stipri vēlāk − 1932. gada 20. februāra sludinājumā par balli Armijas 

Virsnieku klubā (Valdemāra ielā 5): “Šovakar – Preses viesības! Koha, Ostrovska, Jara džeza 

orķestri.” Blakus tekstam publicēta fotokolāža, kurā redzami trīs pieminētie orķestri. Diemžēl 

avīzes iespieduma zemā kvalitāte neļauj pilnvērtīgi analizēt šo attēlu. Tomēr nosaukums “Bubi 

band” pēc 1929. gada vairs nav sastopams.

 Orķestris spēlējis ballēs dažādās zālēs un bijis visai pieprasīts, ko var secināt no samērā lielā 

sludinājumu skaita. Pusē sludinājumu (11) orķestris minēts kā vienīgais orķestris. Sākot ar 1927. 

gada augustu, kopā ar “Bubi-Jazzband” parādās arī “Banjolo Dancing Band papildināti ar 

saksofoniem” , “The Banjo Dancing band” un “Bi-Bi-Bi Banjo band”. 1929. gadā radies sastāvs ar 

nosaukumu “The William's Bubi Band” (kopā ar “The Dancing Palace Band”). 

 Var tikai izteikt minējumus par šā orķestra sastāvu, jo ir atrodami gan sludinājumi par 

  “plaši pazīstamo un iecienīto stīgu orķestri Bubi-Jazz-band”(1927. gada aprīlī), gan

  “Bubi-Band”, papildināts ar saksofoniem”(1927. gada septembrī), un visbeidzot −

  “spēlēs 2 “Bubi Jazz-band” orķestri pilnā sastāvā” (Izcēlums mans. − 

  I.V.).” (1927. g. 30.09., Nr. 220). 

 “Bubi band” ir pieminēts arī 1927. gada 26. oktobra sludinājumā: 

  “Sv. Jāņa ģildes drēbnieku zeļļu sekcijas lieliskā rudens balle. Jazz-band 

  kapelmeist. Stiebriņa vad. Atsaukums – nevis “Bubi-band”, bet “jaz 

  band“ (Izcēlums mans. – I. V.).”

 Abi pēdējie sludinājumi vedina domāt, ka ar “Bubi Band” varētu tikt apzīmēts kāds 

konkrēts, īpatnējs orķestra sastāvs. Taču šim pieņēmumam patlaban nav nekādu citu apstiprinājumu.

 Nākamais, hronoloģiski otrais, sastāvs pēc “Bubi Band”, kurš parādās 1927. gada sākumā,  

ir “The Banjo Dancing Band”. Šis orķestris pirmo reizi minēts sludinājumā 1927. gada 4. februārī 

Lielajā Ģildē: “Pirmo reizi Latvijā amerikāņu “The Banjo Dancing band”” (sk. 2. pielikuma 10. 

attēlu).

 Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā esošajā orķestra fotoattēlā iespējams identificēt 

šā sastāva dalībnieku, ģitāristu un bandžo spēlētāju Teodoru Briedi, kurš ir viens no latviešu džeza 

pionieriem, ilgstoši darbojies pazīstamākajos orķestros, tādos kā “Bellaccord” un Y.M.C.A.

 Šis sastāvs darbojies līdz pat 1933. gadam ( minēts 64 reizes!). Visbiežāk orķestris uzstājies 

dažādās ballēs, karnevālos un citos sarīkojumos (Lielajā un Mazajā Ģildē, “Uļejā”, Amatniecības 

biedrībā un citur), kā arī parkos (Ķīšezermalā Jaunās muižas parkā). 1928. gada novembrī “The 
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Banjo Dancing Band” spēlē restorānā “Jaunā Virtuve”, Tērbatas ielā 15/17 (“5-o clock tea, spēlēs 

pirmklas. Jazz-bands (“The Banjo Dancing Band”)”), bet 1929. gada martā un augustā − dejas grīdā 

“Dancing Palace” (Elizabetes ielā 55).

 Orķestra nosaukuma variācijas ir sastopamas arī kā “The Banjo Dancing Jazz Band” un 

“The Dancing Banjo Band”. Orķestris ir bijis visai iecienīts, kā rāda sludinājumu daudzums ( 1927. 

gadā 31 sludinājums, 1928. gadā − 30 sludinājumu). 1928. gada augustā “Jaunākajās Ziņās” 

publicēts “The Banjo Dancing Band” foto − “populārais deju orķestris” (sk. 4. pielikuma 1. attēlu).

 Pozētajā grupas foto redzams 8 cilvēku liels sastāvs. Fotografēts telpas stūrī, interjers 

austrumnieciski dekorēts ar paklājiem pie sienām, redzami daži grezni krēsli. Orķestris novietojies 

uz speciāla paaugstinājuma − mazas skatuves.

 Mūziķi stāv puslokā, izvietojušies ap bungu komplektu priekšplānā, aizmugurē redzamas 

klavieres. Instrumentārijs − vijole, altsaksofons, klavieres, 4 (!) dažādu izmēru bandžo, 

sitaminstrumenti. Ļoti interesants ir bungu komplekts, kurš sastāv no lielajām bungām, mazajām 

bungām, trim šķīvjiem, tamburīna un dažādiem īpatnējiem perkusiju instrumentiem, asprātīgā veidā 

piestiprinātiem pie lielajām bungām. Priekšplānā redzams metāla rupors, un uz bungām 

piestiprināta maza lelle − sunītis, kā arī dažas vienkāršas nošu pultis. Mūziķi ir ģērbušies vienādos 

kreklos ar baltām apkaklītēm un visiem vienādas rūtainas kaklasaites.

 No fotoattēla varam izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus:

1) pēc redzamā instrumentārija šo sastāvu nevar kvalificēt kā tradicionālu džeza orķestri, jo tas 

neatbilst ne bigbenda183, ne diksilenda sastāviem. Taču gan orķestra nosaukums (“The Banjo 

Dancing Band”), gan redzamais instrumentārijs asociatīvi saistās ar Amerikas mūziku, tātad 

tolaik arī ar džezu;

2) spriežot pēc avīzē publicētā paskaidrojošā teksta, sastāvs ir bijis viens no vadošajiem deju 

orķestriem tobrīd Latvijā, tātad populārs un pieprasīts;

3) ļoti iespējams, ka foto uzņemts kādā no Rīgas naktsklubiem − elitārām izklaides vietām, par ko 

liecina telpas eksotiskais interjers. Ņemot vērā, ka sludinājumā šis sastāvs pieteikts kā 

“labākais”, iespējams, ka tā ir “Alhambra” − tolaik lepnākā un dārgākā Rīgas izklaides iestāde;

4) mūziķu vienādais dresskods liecina par pastāvīgu un pietiekami finansiāli nodrošinātu sastāvu;

5) lai gan nav saglabājies šā sastāva repertuāra saraksts, varam pieņemt, ka lielā mērā tas ir bijis 

pašu aranžēts (ņemot vērā netipisko sastāvu), un vismaz daļēji ietvēris amerikāņu mūziku, tātad 

arī džezu (ņemot vērā eksotisko nosaukumu un instrumentāriju);
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183 Lai gan pirmo bigbenda sastāvu izveidoja jau 1924. gadā Ņujorkā (pianists un aranžētājs Flečers Hendersons, šo 
lielo orķestru īstā popularitāte sākās tikai pēc 1934. gada − svinga ēras sākumā. Līdz ar to fotografēšanas laikā Latvijā 
bigbends vēl nebija plaši izplatīts džeza orķestra sastāvs.



6) varam pieņemt, ka šā sastāva priekšnesumā būtiska nozīme bijusi teatrālam pasniegšanas veidam 

(skatuves šovam), par ko liecina dažādie atribūti, kas redzami pie bungām.

 Grūti spriest, kādu mūziku spēlējis šis sastāvs, taču T. Brieža turpmākā darbība liek domāt 

par tuvāku saistību ar džezu.

 1928. un 1929. gadā parādās arī orķestris ar nosaukumu “The Banjo Band”. Pavisam 13 

sludinājumi, lielāko tiesu “Uļejā”, kopā ar “The Favorite Band”, un “The Saxophone Dancing 

Band”. Spriežot pēc sludinājumu neregularitātes un nosaukuma līdzības, šķiet, ka tas vienkārši ir 

saīsināts “The Banjo Dancing Band” nosaukums. Par to liecina arī uzstāšanās vietas (galvenokārt 

“Uļejs”) un laiks, kad tas darbojies.

 1927. gada beigās parādās cits sastāvs ar līdzīgu nosaukumu − “The American Banjo Fifi 

Dancing Band” (vai arī “The Amerikan Banjo-Band”, “The American Banjo Dancing Band”). Arī 

šis sastāvs ir darbojies ļoti intensīvi, kaut gan sludinājumos sastopams tikai divus gadus − 1927. un 

1928. gadā (pavisam 28 sludinājumi). 1927. gada 30. septembra sludinājums (balle Rīgas 

priekšpilsētas Ugunsdzēsības biedrībā): 

 “Tautas svētku balle. Vienīgais no dejotājiem atzītais nēģeru džezbenda mūzikas sastāva 

 orķestris “The American Banjo Fifi Dancing Band” un “Jacc Band.”

 1928. gada beigās parādās vairāki līdzīga nosaukuma orķestri ar vārdu “american” − “The 

American Banjo Cabaret Band”, “The American Cabaret Dancing Band” u. c. Šķiet, ka šo orķestru 

mūziķi ir vieni un tie paši, tikai apvienojušies zem cita nosaukuma, par ko varētu liecināt dažādās 

vārdu “banjo”, “american”, “dancing”, “palace” kombinācijas to nosaukumos. Parasti sludinājumos 

šo orķestru nosaukumi parādās tikai vienu vai divas reizes. 

 Par sīvo konkurenci un acīmredzot reizēm negodīgo praksi mūziķu starpā liecina arī 

sludinājumi (1927. gada 14. oktobrī):

 “L.Ģildē balle “Teiksmainā blāzmas gaismā”. 3. orķ. Stīgu, Jazz-Band un īstais (Izcēlums 

 mans. – I. V.) “The American Banjo Fifi Dancing Band”.”

 Kopā ar “The American Banjo Fifi Dancing Band” 1927.−1928. gadā tiek minēts arī “The 

Dancing Palace Band”. Šis orķestris pirmo reizi parādās 1927. gada decembrī, un ir pieminēts 17 

sludinājumos līdz 1929. gadam. Orķestris piedalās tikai ballēs, un vienmēr kopā ar citiem sastāviem 

−  visbiežāk ar “The American Banjo Fifi Dancing Band”, bet arī ar “The New Yorker Philadelphia 

Band”, Jazz-band “Figaro”, “The American Banjo band”. Spriežot pēc nosaukuma, šim sastāvam 

vajadzētu būt deju grīdas “Dancing Palace” orķestrim, par ko liecina sastāva pieminēšana trīs 

minētās iestādes sludinājumos 1929. gada februārī un septembrī.
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 Jau pieminētais “Jazz band “Figaro” ir vēl viens orķestris, kas parādās 1927. gada sākumā 

un ir atrodams līdz pat 1933. gadam. Secinot pēc sludinājumiem, šis sastāvs ir atšķīries no pārējiem, 

jo tiek apzīmēts kā “īpatnējais Jacc-band “Figaro””, arī “Jazz Simphonia Figaro”, “The Simphonie 

Jazz Figaro” vai vienkārši “Figaro”. Līdzīgi pārējiem šis sastāvs ir uzstājies ballēs, arī parkos, un 

minēts pavisam 42 sludinājumos. Divos sludinājumos ir minēti sastāva vadītāji − pašā pirmajā 

sludinājumā 1927. gada 11. februārī “Jacc band “Figaro” Meirona vadībā”, un 1929. gada 24. 

decembrī ””The Dancing Band Figaro”, “The Metropolitan Orchester” H. Osis un R. Bluma kgu 

vad.”. Četros sludinājumos tas minēts kā vienīgais sastāvs.

 Orķestra nosaukums šķietami vedina domāt par iespējamiem pirmajiem simfodžeza 

mēģinājumiem Latvijā. Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā ir šā sastāva fotogrāfija (sk. 4. 

pielikuma 2. attēlu). Pozētajā foto redzams septiņu cilvēku liels sastāvs, kas izvietojies uz skatuves. 

Interjers ir askētisks − redzams aizvērts priekšskars, mūziķi sēz uz vienkāršiem koka krēsliem. 

Grīdā redzamā lūka un priekškars liecina, ka tā varētu būt  teātra skatuve. Mūziķi tērpušies 

smokingos ar tauriņiem un rokās tur mūzikas instrumentus: tenora saksofonu, flautu, bandžo, 

trompeti, vijoli. Stūrī atrodas klavieres, bet  tām priekšā − bungu komplekts: lielās bungas ar tām 

piestiprinātu šķīvi un trijstūri un mazās bungas. Aiz mūziķiem saskatāms arī zuzafons, bet 

fotogrāfijas priekšplānā novietots apaļš vairogs ar uzrakstu “Figaro Jazzsimphonie”. Gan uz 

bandžo, gan lielajām bungām ir uzzīmēti dejojoši nēģerēni, kas spēlē saksofonu un bandžo.

 No šā fotoattēla varam izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus:

1) sastāvs varētu būt džeza orķestris, par ko liecina instrumentārijs, kā arī nēģeru zīmejumi uz 

instrumentiem;

2) bungu komplekts ir līdzīgs “The Banjo Dancing Band” fotogrāfijā redzamajam, kas varētu 

liecināt par līdzīgas mūzikas atskaņošanu;

3) zīmējumi uz instrumentiem un priekšplānā izvietotais pārnēsājamais reklāmas vairogs liecina, ka 

sastāvs ir sevi pozicionējis un reklamējis kā saistītu ar amerikāņu mūziku (nēģeri un džezs);

4) šķiet, šis nav kādai konkrētai iestādei piederīgs sastāvs, jo trūkst par to liecinošu atribūtu 

(speciālu nošu pultu, krēslu u. c. aksesuāru);

5) mūziķu vienādais, klasiski ieturētais dresskods, kā arī reklāmas aksesuāri, liecina par šā sastāva 

samērā augsto rangu;

6) fotogrāfija ir uzņemta teātrī, iespējams, pirms kāda pasākuma.

 Kaut arī pagaidām trūkst sīkākas informācijas par “Figaro” mūziķiem un spēlēto repertuāru, 

instrumentārijs un redzamā atribūtika liecina par iespējamu šī sastāva saistību ar džezu. Katrā ziņā 

orķestris bijis ļoti populārs, un uzstājies arī viens.
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 1928. gada rudenī sludinājumos parādās orķestru “The New Yorker and Philadelphia 

Dancing band”, “The Taddy Carhart's banjo Band”, “Columbia Band” un “Mai-Bli-Band” 

nosaukumi. Saskaņā ar vācu džeza pētnieka Rainera Loca184  informāciju, šie sastāvi saistāmi ar 

amerikāņu mūziķi − amatieri, antrepenieri un dēkaini Džordžu (Tediju) Karhartu (George Carhart, 

1903−1984), kurš organizējis ASV mūziķu turnejas Eiropā. Šie ir vieni no pirmajiem ārzemju džeza 

orķestriem, kas regulāri uzstājušies Latvijā. Pieejamā informācija par šiem orķestriem un Džordža 

Karharta biogrāfija tuvāk aplūkota 4.6. apakšnodaļā par ārzemju mūziķiem Latvijā.

 Ar “Uļeja” deju zāli saistāms orķestris “The Favorite Band” − 38 sludinājumi 1928.−1929. 

gadā. Pirmo reizi minēts 1928. gada 7. janvārī, šis orķestris līdz pat augustam figurē kā vienīgais 

sastāvs dažādajos “Uļeja” sarīkojumos. Vēlāk minēts kopā ar samērā margināliem sastāviem (“The 

New-Yorky Banjo Band”, “The Elite-saxofon Dancing Band”, “The Saxophone Dancing band”, 

“The Banjo Band” u. c.), tomēr šķiet, ka “The Favorite Band” ir bijis orķestris ar pietiekami izteiktu 

individualitāti, par ko liecina samērā lielais sludinājumu skaits, kā arī individuāla uzstāšanās (20 

sludinājumos minēts kā vienīgais sastāvs).

 Sastāvs “The Saxophone Dancing Band” parādās 1928. gada aprīlī un ir atrodams 22 

sludinājumos līdz 1929. gada maijam. Spēlējis balles “Uļejā” un Lielajā Ģildē, taču arī 

Ķīšezermalā, Jaunās muižas parkā. Uzstājies kopā ar “The Banjo Band”, “Figaro” un “The Favorite 

Band”.

 Acīmredzot kā šā paša sastāva nosaukuma variants − “The American Saxophone Dancing 

band”. 8 sludinājumos 1928. un 1929. gadā parādās arī orķestris ar nosaukumu “The Elite 

Saxaphone Dancing band”, vēlāk − “The Elite Dancing band”. Spriežot pēc uzstāšanās vietām 

(“Uļejs” un Lielā Ģilde), tas ir tas pats sastāvs. 

 Vēl kāds sastāvs ar nosaukumu “The Metropolitan Band” minēts 1929. gada martā un 

sastopams līdz pat 1933. gadam (kopā 13 sludinājumi). Šā orķestra sludinājumos vairākas reizes 

lasāms arī “diriģenta” (vadītāja?) Riharda Blūma vārds. R. Blūms ir pieminēts sludinājumā 1929. 

gada 9. martā kā cita orķestra − “The Saxophone Banjo Band” − vadītājs (šis sastāvs ir tikai vienā 

sludinājumā), taču vēlāk viņš figurē arī kā “The Metropolitan Band” vadītājs. Orķestris uzstājies 

ļoti dažādās vietās un visa gada laikā, līdz ar to varam secināt, ka tas bijis samērā pastāvīgs un 

ilglaicīgs sastāvs. Uzstājies kopā ar “Figaro”, “The Elite Dancing band”,  “The Melody  Boys” un 
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citiem, tomēr acīmredzami − ne pirmā līmeņa sastāviem. Uzvārds “Blūms” parādās arī 1940. gada 

13. aprīļa deju vakara sludinājumā M. Kauliņa dejas skolā − A. Blūma džeza kapella, taču šī 

acīmredzot ir cita persona.

 “The Havain Band” (arī “The Dancing Havana Band”, “The Havay Jacc Band”) figurē no 

1927. līdz 1929. gadam, taču tikai 6 sludinājumos. 1927. gada septembrī sludinājumos piebilde − 

“papildināts ar saksofoniem” un “pēdējo jaunumu instrumentiem”. Spēlējis Lielajā Ģildē un 

“Uļejā”.

 “The Happy Days Jacc Companys” ( arī “Happy Days Orchestra”, “The Dance Happy  

Band”, “Happy Days”) − atrodams laikrakstos no 1928. līdz 1933. gadam, bet arī tikai 8 

sludinājumos. Spēlējis Mazajā Ģildē un Amatnieku zālē.

 “The Holywood Star Band” (arī “The American Holywood Band”) darbojies 1929. un 

1930. gadā. 7 sludinājumi, visi no  “Dancing Palace”, kopā ar “The Dancing Palace Band” un “The 

Banjo Dancing Band”.

 “The Saksofon Band” − minēts sakarā ar uzstāšanos 1928. gada decembrī “Uļejā”, taču 

vairāk pieminēts 1934., 1935. un 1937. gadā kopā ar Šurpfela “Marcellu” (pavisam 6 sludinājumi). 

Acīmredzot sastāvs ir bijis saistīts ar A. Šurpfelu, jo 1937. gada 19. novembra sludinājumā lasāms: 

“Spēlēs 2 iecienītie džeza orķestri − “Šurpfel Marcella” un “The Saksofon Band” A. Šurpfeļa 

vadībā.” Uzstājies “Uļejā”, Lielajā ģildē, Grāmatrūpnieku biedrībā un Rīgas Atlētu klubā (Brīvības 

ielā 55).

 “The Saksofon Band” ir viens no ilgāk pastāvošajiem orķestriem, kas dibinājušies 1920. 

gadu nogalē (darbojies līdz 1937. gadam).

 “The Honolulu Band” − darbojies no 1928. līdz 1937. gadam. Pavisam 9 sludinājumi no 

Mazās Ģildes, restorāna “Dancing Palace” un “Ressource” zāles Rātslaukumā 1. Tikai vienā − pašā 

pirmajā sludinājumā − figurē kā vienīgais orķestris: 1928. gada 6. decembrī − “pirmklasīgs džezs”. 

Uzstājies kopā ar mazāk zināmiem sastāviem “The Happy Days Jacc Company”, “The Kafria Jacc-

Kapella”, “The Black Diamond”, “The Elly Mygirls Dancing band”, kā arī Šurpfela “Marcellu” un 

Henrija Poļa džeza kapelu.

 Arī šis sastāvs, līdzīgi “The Saksofon Band”, ir viens no visilgāk pastāvošiem 20. gadu 

beigu orķestriem (darbojies līdz 1937. gadam).

 “The Canadian Banjo Band” ( arī “The Canadian Banjo Dancing Band”) minēts 1928. un 

1930. gadā dažādās ballēs − galvenokārt karnevālos Lielajā Ģildē, Amatnieku biedrībā un citur ( 5 

sludinājumi). Nosaukums sākotnēji liekas “The Banjo Dancing Band” atdarinājums, taču, spriežot 

pēc darbības rakstura, šķiet, ka šis sastāvs ranga ziņā bijis zemāks.  
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  Lai gan “The Singing Band” A. Kļaviņa vadībā parādās tikai vienā sludinājumā 1930. 

gada 30. aprīlī (Lielā Ģildē), šķiet, ka šī varētu būt viena no pirmajām latviešu džeza vokālajām 

grupām. Iespējams, ka ar šo orķestri saistāms vijolnieks un diriģents Arvīds Kļaviņš, kurš 1934. 

gadā vadījis deju kapelu Ķemeru restorānā “Jautrais Ods”, 1939. gadā uzstājies restorānā “O.U.K.”, 

bet no 1934. līdz 1942. gadam bijis  Radio orķestra ceļojošās operetes vadītājs.185

 Līdzās nosauktajiem orķestriem ir daudz sastāvu, kas pieminēti tikai dažas vai pat 1 − 2 

reizes. 1927. un 1928. gadā, kad konstatējams pirmais lielais sludinājumu skaita pieaugums, (tātad 

vislielākais tirgus pieprasījums pēc džeza), protams, radās orķestri, kas nebija pastāvīgi sastāvi, bet 

tika izveidoti vienam konkrētam pasākumam vai arī darbojās neregulāri. Tādi acīmredzot ir lielākā 

daļa no šiem nosaukumiem:186 

1. “The William’s Bubi Band”, “The William’s Banjo Band”, “William's Cabaret Dance 

Orchestra”. 1929. gadā minēts 5 sludinājumos ar trim dažādiem nosaukumiem, taču acīmredzot 

viens un tas pats orķestris. Uzstājies ballēs “Uļejā” un Amatnieku biedrībā.

2. “Our Little Jazz Banjo Band”  − tikai trīs balles 1928. gada ziemā, kopā 6 sludinājumi.

3. “The Suza Band” minēts 2 reizes 1928. gadā saistībā ar zaļumballēm Ķīšezermalā Jaunās 

muižas parkā, un acīmredzot izveidojies no kāda pūtēju orķestra.

4. “The Tipsy Band” minēts vienu reizi 1927. gadā − ballē Nac. Latv. Atbrīvoš. biedrībā.

5. “The Valentino Band” figurē tikai divās ballēs “Uļejā” 1928. gada martā un aprīlī.

6. “The Edison Band” atrodams 3 sludinājumos 1929. gada Lieldienu ballē Lielajā Ģildē.

7. “The Negro Saxophone Band” vai “The Negro Banjo Band” figurē 1928. un 1929. gada 

Jaungada ballēs “Uļejā”, acīmredzot īslaicīgi sastāvi konkrētam pasākumam.

8. “The Rialto Dancing Capella”, “The Montevideo Band” atrodami tikai vienā sludinājumā 1930. 

gada 15. novembrī Rudens ballē Ebreju klubā, Skolas ielā 6. “The Rialto Dancing Capella”, 

iespējams, ir saistīta ar orķestra vadītāju M. Stranski, kurš vēlāk 1935. gadā minēts kā sastāva 

“Rialty Band” vadītājs (sk. 4.4. apakšnodaļu).

9. “The Original Jazz Band” − acīmredzot vairāki dažādi ansambļi. Pirmo reizi minēts 1922. gadā 

restorānā “Palais Royal” kā viens no pirmajiem orķestriem, bet  orķestris ar tādu pašu 

nosaukumu atrodams arī 1928. gada 26. maija sludinājumā Majoru jūras paviljonā kopā ar 

“American Vicent Loper Band”. 
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10. “The Original Dancing Band” minēts divos sludinājumos 1927. gada oktobrī − balles Sieviešu 

Palīdzības korpusa telpās, Blaumaņa ielā 19.

11. “The Harvey Dancing Band” − 4 sludinājumi − balles Mazajā Ģildē un “Uļejā” 1927. un 1928. 

gadā. 

12. “The Halbmond Jazz-Banjo Dancing Band” − atrodams tikai 1928. gada novembrī un decembrī 

ballēs Lielajā Ģildē un Latviešu biedrībā. 4 sludinājumi. Iespējams, saistīts ar “The Banjo 

Dancing Band”.

13. “The Georgen Band” − viena balle “Uļejā” 1928. gada martā.

14. “The Foxtrot Band” − tas pats.

15. “The Sonora Dancing band” un “The Mickey Sonor Band” − divos sludinājumos minēts sastāvs 

1930. un 1931. gadā ballēs Lielajā un Mazajā Ģildēs.

16. “The Pajacco Bandjo Band” (arī “The Pajazzo Band” un “The Banjo Bajacco Band”, 

acīmredzot arī “Š. Bajazzo Band”) − sastāvs minēts 4 sludinājumos 1927., 1928., 1929. un 

1930. gadā. Š. Bajazzo varētu būt pseidonīms.

17. “The Pavlov Symphonie Jazz-band” parādās vienā sludinājumā 1927. gada jūnijā koncertdārzā 

“Union Palast”, Valdemāra ielā 21. A. Pavlova vārds parādās Mūziķa kalendārā 1935. gadā, 

saistībā ar M. Vērmaņdārza restorānu. Pēc dažām ziņām, vijolnieks Pavlovs uz Rīgu atbraucis 

no Liepājas. Mūziķa kalendārā minēts orķestra sastāvs: V. Pavlovs − vijole, H. Millers − vijole, 

V. Kņazevskis − čells, A. Garoza − kontrabass, V. Dvarionovičs − klavieres, M. Rīsbergs − 

akordeons, A. Runcis − sitaminstrumenti. (Mūziķa kalendārs, 1935:173). Minētais sastāvs ir 

nepārprotams salonorķestris.

18. “The Fagoth and Saxophones Band” un “The Fagoth and Banjo Band” − abi ļoti īpatnējie 

sastāvi pieminēti divos sludinājumos 1928. gada rudenī − ballēs kopā ar “The American Cabaret 

Dancing Band” un “The New Yorker Dancing Band”. Šie ir vieni no dīvainākajiem orķestru 

nosaukumiem. Fagots nekad nav bijis raksturīgs džeza instruments, vēl jo vairāk 1928. gadā.

19. “The American Cabaret Dancing Band” − sastāvs minēts vienā sludinājumā 1928. gada 18. 

augustā, ballē Lielajā Ģildē, kopā ar “The Fagoth and Saxophones Band”.

20. “The Bajan Jacc Band” (arī “The Bajan Jaz Band” un “The Dancing Bajan Band”). Sastāvs 

parādās 1930. un 1931. gadā, Lielajā Ģildē un Amatniecības zālē 3 sludinājumos.

21. “The Jacc Susafon Band” (arī “The Jazz Susafon”) − bijuši divi sludinājumi 1930. gada 

septembrī par uzstāšanos Amatnieku zālē ( kopā ar “The Banjo Dancing Band” un “Stella”).

22. “The Chalevudy Banjo Band” − sastāvs parādās tikai vienā sludinājumā 1928. gadā − Mazajā 

Ģildē kopā ar “Figaro” un “The American Dancing Palace Band”.
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23. “Banjolo Dancing Band” − minēts vienā pasākumā 1927. gada 17. septembrī “Tautas rudens 

svētku ballē” Lielajā Ģildē kopā ar “Bubi Band”. Sludinājumā piebilde − “papildināts ar 

saksofoniem”.

24. “Bi-Bi-Bi Banjo band” − arī uzstājies tikai vienā pasākumā − 1928. gada 21. janvārī Lielajā 

Ģildē, kopā ar “Bubi Band”. Šķiet, šis sastāvs speciāli organizēts konkrētam sarīkojumam.

25. “Charly Jacc Band” (arī “The American Charly Band”) − minēts trijos sludinājumos 1927. un 

1928. gadā.

26. “The Banjo Olrait Band” − tikai viens sludinājums 1928. gadā par uzstāšanos Mazajā Ģildē.

27. “The Charleston Band” − arī minēts tikai vienā sludinājumā 1928. gadā.

28. “The Elly Mygirls Dancing Band” − sastāvs bijis divos sludinājumos − 1930. gada martā Valsts 

Tehnikuma zālē, Rīgas izglītības biedrības dāmu komitejas rīkotajā koncertballē un  1935. gada 

aprīlī restorānā “Dancing Palace” kopā ar “The Honolulu Band”. Spriežot pēc nosaukuma, tas 

varētu būt dāmu orķestris.

29. “The Kafria Jacc-Kapella” (vai “The Kafraria Jacc-Kapella”) − minēts 1932. un 1933. gadā 

Mazajā Ģildē kopā ar “The Honolulu Band”.

30. The Black Diamond” − reklamēts vienā sludinājumā 1933. gada decembrī − Mazajā Ģildē kopā 

ar “The Honolulu Band”.

31. “Casino Band” − minēts divreiz − 1934. gada augustā “Bulduru viesnīcā “Kasino”, orķ. “Casino 

Band” benefice”, un 1936. gada augustā Majoros ar analoģisku sludinājumu. Acīmredzot − 

Jūrmalas Kazino orķestris.  

32. “The Aricones Dansing Band” − parādās viena pasākuma divos sludinājumos 1927. gada 

oktobrī M. Kauliņa dejas skolā, Mārstaļu ielā 2/4.

33. “La Monmartre Apache Jacc Kapelle”, “The Paris Savoy Orchestra” − tikai viens sludinājums − 

balles reklāmā “Uļejā” (“Karnevāls “Pie Parīzes apašiem””) 1928. gada 2. martā. Spriežot pēc 

sludinājuma konteksta, šie ir atbilstoši tematiskajam pasākumam nosaukti sastāvi, bet patiesībā 

pilnīgi citi orķestri. Iespējams, viens no sastāviem saistīts ar “The Savoy Band”. 

34. “The Dancing Big Saxaphonis Jacc Kapella”, “The Alerma Bandanium Jacc band” − līdzīgi 

iepriekšējiem, arī šie orķestri minēti tikai vienā sludinājumā − par “Rudens asteru balli” Mazajā 

Ģildē 1929. gada 14. septembrī. Ļoti pompozie nosaukumi acīmredzami liecina, ka arī šie ir 

atbilstoši tematiskajam pasākumam nosaukti sastāvi, bet patiesībā pilnīgi citi orķestri.

35. “The Dancing Jacc Kapella”, “The Famoz Jacc Orchestre” − abi orķestri parādās tikai vienā 

sludinājumā − par Ziemassvētku balli Amatnieku biedrībā 1930. gada 24. decembrī. 
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36. “The Melody Boys” − sastāvs atrodams divos sludinājumos 1930. un 1931. gadā, kad 

reklamētas balles Lielajā Ģildē kopā ar “The Metropolitan Band”. 1937. gada decembra beigās 

sastāvs ar tādu pašu nosaukumu figurē “Alhambras” reklāmā: “No 1. janvāra bārā spēlēs 

“Melodys Boys””.

37.“George Meinhard und his orchestre” − iekļauts divos sludinājumos 1932. gada augustā − 

sezonas atklāšanas balle Lielajā Ģildē kopā ar “The Dancing Banjo Band”. Vai vadītāja vārds 

būtu Juris Meinhards?

38. “The Saxophone Banjo Band” R. Blūma vad. − bijis tikai vienā sludinājumā kopā ar “The 

Metropolitan Band”, acīmredzot sastāvs vienam pasākumam. R. Blūms vēlāk figurē kā “The 

Metropolitan Band” vadītājs.

39. “The Mascotte band” − visticamāk − restorāna “Mascotte” (Majoros, Jūrmalā) orķestris. 

Atrodams vienā restorāna sludinājumā 1931. gada 5. septembrī. 1935. gada 19. janvāra 

sludinājumā par balli Grāmatrūpniecības biedrības zālē, Lāčplēša ielā 43/45, lasāms, ka “M. 

Stranska orķ. kuplinās akordeonists no Maskotte-band.”

40. “Africano-Negro Band” − acīmredzami atbilstoši tematiskajam pasākumam nosaukts orķestris, 

parādās tikai vienā sludinājumā − “Ziemassvētku nakts Āfrikā” Lielajā Ģildē 1932. gada 24. 

decembrī kopā ar “The Metropolitan Band”.

41. “The Banjo Witteman Džezs Band” − bijis sludinājumā tikai vienu reizi − 1929. gada 9. 

novembrī − par balli Ugunsdzēsēju biedrības zālē kopā ar “The Americ. “Columbia” bendžo 

band”.

42. “The Alhambra Band” − lepnākās Rīgas izklaides vietas “Dancing Cabaret Alhambra” orķestris, 

sludinājumos minēts 4 reizes 1927. un 1931. gadā (divreiz “Alhambrā”, arī “Lido” un viesnīcā 

“Frankfurte pie Mainas”). Neskaidrs ir jautājums par šā orķestra saistību ar “The Savoy Band”, 

kurš arī uzstājās “Alhambrā” šajā pašā laikā.

43. “The Alabama Kid Band” − parādās tikai vienā sludinājumā 1928. gada 4. februārī − par 

uzstāšanos dejas grīdā “Dancing Palace”.

44. “Foh-band” − sludinājums tikai vienai ballei (2 sludinājumi) 1928. gada februārī kopā ar “The 

Happy Days Jacc Companys”.

45. “Riksi Jazz Band” − parādās vienā sludinājumā 1931. gada decembrī − par Latvijas Jūras atbr. 

biedrības “Vilnis” koncertu − balli.

46. RBII biedrības Jazz-Band orķ. J. Ķirsona kunga vadībā − atrodams divos viena pasākuma 

sludinājumos Amatnieku biedrības zālei 1927. gada septembrī. Viens no pirmajiem 

sludinājumiem ar orķestra vadītāja vārdu.
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4.3.  Krīzes posms (1930−1935)

 Kā jau minēts iepriekš, pasaules ekonomiskā krīze spēcīgi iespaidoja Latvijas attīstību, tai 

skaitā arī džezu. Par to liecina kopējais džeza sludinājumu skaits, kurš šajā posmā ir vismazākais, 

uzskatāmi rādot izklaides pasākumu skaita un tātad arī džeza patēriņa samazināšanos. Sludinājumu 

skaita kritums sākas jau 1929. gadā, sasniedzot zemāko punktu 1933. gadā, un turpinās līdz 1935. 

gadam, kad atkal atsākas pieaugums. Jāsecina, ka pasaules ekonomiskā krīze jūtami ir ietekmējusi 

džeza mūziķu darbību Latvijā.

 30. gadu sākumā eksotiskie orķestru nosaukumi no sludinājumiem lēnām sāk pazust. To 

vietā parādās orķestri, kuru nosaukumos figurē to vadītāju vārdi. Šī tendence liecina par attieksmes 

maiņu pret džezu − pieprasījums ir vērsts uz kvalitāti, konkrētiem orķestriem un to vadītājiem − ar 

atšķirīgu skanējumu, sastāvu, repertuāru, muzicēšanas stilu utt. Tomēr nozīmīgākie šā posma 

notikumi ir simfodžeza parādīšanās Latvijas džezā, kā arī pirmā džeza solo ieskaņojums, ko veic 

Y.M.C.A. kapela. 

 Tā dēvētais simfodžezs ir savdabīga parādība džeza vēsturē. Jau ar pašiem džeza 

pirmsākumiem mēģinājumi apvienot džeza elementus ar akadēmisko mūziku gandrīz vienmēr 

raisījuši asas diskusijas un pretrunīgus vērtējumus. Viens no pirmajiem šādiem piemēriem jāmin 

Kloda Debisī (Claude Debussy) regtaima iespaidā tapušais “Gulivera keikvoks” (“Golliwoog’s 

Cakewalk”, 1908), kā arī nedaudz vēlāk − Igora Stravinska kompozīcijas “Zaldāta stāsts” un 

“Regtaims 11 instrumentiem” (abi komponēti 1918. gadā). Džeza ietekmi iespējams konstatēt arī 

franču komponistu Darjī Mijo (Darius Milhaud), Morisa Ravela (Maurice Ravel), Ārona Koplenda 

(Aaron Copeland) un vairāku citu daiļradē (Asriel, 1985:409−411). Taču akadēmiskā mūzika 

ietekmēja arī džeza pārstāvjus. Viens no pirmajiem jāmin trompetists Bikss Beiderbeke, kura 

kompozīcijā “In a Mist” jūtama K. Debisī ietekme, kā arī straida (stride piano) stila pamatlicēja 

Džeimsa P. Džonsona (James P. Johnson) daiļrade.

  Vispazīstamākais šā koncepta popularizētājs un realizētājs džeza attīstības pirmajā 

desmitgadē (1920−1930) bija Pols Vaitmens. Kā jau minēts, Džordža Gēršvina pazīstamā 

„Rhapsody in Blue”187 tapa pēc viņa pasūtījuma, un tika pirmatskaņota koncertā “An Experiment in 

Modern Music” Eola zālē (Aeolian Hall) Ņujorkā 1924. gada 12. februārī (Cooke, 1997:55). Pēc šā 

koncerta radās liela interese par jauno “simfonisko džezu” (“Symphonic jazz”), un Vaitmena stils 
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187 No mūsdienu viedokļa raugoties, “Rhapsody in Blue” un vairākus citus Dž. Gēršvina darbus nosacīti iespējams 
klasificēt kā “Third Stream”, kaut gan tie nav komponēti, apzināti mēģinot radīt abu žanru sintēzi, lai veidotu jaunu 
mūzikas novirzienu, kas bija Gila Evansa un citu viņa domubiedru koncepts 20. gs. 60. gados.  Iespējamais apzīmējums 
varētu būt akadēmiskā mūzika ar džeza elementiem, ko vismaz Eiropā ilgu laiku kļūdaini uzskatīja par džezu.



tika plaši imitēts. Viņa iespaids izsekojams tādu džeza aranžētāju darbos kā Dons Redmens (Don 

Redman; 1900−1964) un Djūks Elingtons, un dzirdams daudzu, īpaši balto džeza orķestru 

ieskaņojumos 20. gados (Shipton, 2007:211−212). P. Vaitmena orķestris bija pazīstamākais ASV 

džeza orķestris Eiropā, kuru apmeklēja divas reizes ar plašām koncerttūrēm, tādējādi nav nejaušība, 

ka Eiropas mūziķi centās imitēt viņa stilu un skanējumu. 

 Vaitmena izpratnē simfoniskās mūzikas savienojums ar džezu izpaudās kā apvienots stīgu 

un džeza orķestris, kurš atskaņo simfoniskas ievirzes skaņdarbus ar džeza elementiem. Turpinoties 

džeza attīstībai, simfodžezs kļuva aizvien eksperimentālāks un novatoriskāks. Savu lielāko 

uzplaukumu šis koncepts sasniedza  50.−60. gados ASV līdz ar kūldžeza novirzienu “trešā straume” 

− “Third Stream”188, kura pazīstamākie piemēri ir Mailsa Deivisa un Gila Evansa orķestra veiktie, 

par džeza klasiku kļuvušie ieskaņojumi.189

 Latvijā simfodžeza attīstība sākās ar Jāni Vītoliņu un viņa dibināto simfodžeza orķestri 

“La-Si-Do”. Kaut arī 1929. gadā avīzē “Kurzemes Vārds”190  ir atrodamas ziņas par simfodžeza 

orķestri Liepājā “Lettonia” Čārlija Kinta (Charly Kinth) vadībā191, tomēr pagaidām nav izdevies par 

šo sastāvu atrast tuvāku informāciju, tāpat kā par tā diriģentu192. Tomēr šis orķestris acīmredzot nav 

atstājis lielu iespaidu uz Latvijas džeza attīstību, pretstatā Jānim Vītoliņam, kura aizsāktais 

simfodžezs sākumā kļūst par populāru modes lietu, taču vēlāk pārtop  par noturīgu un ilglaicīgu 

tradīciju, kas raksturo Latvijas džezu. Pats Vītoliņš piedzīvo plašu publicitāti un vēlāk turpina 

sekmīgi darboties profesionālajā mākslā, bet simfodžeza tradīcijas turpina austriešu izcelsmes 

diriģents Valters Hāns, kas 1940.−1941. gadā Liepājā vada simfodžeza orķestri, ar kuru sniedz 

vairākus koncertus. Pēckara laikā ar simfodžezu lielā mēra saistāma Ringolda Ores darbība 50.−60. 

gados, un šī tradīcija Latvijas džezā joprojām ir dzīva. 

 Jānis Vītoliņš (1886−1955) ir viena no interesantākajām personībām latviešu mūziķu vidū, 

kuras darbība ir nepelnīti piemirsta un nenovērtēta. Viņa biogrāfija atgādina dēku romānu.  
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188 “First stream” − pirmā straume − klasiskā mūzika, “second stream” − otrā straume − džezs, “third stream” − trešā 
straume −  abu iepriekšējo sintēze. Jēdziena autors ir džeza kritiķis, komponists un aranžētājs Gunters Šullers (Gunther 
Schuller; 1925).

189 Tās ir trīs plates, kas tapušas abu mūziķu kopdarbībā no 1957. līdz 1960. gadam: “Sketches of Spain”, “Miles 
Ahead” un “Porgy and Bess”.

190 Avīze “Kurzemes Vārds” (1918−1940) iznāca Liepājā 6 reizes nedēļā un bija autoritatīvākais provinces laikraksts 
Latvijā (Treijs, 1996:30).

191 Sludinājums avīzē “Kurzemes Vārds” 1929. gada 16. maijā: “Kūrmājas vasaras sezonas atklāšana. Uz verandas, 
sākot ar 18. maiju, katru vakaru koncerts no plkst. pus 9 vak. spēlēs “Jazz-symphonie Orchestra “Lettonia” Charly 
Kint’s vadībā”. Sk. 2. pielikuma 11. attēlu. 

192 Pēc nepārbaudītām ziņām, diriģenta īstais vārds bijis Kārlis Kincs, un viņš esot bijis saksofonists. Autora intervija ar 
E. Zemoviču, 10.10. 2008.



 J. Vītoliņš dzimis Gulbenes apriņķa Litenes pagastā. No 1911. gada viņš mācījās fagota 

spēli Maskavas konservatorijā, ko arī absolvēja 1917. gadā. Pilsoņu kara laikā viņš nokļuva Sibīrijā, 

kur spēlēja ceļojošā operā un nodibināja Imantas strēlnieku pulka orķestri. Pēc leģendārā Imantas 

pulka ceļojuma − atgriešanās Latvijā ar kuģi apkārt Ķīnai, Indijai un Eiropai cauri Suecas kanālam, 

J. Vītoliņš 1920. gadā iestājās Latvijas konservatorijā un studēja kompozīciju pie prof. Jāzepa 

Vītola, vienlaikus strādājot par fagota pasniedzēju. Taču jau 1926. gadā viņš devās uz ASV, kur 

sākumā strādāja dažādos simfoniskos orķestros un vadīja latviešu kori, bet tad kļuva par aranžētāju 

lielajās Amerikas filmu studijās “Paramount” un “Metro-Goldwin-Meyer”(!). 

 Pēc pieciem ASV pavadītiem gadiem J. Vītoliņš atgriezās Latvijā 1931. gadā, un jau gadu 

vēlāk nodibināja savu “simfodžeza” orķestri “La-Si-Do”, ar kuru sniedza vairākus koncertus. Taču 

diezgan drīz J. Vītoliņa intereses mainījās, un viņš nopietni pievērsās kompozīcijai. Darbu skaitā ir 

mūzika kinofilmām “Daugava” un “Dzimtene sauc”, kā arī balets “Ilga”, kura pirmizrāde notika 

1937. gada aprīlī Nacionālajā Operā. Par šo baletu lasāma Jāņa Zālīša recenzija “Jaunākajās 

Ziņās” (24.04.1937., Nr. 91, 21. lpp.). Zīmīgi, ka recenzijas tekstā, kas ir samērā atzinīgs, džezs 

vairs netiek pieminēts. 

 Pēc Otrā pasaules kara J. Vītoliņš strādāja Latvijas Valsts konservatorijā, kur pasniedza 

fagota spēli. Viņa audzēkņi ir vēlākais LPSR Kultūras ministrs Vladimirs Kaupužs un 

radiožurnālists Oļģerts Šusts.193

 Visticamāk, ka ideja par simfodžezu Vītoliņam radās, esot Amerikā. Atgriežoties Latvijā un 

atklājot, ka šādas mūzikas šeit  nav, viņš saredzēja iespēju šāda projekta realizācijai, ko arī īstenoja 

kopā ar menedžeri A. Tauriņu. Pirmais orķestra “La-Si-Do” koncerts notika 1932. gada 10. aprīlī 

Amatnieku biedrības zālē. Programmā līdzās paša Jāņa Vītoliņa kompozīcijām (“Latvju rapsodija”, 

“Ebreju raudu dziesma” u. c.) bija arī Dž. Ne-Hjūga (Jimmy Ne-Hugh) “Blue Again”, H. Varrena 

(Harry Warren; 1883−1981) “By the River Sante Marie” un jau pieminētā Dž. Gēršvina “Rapsody 

in Blue”, kas tādējādi bija arī šā skaņdarba pirmatskaņojums Latvijā (solists − pianists A. Dikmans). 

Koncerta ievadvārdus teica Jēkabs Vītoliņš (sk. 5. pielikuma 2. attēlu).

 Pēc atklāšanas koncerta notika vēl vairāki šā orķestra koncerti, viens no tiem arī Latvijas 

Konservatorijas lielajā zālē 1932. gada 9. decembrī, par ko liecina saglabājies foto LMM (sk. 4. 

pielikuma 18. attēlu). “La-Si-Do” minēts arī “Jaunāko Ziņu” rakstā par Rīgas kafejnīcu orķestriem 

1932. gada 8. jūnijā kā “Maskottes” koncertdārza orķestris 18 cilvēku sastāvā, kas 

 “komponista − diriģenta Jāņa Vītoliņa vadībā, piedaloties kā koncertmeistaram vijolniekam 
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 A.Norītim, /../ visbiežāk izpilda amerikāņu, angļu un franču džeza simfonijmuziku. Orķestris 

 spēlē vakaros no 8 līdz 12.”  

 Grūti pateikt, cik lielu iespaidu šie koncerti atstājuši uz tā laika mūziķiem un publiku, taču, 

spriežot pēc koncertu recenzijām un publikāciju skaita, orķestra darbība ieguvusi diezgan 

ievērojamu rezonansi. Sākotnēji kritikas novērtējums bija neitrāli labvēlīgs (sk. “Jaunākās Ziņas”  

Nr. 85., 1932. gada 18. aprīlī un Nr. 90., 23. aprīlī), taču pēc koncerta 1932. gada 9. decembrī 

J. Zālīša recenzija jau ir klaji negatīva (“Jaunākajās Ziņas”, 1932. gada 10. decembrī).194  Tomēr 

jādomā, ka respektablās koncerta telpas (Konservatorijas zāle!), apjomīgā un novatoriskā 

programma, lielais orķestra sastāvs un profesionālie mūziķi noteikti mainīja priekšstatu par džezu 

vismaz daļā klausītāju.

 “La-Si-Do” spēlēja tā laika labākie “vieglā” žanra pārstāvji – saksofonisti Viktors Jugla un 

Pēteris Reinojans, vijolnieks un orķestra vadītājs Teodors Kaizers, orķestra vadītājs, kontrabasists 

un bandžo spēlētājs Teodors Briedis u. c. Orķestra sastāvā par sitaminstrumentu spēlētāju piedalījās 

arī vēlākais ievērojamais latviešu komponists Ādolfs Skulte, bet koncertu diriģēja Teodors Vējš.

 RMM  krājumos ir pieejami fotoattēli no abiem koncertiem (Amatnieku biedrībā un 

Konservatorijā), kuros redzams orķestra sastāvs (sk. 4. pielikuma 17. un 18. attēlus). Abi foto ir 

pozēti grupas attēli, kuros redzams uz skatuves izvietojies orķestris. Amatnieku biedrības foto 

redzams nepilns simfoniskā orķestra sastāvs, kurš papildināts ar saksofoniem un bandžo (12 vijoles, 

2 kontrabasi, tuba, sitaminstrumenti, tajā skaitā zvani, gongs, timpāni un vibrafons, fagots, flauta, 2 

klarnetes, 2 trompetes, 2 tromboni, 2 mežragi, 2 altsaksofoni un tenorsaksofons, bandžo, arfa). 

Pavisam kopā redzami 34 mūziķi, arī Jānis Vītoliņš. Savukārt Konservatorijas fotoattēlā redzami 33 

mūziķi, uz skatuves līdzās jau minētajiem instrumentiem redzams arī flīģelis, kā arī 3 vibrafoni un 

ģitāra. Priekšplānā sēž solisti un diriģents, bet trūkst J. Vītoliņa. Mūziķi tērpušies smokingos ar 

tauriņiem, bet dāmas − garās, baltās kleitās.

 RMM  pētnieks E. Zemovičs identificējis lielāko daļu no fotoattēlos redzamajiem mūziķiem. 

No džeza mūziķiem attēlos ir Teodors Briedis, kurš spēlē bandžo, saksofonisti Pēteris Reinojans, 

A. Sipovičs un Grīniņš, Aleksandrs Dikmanis − klavieres, L. Baltruks − trompete, Viktors Jugla, 

kurš spēlē klarneti, Fricis Ikstrums − zuzafons. Attēlos redzami arī diriģents Teodors Vējš un 

vijolnieks un koncertmeistars Arvīds Norītis.
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 Aplūkojot šos fotoattēlus, varam izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus:

1) redzams simfoniskais orķestris, kas papildināts ar vairākiem džezam raksturīgiem instrumentiem,  

tādiem kā ģitāra, bandžo un saksofoni;

2) koncertu vietas, skatuves iekārtojums un mūziķu tērps liecina par akadēmiska stila koncertiem;

3) koncertos ticis atskaņots simfoniskajam orķestrim neraksturīgs repertuārs, ko apliecina 

instrumentārijs;

4) attēlos saskatāmi un identificējami džeza mūziķi − orķestra dalībnieki;

5) džeza un akadēmisko mūziķu atrašanās un kopēja muzicēšana vienā orķestrī liecina par zināmu 

akadēmisko mūziķu toleranci attiecībā pret džezu;

6) orķestra sastāvs ir ļoti tuvs Pola Vaitmena orķestra sastāvam, kurš tieši tāpat bija simfoniskā un 

džeza orķestra hibrīds;

7) sitaminstrumentu komplekts un izvietojums ir līdzīgs Djūka Elingtona orķestra sitaminstrumentu 

komplektācijai, kāda tā redzama šā posma atttēlos. 

 Apkopojot visu iepriekšminēto, jāsecina, ka J. Vītoliņš bija izveidojis orķestri, kurš pēc 

savas uzbūves un sastāva tuvojās līdzīga rakstura kolektīviem ASV, jo īpaši Pola Vaitmena 

orķestrim, kas tolaik tika uzskatīts par džeza orķestra etalonu (sk. 3.3. nodaļu). Turklāt  šāda 

kolektīva izveidošana un vairāku koncertu noorganizēšana respektablās zālēs liecina par vērā 

ņemamu menedžera darbu, kā arī organizatora spējām. “La-Si-Do” atskaņotais repertuārs  bija tiem 

laikiem novatorisks un aktuāls, turklāt līdzās nozīmīgās Dž. Gēršvina “Rapsodijas blūza stilā” 

pirmatskaņojumam  koncerta programmā bija arī speciāli šim sastāvam komponēti un aranžēti paša 

J. Vītoliņa skaņdarbi. Turklāt pirmo reizi džezs Latvijā skanēja prestižā akadēmiskā zālē. Tas viss 

ļauj novērtēt “La-Si-Do” darbību kā vienu no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas džeza vēsturē 

līdz 1940. gadam. 

 Šķiet, tieši J. Vītoliņa darbība ir aizsākums Latvijas džezam raksturīgajai tieksmei apvienot 

džezu ar akadēmisko mūziku (šīs tendences jaunākais piemērs ir Māra Briežkalna kvinteta jaunākie 

ieskaņojumi). Šī ir viena no Latvijas džeza attīstības īpatnībām, kas nav tik izteikta Igaunijā un 

Lietuvā. Simfodžeza orķestra darbība ir ļoti interesanta epizode Latvijas džeza vēsturē, kas vēl 

prasa pamatīgāku izpēti.

 Kā jau minēts, simfodžeza tradīciju turpināja Latvijā dzīvojošais austriešu diriģents Valters 

Hāns (1911−1941) ar saviem simfodžeza koncertiem 1940. gada rudenī, jau pēc Latvijas 

okupācijas. Pirmais šāda veida koncerts ar jaundibināto Mūzikas biedrības simfodžeza orķestri 

notika 1940. gada 25. augustā Dzintaros (Klotiņš, 2011:141). Šajā orķestrī spēlēja arī ievērojamais 

džeza pianists Džeks Mihaļickis, saksofonists Jēkabs Paļickis, kā arī vēlākais orķestra vadītājs, 
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akordeonists Benjamiņš Čužojs. Koncertu programmā bija amerikāņu džeza mūziķu Kaunta Beizija 

(Count Basie; 1904−1984), Džimija Dorsija (Jimmy Dorsey; 1904−1957), Harija Vuda (Harry 

Woods; 1896−1970) u. c. skaņdarbi, kā arī paša V. Hāna aranžējumi (Klotiņš, 2011:141). Kaut arī 

orķestra dalībnieku liela daļa bija pazīstami Latvijas džeza mūziķi, tomēr šie koncerti notika jau 

PSRS okupācijas laikā un iekļāvās okupācijas varas kultūras politikas kontekstā, līdz ar to attiecas 

jau uz nākamo Latvijas džeza vēstures periodu. V. Hāns diemžēl gāja bojā kara sākumā 1941. gadā 

Liepājā.

 Līdzās simfodžezam otrs nozīmīgs Latvijas džeza vēstures notikums šā posma beigās, ir 

pirmā džeza solo ieskaņojums, ko veic Y.M.C.A. (Young Men's Christian Association − 

amerikāņu palīdzības organizācija) “džeza orķestris”. Y.M.C.A. kapela dibināta aptuveni 30. 

gadu sākumā. Pateicoties Literatūras un mūzikas muzeja materiāliem, ir zināms šā ansambļa 

dalībnieku sastāvs. Grupas pamatsastāvā bija seši mūziķi − Oskars Saulespurēns − tenora 

saksofons, klarnete, Juris Kalniņš − saksofons,  Voldemārs Lācis − trompete,  Armands Krūmkoks − 

klavieres, Fricis Ikstrums − tuba, Verners Troics − sitaminstrumenti. Reizēm grupai pievienojās arī 

citi mūziķi, tādi kā ģitārists un bandžo spēlētājs Teodors Briedis, kurš acīmredzot spēlē arī fokstrota 

“Šņāc(i), Minna” ieskaņojumā, un citi (sk. 4. pielikuma 19. un 20. attēlu).195 

 Aptuveni 1934.−1935. gadā Y.M.C.A. kapela veic ieskaņojumu, ko ir iespējams identificēt 

kā vienu no pirmajiem Latvijas džeza ieskaņojumiem, proti, savā laikā ārkārtīgi populāro fokstrotu

„Šņāc(i), Minna!” (mūzikas un angliskā teksta autors Leslijs Saronī (Leslie Sarony; 

1897−1985)).196  Skaņdarba vidū ir dzirdams četru taktu garš sketa solo, imitējot Luija Ārmstronga 

stilu. Minētā plate atrodama 1935. gada “Bellaccord Electro” katalogā, līdz ar to varam pieņemt, ka 

ieskaņojums veikts ne vēlāk par šo gadu (matricas Nr. 3357). Pēc Mārtiņa Saulespurēna, Oskara 

Saulespurēna dēla, atmiņām, tas bijis angļu šlāgeris, ko mūziķi dzirdējuši pa radio. Dziesma 

iepatikusies, uzrakstīti vārdi latviešu valodā, un skaņdarbs ieskaņots, nemaz nedomājot, ka tas kļūs 

tik populārs. Pēc Mārtiņa Saulespurēna atmiņām, vokālu ir iedziedājis Oskars Saulespurēns, kurš arī 

esot bijis latviešu teksta autors.197  Šajā ieskaņojumā dzirdams džezam raksturīgais frāzējums un 

sinkopācija, un savienojumā ar L. Ārmstronga balss imitāciju to iespējams definēt  kā vienu no 

pirmajiem latviešu džeza solo ieskaņojumiem. 
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195 Literatūras un mūzikas muzeja krājumā ir Y.M.C.A. fotogrāfijas ar citiem, pagaidām neatpazītiem mūziķiem.

196 Skaņdarba analīze 5.3.1. apakšnodaļā.

197 Autora intervija ar M. Saulespurēnu, 21.11.2008.



 Par Y.M.C.A. kapelas saistību ar džezu liecina arī tās nosaukums, jo katalogā un uz plates 

vāka ir uzdrukāts “Y.M.C.A.‘s džeza orķestris”. Kaut gan džeza vārds tika pievienots daudziem tā 

laika kolektīviem, Y.M.C.A. orķestra saikne ar džezu ir konstatējama ne tikai nosaukumā, par ko 

liecina mūziķu turpmākā radošā darbība198.

 Bez “La-Si-Do” šajā laikā Latvijā darbojās arī citi džeza orķestri. Līdz ar skaņuplašu 

kompānijas “Bellaccord Electro” nodibināšanos, apmēram 1931. gadā sāk veidoties tās orķestris − 

“Bellaccord džeza orķestris” vai vienkārši “Bellaccord orķestris”. Tā kā tas nebija pastāvīgs, 

koncertējošs sastāvs, bet gan katru reizi no jauna savākts orķestris konkrētam ieskaņojumam, tā 

darbības analīze un veiktie ieskaņojumi aprakstīti 5.1.1. apakšnodaļā. 

 Kā jau teikts iepriekš, šā posma sākumā sludinājumos sāk parādīties sastāvi, kuru 

nosaukumos figurē to vadītāju vārdi. Viens no pirmajiem orķestriem ar vadītāja vārdu nosaukumā ir 

“Stella Orchestre Riga B. Šmidta vad.” ( arī “Stella Orchestre Riga”), kurš parādās 1929. gadā. 

Šā sastāva nosaukumā jau no paša sākuma gandrīz vienmēr minēts vadītāja B. Šmita vārds. Sastāvs 

pavisam minēts 30 reižu līdz 1931. gadam, vienmēr kopā ar sastāviem “Marcella” un“Rīgas 

Džezs”, un visbiežāk − Lielajā Ģildē. Astoņos šā orķestra sludinājumos fiksēti arī orķestra 

dalībnieki − K. Vilhelmsons, T. Briedis (bandžo), A. Priedītis (klavieres). Triju pasākumu reklāmās 

− 1930. gada 

10. − 11. janvārī, 15. februārī un 21. martā − K.Vilhelmsons ir nosaukts par orķestra vadītāju − 

“Šmita k-ga Stella Orchestre Riga K.Vilhelmsona vad.”. Koncertmeistara Šmita salona kapela 5 

cilvēku sastāvā atzīmēta “Jaunāko Ziņu” 1932. gada 8. jūnija rakstā par Rīgas kafejnīcu orķestriem 

kā mūziķu vienība, kas “sniedz nopietna un jautra satura darbus”.199

 Savukārt nozīmīga informācija par sastāva spēlētā repertuāra saistību ar džezu parādās 

“Uļeja” balles sludinājumā 1929. gada 23. novembrī:

 “”Uļejā” amerik. moderno deju vak. Stella orchestre-Riga” B. Šmidta kga vad., “The 

 New Yorker Dancind Band”. Populārā amer. grāvēja “Sonny Boy” triumfa vakars 

 (Izcēlums mans. – I. V.).”

 Amerikāņu hits un džeza tēma “Sonny Boy” jau ir pieminēta šajā darbā kino kontekstā, un 

sludinājuma teksts ļauj šo orķestri saistīt ar džezu.

 Pagaidām nav noskaidrots, vai “Stellas” vadītājs, kurš vienmēr minēts kā B. Šmits, ir kādā 

veidā bijis saistīts ar vēlāk sludinājumos minēto orķestra vadītāju Herbertu Šmitu, kurš kopā ar 
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198 Mūziķu bigrāfijas sk. 4.5. apakšnodaļā.

199 “Jaunākās Ziņas”, Nr. 122., 1932. gada 8. jūnijā.



Marko Krēmeru 1933. gadā nodibina “Šmidt−Kremer džezbendu” (arī orķestris un kapela, minēts 

3 sludinājumos “Jaunākajās Ziņās”). Šis ir bijis viens no pazīstamākajiem 1930. gadu džeza 

orķestriem, darbojies lepnākajos izklaides iestādījumos − “Alhambrā”, kafejnīcā “Rokoko” un 

Jūrmalā, restorānā “Mascotte” (sk. 2. pielikuma 15. attēlu). Iespējams, ka “Šmita−Kremera 

džezbends” vēlāk kļūst par H. Šmita orķestri, par ko liecina publikācijā “Сегодня Вечером” 1938. 

gada 19. jūlijā lasāmais orķestra mūziķu uzskaitījums. 

 1933. gada 2. septembrī kafejnīcas “Rokoko” sludinājumā laikrakstā “Jaunākās Ziņas” (Nr. 

196) pieminēts arī leģendārais džeza pianists Džeks Mihaļickis − tas ir agrākais šā pianista vārda 

pieminējums (sk. 2. pielikuma 14. attēlu). 1935. gada “Mūziķa kalendārā” atrodams kafejnīcas 

“Rokoko” (Elizabetes ielā 51) orķestra sastāvs. Tie ir L. Levensons − vijole, Dž. Mihaļickis − 

klavieres, L. Kezbergs − čells, saksofons, M. Krēmers − vijole. Pēc dažām ziņām, 30. gadu vidū 

Krēmera orķestrī ir spēlējuši arī saksofonists Iļja Gūtmans, ģitārists un dziedātājs Konstantīns 

Sokoļskis, un bundzinieks Ārons Kivmans. Sīkāk Marko Krēmera biogrāfija aprakstīta 3.5. 

apakšnodaļā. 

 M. Krēmera “džeza orķestris”, iespējams, ir pirmais Latvijas populārās mūzikas orķestris, 

kas veicis skaņuplašu ieskaņojumus. Vācu skaņuplašu firmas “Kristall” 1931. gada katalogā ir 

atrodami 63 plašu nosaukumi (kopā 126 skaņdarbi) ar M. Krēmera orķestra piedalīšanos, lielākoties 

kopā ar solistiem Jāni Āri, Artūru Briedi un vokālo kvartetu “Latvju Dziedoņi”. M. Krēmera 

ieskaņojumos atrodams arī solista T. Kaizera vārds. M. Krēmera orķestris tiek apzīmēts “Marko 

Krēmera jacorķestris no Kabarē “Jar””. Tā kā “Bellaccord Electro” tiek dibināta tikai 1931. gadā, 

varam pieņemt, ka “Kristall” izdotie ieskaņojumi ir tapuši pirms tam.

 Interesanti, ka “Bellaccord Electro” izdotajās skaņuplatēs nav atrodams Marko Krēmera 

vārds, bet ir vesela rinda Jāņa Āres ieskaņojumu (bez pavadījumu spēlējošā orķestra atšifrējuma). 

Iespējams, ka tas ir bijis kādu iepriekš noslēgtu līgumsaistību rezultāts, kas neļāva M. Krēmeram 

publiskot piedalīšanos citas firmas ieskaņojumos (eksistē norādes, ka M. Krēmers tajos ir 

piedalījies).  

 Skaņuplašu firmas “Kristall” 1931. gada katalogā publicēts arī orķestra foto (sk. 4. 

pielikuma 4. attēlu). 

 Tas ir pozēts grupas foto, kurā redzams 13 cilvēku liels orķestris. Interjers ir grezns, veidots 

austrumnieciskā stilā ar nišām telpas sānos, bagātīgi dekorēts. Orķestris izvietojies uz speciālas 

paaugstinātas skatuves, kas norobežota ar margām. Orķestra instrumentārijs sastāv no divām 

vijolēm, trompetes, trombona, trīs saksofoniem (tajā skaitā bassaksofona), diviem akordeoniem, 
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bandžo, helikona, kontrabasa, sitaminstrumentiem. Orķestra dalībnieki tērpušies smokingos ar 

tauriņiem.

 No fotoattēla varam izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus:

1) konkrētais sastāvs ir tipisks tā laika deju orķestris, par ko liecina arī orķestra izvietojums uz 

skatuves un telpas interjers;

2) salīdzinoši lielais orķestra instrumentārijs liecina par iepriekš sagatavota un aranžēta repertuāra 

nepieciešamību. Tā kā orķestra darba vieta ir kabarejs, repertuārs acīmredzot bijis tuvs džeza 

mūzikai, par ko liecina orķestra sastāvs ar gandrīz mazam bigbendam raksturīgu instrumentāriju. 

Vienlaikus šāda tipa orķestris bija spējīgs atskaņot arī ļoti dažādu repertuāru, tajā skaitā arī 

salonmūziku un akadēmiskās mūzikas pārlikumus, par ko liecina redzamās vijoles un 

akordeoni;200

3) tas ir pastāvīgs sastāvs konkrētai vietai, par ko liecina speciāli ierīkotā skatuve; 

4) orķestris uz skatuves izskatās nedaudz saspiests. Kaut arī ir speciāli izbūvēta skatuve, šķiet, tā 

sākotnēji bijusi paredzēta nedaudz mazākam sastāvam. Greznais interjers liecina par attiecīgās 

iestādes finansiāli veiksmīgo situāciju foto uzņemšanas brīdī. Apliecinājums tam ir arī lielais 

orķestra sastāvs (13 cilvēki);

5) visi orķestra dalībnieki ir vienādi ģērbušies, taču tas nav speciāli šūts koncerttērps. Tomēr 

smokingi un tauriņi apliecina orķestra pietiekamu finansiālo nodrošinājumu un rangu.

 Diemžēl fotogrāfija ir samērā nekvalitatīva, tādēļ mūziķus nav iespējams identificēt.

 1929. gada 24. decembrī sludinājumā pirmo reizi parādās sastāvs “The Marcella 

Band” (arī “The Marcella Banjo Band”, “The Marcella Jacc”, “The Marcella Jaz Banjo”, 

“Marcella, Stradella”, “Jazz-Marzella”). Līdzīgi kā “Stella”, orķestra nosaukums vienmēr minēts 

kopā ar tā vadītāja A. Šurpfela vārdu (“Šurpfel-Marcella”). Sastāvs lielākoties uzstājies ballēs 

(Lielajā un Mazajā Ģildē, Grāmatrūpnieku biedrībā, Amatnieku biedrībā un citur). 1929. un 1930. 

gadā šis sastāvs sastopams kopā ar jau minēto “Stellu”, bet turpmākajos gados arī ar citiem 

sastāviem. Kā vienīgais sastāvs “Marcella” minēts tikai trīs ballēs visā laika posmā. Kopumā 

“Marcella” pieminēta 47 reizes un pēdējo reizi parādās 1937. gada novembrī. Kaut arī sastāvs 

parasti nosaukts par trio, 1935. gada 31. decembra sludinājumā publicētajā fotogrāfijā redzams 7 

mūziķu sastāvs (sk. 2. pielikuma 16. attēlu).
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200 Iespējams, ka orķestra mūziķi spēlēja arī citus instrumentus, kas nav redzami foto. Vairāku instrumentu spēlēšana 
restorānu mūziķiem bija parasta prakse. Sk. 5.2. nodaļu.



 Pēc visa spriežot, šis ir bijis ļoti iecienīts sastāvs, par ko liecina daudzie sludinājumi lielajās 

deju zālēs. Diemžēl par pašu Aleksandru Šurpfelu (1891?−?) pagaidām zināma ļoti fragmentāra 

informācija.201

 “Marcellai” ir samērā daudz ieskaņojumu − vairāki desmiti (salīdzinājumā ar daudziem 

orķestriem, kuriem to nav vispār). Latviešu skaņuplašu firmas “Homocord” sludinājumā atrodami 

30 trio “Marcellas” ieskaņojumi (“Jaunākās Ziņas”, Nr. 64., 1932. gada 19. martā), bet  “Bellaccord 

Electro” 1935. gada katalogā atrodama “populārā Marcella Trio − A. Šurpfels − L. Tīmanis − T. 

Briedis” ieskaņotā plate Nr. 3122 (polka “Iemet, papiņ”, un “Mariechen valsis”). Savukārt vācu 

skaņuplašu firmas “Kristall” katalogā atrodami 34 Šurpfela “Marcellas” skaņdarbu ieskaņojumi.

 RMM  krājumā atrodama trio fotogrāfija ar uzrakstu “Trio “Marcella” − A. Šurpfels”, datēta 

ar 1930. gadu (sk. 4. pielikuma 7. attēlu). 

 Foto ir salona portrets. Priekšplānā redzami mūzikas instrumenti − bandžo, vijole, 

akordeons un ģitāra, kas atrodas uz paaugstinājuma. Aiz instrumentiem stāv trīs smokingos 

ģērbušies cilvēki ar tauriņiem.

 No fotoattēla var izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus:

1) foto ir uzņemts salonā, pēc kompozīcijas spriežot, reklāmas nolūkiem;

2) instrumentārijs ir raksturīgs mazai kapelai vai salona trio;

3) divi no redzamajiem cilvēkiem ir aptuveni 30−40 gadus veci, bet trešais ir vecāks − apmēram 

40−50 gadus vecs.

 Skaņuplašu firmas “Kristall” katalogā atrodama līdzīga fotogrāfija, kurā skatāmas tās pašas 

personas, bet attēla kompozīcija ir mainīta (sk. 4. pielikuma 6. attēlu). 

 RMM  darbinieks E. Zemovičs identificējis attēlā redzamās personas − tie ir pats A. Šurpfels 

− vijole, ģitāra, Teodors Briedis − bandžo un L. Tīmanis − akordeons. Spriežot pēc instrumentārija 

un katalogos publicētā repertuāra, šis ir bijis tipisks tā sauktais salona trio, kurš atskaņojis maršus, 

polkas, valšus un tamlīdzīgu viesību un deju mūziku. Nozīmīga ir T. Brieža − viena no Latvijas 

džeza pionieriem − dalība šajā sastāvā. Lielais ieskaņojumu skaits liecina par kapelas popularitāti 

un profesionalitāti.
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201 Pēc E. Zemoviča datiem, A. Šurpfelam 1922. gadā piederējis mūzikas instrumentu veikals un darbnīca Brīvības ielā 
120. Ir ziņas, ka minētais trio uzstājies Radio pārraidēs, kā arī koncertējis ārvalstīs.



 Iespējams, ka nosaukuma līdzības dēļ ar “Marcellu” saistāms arī sastāvs  “Libella”, kurš 

parādās tikai vienā sludinājumā 1932. gada martā Sieviešu Palīdzības korpusa zālē, Blaumaņa ielā 

19:

 “Aleksandra Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrības Lieldienu balle. Populārais ”Libella” 

 Jazz-Band orķestris”.

  Kopā ar ”Stellu” un “Marcellu” bieži minēts  “The Jacc of Riga” (arī “Rīgas Jacc Band”, 

“The Original of Jacc”, “The Band fon Jacc”, un visbeidzot “Rīgas Džezs”) − atrodams no 1930. 

līdz 1934. gadam, pavisam 32 sludinājumos. Parasti spēlē Lielajā Ģildē kopā ar “Stellu”, bet arī ar 

“The Grand Orchestra”. Divos sludinājumos − 1930. un 1932. gadā − minēts arī orķestra vadītājs R. 

Šteins (“Rīgas džezs” R. Šteina vad.). Vairākos 1931. gada septembra sludinājumos lasāma arī 

orķestra reklāma: 

 “Kādēļ “Jacc of Riga” tā ieslavēts? Tādēļ, ka “The Jacc of Riga” spēlē brīvmākslin. 

 un prof. mūziķi.”

 Iespējams, ka ar šo sastāvu saistīts arī orķestris “The King of Jacc” (arī “The King 

Orchestra”) − tas minēts trīs sludinājumos 1930. un 1931. gadā, Lielajā Ģildē un Amatnieku zālē.

 Spriežot pēc ļoti dažādajām uzstāšanās vietām, kā arī mainīgā nosaukuma, šis, šķiet, bijis 

diezgan nepastāvīgs orķestris ar mainīgu mūziķu sastāvu.

 Pazīstamā vijolnieka Teodora Kaizera vadītais orķestris sākotnēji parādās kafejnīcā “Cafe 

Kongress”202  30. gadu sākumā, par ko liecina restorāna koncertu programmas. RMM  ir saglabājušās 

pavisam piecas T. Kaizera orķestra koncertu programmas no “Cafe Kongress”, datētas ar 1932. 

gada 4. oktobri, 8.,11.,15. novembri un 2. decembri (sk. 5. pielikuma 1. attēlu). Spriežot pēc tām, 

koncerti notikuši otrdienās un piektdienās, sākot no 9.00 vakarā. Repertuārs pamatā sastāvējis no 

populāras operešu mūzikas, dažādām uvertīrām, akadēmiskās mūzikas pārlikumiem un jaunākās 

deju mūzikas. Programmās konstatējami arī džeza skaņdarbi, kā Djūka Elingtona “Mood Indigo.”203 

Kaizera orķestra nosaukums kafejnīcā “Kongress” minēts arī “Jaunāko Ziņu” rakstā par Rīgas 

kafejnīcu orķestriem 1932. gada 8. jūnijā: 

 “...no 8 līdz pus 1 naktī [spēlē] džeza orķestris (8 mūziķi), kur piedalās labi šī žanra spēki. 

 Spēlē pa lielākai daļai amerikāņu un angļu jaunākos fokstrotus. Paredzēti arī refrenu 
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202 “Cafe Kongress” atradās Rīgā, Brīvības ielā 15. Šajā pašā namā atradās arī ļoti īsu laiku pastāvējusī O. Stroka 
kafejnīca “Barberina” (Grunte, 2006:79).

203 Sīkāk T. Kaizera orķestra repertuārs aplūkots 5.2. apakšnodaļā. 



 dziedājumi. Programma apzinīgi iestudēta, no lapas neko nespēlē. Orķestra priekšgalā 

 vijolnieks Kaizers.”204

 “Jaunākajās Ziņās” T. Kaizera orķestra vārds minēts 7 sludinājumos no 1935. līdz 1938. 

gadam − Armijas Virsnieku klubā, Valdemāra ielā 5, restorānā “O.U.K.”, Dzirnavu ielā 45/47, kā arī 

Arkādijas parkā, Torņakalnā. T. Kaizera orķestris vismaz 1935. gadā ir bijis Rīgas radiofona 

orķestris, par ko liecina “Jaunāko Ziņu” sludinājumi 1935. gada 31. janvārī un  2. februārī:

 “Latviešu – zviedru biedrības Pēcpusdienas tēja ar deju – Rīgas radiofona salonorķ. 

 T. Kaizera vad.”

 Kaizera orķestra sastāvs nosaukts deju pedagoga M. Grebzdes izdotā žurnāla ”Vadonis deju 

valstī. Žurnāls deju mākslai un viesīgai sadzīvei” 1. numurā 1933. gada septembrī. Rakstā “Mūzikas 

kritika” (19. lpp.) lasāms orķestra sastāvs ar komentāriem:

 “Pazīstamā kapella radio klausītājiem, kura bez koncertiem spēlē arī dejas kafejnīcā 

 “Kongress” (Rīgā, Brīvības ielā 15): 

 “Kaizera kapella”. Teod. Kaizers – orķestra galva, – labs mūziķis, dažreiz nokavējas par 5 

 min., kādēļ īpašniece viņam uzteica, smēķē reti, kad iemet, toties precējies trīs reizes, 

 piekrišana pie dāmām. E. Galviņš, pianists, Kaizera bij. “labā roka”, tagad abi sastrīdējušies. 

 Mīl smēķēt un iemet, bet galvenā vājība politika, jo liels “Pērkoņkrustietis”. Spēlē labi, ja 

 nedomā par ko citu. Precējies. V. Grīniņš. Alt-saks., 11. vijole, klarnete. Vienīgā nelaime, ka 

 dzim. vācietis. Liels komiķis, ļoti izklaidīgs, tad, ja viņa sieva apciemo viņu darba vietā. 

 Pēdējā laikā atturībnieks. Kolangs. Tenor-saksaf. un čello. Kluss un mierīgs, nekad nemaisās 

 citu vidū. Liels smēķētājs, bet nedzērājs. Pauzes laikā mīl šachu spēlēt. Precējies. Baltrūks. 

 Trompete, tagad spēlē “Maskotē”, bet pēc mēneša cer būt atpakaļ “Kongresā”. Nepīpo, reti 

 iemet, bet nesmādē skaisto dzimumu, žēl, tad šauj “bukus” uz trompetes. Skuja. Bandžo, 

 spēlē labi, bet visvairāk uztraucies par uzteikto vietu, draud ar revolveri, mīl smēķēt un 

 iemet. Precējies. E. Spunde. Jacs. Pārgājis “Monā”, jo dabon 50 sant. vairāk. Vislielākā 

 piekr. pie skaistā dzimuma. Spēlē virtuozi, tikai varētu būt labāki instrumenti, bet laikam tas 

 gan tāpēc, ka ir liels Bakchusa cienītājs. Draugs ar visiem. Tagad viņa vietā spēlē 

 Sermauklis no “Švarca”. Visumā orķestris labs, bet dejās vēl noteiktāki jāietur pareizs temps 

 un ritms. No 1. oktobra tiek atlaisti, tad Galviņš gādās par “Kongresa” boikotu.”

 No šā raksta iespējams rekonstruēt T. Kaizera orķestra sastāvu, kāds tas bija 1933. gadā 

“Cafe Kongress”: T. Kaizers − vijole, orķestra vadītājs; E. Galviņš − pianists; V. Grīniņš − 
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altsaksofons, vijole, klarnete; Kolangs − tenorsaksofons, čello; Baltruks − trompete; Skuja − 

bandžo; E. Spunde un Sermauklis − sitaminstrumenti.

   No 1938. gada T. Kaizers vada “Piena restorāna” orķestri. Pateicoties “Piena restorāna” 

orķestra repertuāra sarakstam205, ir zināmi šā orķestra mūziķu vārdi. Tie ir: Teodors Kaizers − 

vijole, orķestra vadītājs,  A. Dikmans − klavieres, J. Kalniņš − klarnete, saksofons, J. Kārkliņš − 

kontrabass, B. Potulovs − čells, saksofons, R. Nunavs − saksofons, vijole, A. Pacēvičs − trompete, 

vijole, A. Bitīte − akordeons, sitaminstrumenti (sk. 4. pielikuma 26. attēlu). Vismaz divu šo mūziķu 

vārdi − A. Pacēvičs un A. Dikmans ir sastopami arī citu orķestru sastāvos, turklāt  A. Dikmans 

minēts arī kā aranžētājs (Mūziķa Kalendārs, 1935:177).

 Ir saglabājušās vairākas fotogrāfijas ar T. Kaizera orķestri − senākā datēta ar 1931.−1933. 

gadu, tātad apmēram “Cafe Kongress” laikā (sk. 4. pielikuma 23. attēlu). Tas ir pozēts grupas foto. 

Redzami septiņi mūziķi, kas ir izvietojušies pie sienas rindā viens aiz otra. Priekšplānā novietoti 

mūzikas instrumenti − trompete, divas klarnetes,  akordeons, lielās bungas ar skaņas slāpētājiem un 

čells, savukārt vijoli, trombonu, tenora un alta saksofonu un bandžo mūziķi tur rokās. Aiz mūziķiem 

redzams flīģelis. Mūziķi tērpušies smokingos ar tauriņiem, bet orķestra vadītājs vijolnieks (T. 

Kaizers) tērpies frakā. Telpas aizmugurē redzamas lielas divviru durvis, pie sienas ierāmēts portrets, 

bet stūrī grezna glazētu podiņu krāsns.

 No foto iespējams izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus:

1) foto acīmredzot veikts īsi pirms uzstāšanās vai pēc tās, par ko liecina improvizētā attēla 

kompozīcija;

2) foto redzamais instrumentārijs rāda jauktu deju−džeza orķestri, kāds bija tipisks 30. gadu 

sākumā;

3) telpas interjers nav raksturīgs kafejnīcai − iespējams, ka tā ir kāda zāle vai cita telpa;

4) acīmredzot, orķestris nofotografēts pirms kāda korporatīva pasākuma;

5) daļu no fotogrāfijā redzamiem mūziķiem iespējams identificēt − tie ir pats Teodors Kaizers ar 

vijoli, trompetists Voldemārs Lācis un saksofonists Oskars Saulespurēns. 

 Savukārt jau pieminētajā “Piena restorāna” orķestra repertuāra sarakstā redzama orķestra 

fotogrāfija (sk. 4. pielikuma 25. attēlu). Tas ir grupas foto, kurā orķestris skatāms spēlējot. Redzami 

8 mūziķi, kas spēlē telpas stūrī. Mūziķiem priekšā ir 5 nošu pultis ar uzrakstiem “Kaizers”. Blakus 

mūziķiem redzama koka tribīne ar mikrofonu. Fotografēšanas brīdī mūziķi spēlē: trīs vijoles, 

klarneti, čellu, klavieres, kontrabasu un sitaminstrumentu. Attēlā redzami vēl citi instrumenti: 
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trompete, divas klarnetes, divi alta saksofoni un tenora saksofons. Redzamas arī vairākas lielas 

surdīnes. Mūziķi tērpti vienādās baltās frakās ar melniem tauriņiem.

 No foto iespējams izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus:

1) tas ir pastāvīgs konkrētās iestādes−restorāna orķestris;

2) orķestra instrumentārijs rāda jauktu salona−džeza orķestri;

3) instrumentārijs liecina par orķestra spēju atskaņot stilistiski ļoti dažādu repertuāru;

4) aksesuāri − speciālās nošu pultis un tērpi liecina par orķestra un iestādes prestižu un labu 

situētību.

 Par orķestra apģērbu, kā arī restorāna interjeru, atrodama interesanta ziņa 1938. gada 11. 

janvāra avīzē “Rīts”, (Nr.11, 9. lpp.):

 “Orķestris baltās frakās. Piena restorāna orķestra dalībnieki tagad tērpušies baltās frakās. 

 Orķestra sastāvs pārmainīts un reizē arī palielināts. Orķestri vada T. Kaizers. 

 Orķestra vieta restorānā dekorēta no griestiem līdz grīdai ar tumši sarkanu audumu.” 

 T. Kaizera orķestris ir ieskaņojis četrus skaņdarbus skaņuplašu firmā “Bellaccord Electro” − 

“Kad zvani skan” (matrice Nr. 4269), “Zilās debesis” (matrice Nr. 4270), “Makss un 

Morics” (matrice Nr. 4271) un paša T. Kaizera skaņdarbu “Budapeštas skaņas” (matrice Nr. 4272). 

Līdzīgi kā citos gadījumos, spriežot pēc matriču secības, iespējams konstatēt  tā saukto “ierakstu 

sesiju”, kad orķestris pēc kārtas ieskaņojis visus četrus skaņdarbus.206

 Teodors Kaizers (1902−1964) ir bijis viens no pazīstamākajiem un iecienītākajiem 30. gadu 

vijolniekiem un orķestra vadītājiem, kurš ne tikai savās programmās atskaņojis džeza skaņdarbus, 

bet arī nodarbojies ar kompozīciju un aranžēšanu. Viņa vadītais orķestris spēlējis restorānos 

“O.U.K.”, “Klosterpagrabs”, “Alhambra”, kafejnīcā “Kongress”, Bastejkalna kafejnīcā, K. 

Baumaņa kafejnīcā un citur.207

 T. Kaizera vārds publikācijās parādās arī pēc Latvijas okupācijas − 1942. gada 11. decembrī 

žurnālā “Laikmets” 50. numurā − rakstā “Frontes teātris”: “...Sākot ar pēdējo turneju austrumu 

frontē, teātrim ir arī savs patstāvīgs orķestris, ko vada pazīstamais vijolnieks Teodors Kaizers.” 

Publikācijā redzams arī T. Kaizera foto uzstājoties.

 Pēc Otrā pasaules kara beigām T. Kaizers nonāca Austrālijā, kur mira Melburnā 1964. gadā.

 1932. gadā sludinājumos pirmo reizi parādās Grigorija Fomina orķestris. Pavisam G. 

Fomina orķestris pieminēts 13 sludinājumos − no 1932. līdz 1938. gadam restorānā 

“F.T.D.” (Valdemāra ielā 27/29), bet 1939. gadā “Alhambrā”. Acīmredzot šis ir bijis pastāvīgais 
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“F.T.D.” orķestris. Trijos sludinājumos G. Fomina orķestris minēts kopā ar citiem sastāviem − Fedju 

Laiviņu 1932. gada decembrī, Kārļa Reihelta kapelu 1938. gada oktobrī, un Harija Šmita orķestri 

1939. gadā “Alhambrā.” (“Augšā liels deju orķestris H. Šmidta vadībā, apakšā orķestris Gr. Fomina 

vadībā.”) 

  “F.T.D.”, tautā saukta par “Fokstrotdīli”, bija viena no iecienītākajām un populārākajām 

deju vietām Rīgā, līdz ar to arī Gr. Fomina vadītais orķestris bija plaši pazīstams. Šķiet, ka orķestris 

šajā iestādē arī nepārtraukti darbojies visus sešus gadus. Par tā augsto rangu liecina orķestra 

angažements “Alhambrā”, kur, spriežot pēc sludinājumiem, tas uzstājies no 1939. gada jūnija līdz 

septembrim. 

 G. Fomina “F.T.D.” orķestra 1935. gada sastāvs atrodams “Mūziķa kalendārā”: Grigorijs 

Fomins − kapelmeistars, vijole, B. Tracevskis − sitaminstrumenti, A. Sipovičs − saksofons, A. 

Meienbergs − klavieres, L. Tīmanis − akordeons, Eduards Skadiņš − vijole, A. Frankšteins − 

klavieres (Mūziķa kalendārs, 1935:88). Kalendārā minētais samērā īpatnējais orķestra 

instrumentārijs noteikti ir nepilnīgs − kā jau iepriekš teikts, vairāku dažādu mūzikas instrumentu 

brīva pārvaldīšana tolaik bija ierasta restorānu mūziķu prakse. Domājams, ka tā tas bijis arī šajā 

gadījumā. Septiņu cilvēku liels orķestris ar dažādiem instrumentiem bija spējīgs atskaņot gandrīz 

jebkādas stilistikas skaņdarbu, kā to labi var redzēt “Piena restorāna” orķestra piemērā.208 

Acīmredzot arī G. Fomina orķestris, līdzīgi T. Kaizera orķestrim, bijis jaukta tipa sastāvs ar plašu 

un stilistiski daudzveidīgu repertuāru. 

 Brāļi  Vlašeki − Georgs un Vladimirs − ir nozīmīgi Latvijas mūziķi, kuru vadītie orķestri 

ilgstoši bija populārāko un pazīstamāko džeza kolektīvu skaitā. “Jaunākajās Ziņās” atrodami divi 

sludinājumi par Georga Vlašeka vadītā “The Orchester Orphey” darbību − balles Mazajā Ģildē 

1929. un 1930. gadā. Tas, šķiet, ir G. Vlašeka deju orķestra darbības sākums. G. Vlašeks un viņa 

orķestris (“The Orpheans”) pieminēts rakstā par Jūras svētkiem Edinburgā (“Jaunākās Ziņas” 1929. 

gada 15. jūlijā), kur viņš uzstājies kopā ar nēģeru dziedātāju Koreti Arli-Tīcu (Koreti Arle-Tietz). 

 Georga Vlašeka kā “Alhambras” orķestra vadītāja vārds līdz ar mūziķu sastāvu atrodams 

1935. gada Mūziķa kalendārā: Georgs Vlašeks − saksofons, Iļja Gutmans − saksofons, Ārons 

Moisejevs − trompete, Fricis Ikstrums209  − trombons, kontrabass, A. Ozols − bandžo, ģitāra, 

Verners Troics − sitaminstrumenti, Danīlers − klavieres.

 Vladimira Vlašeka orķestris divreiz  pieminēts kafejnīcas “Adrija” (Brīvības ielā 15) 

reklāmās − 1935. gada septembrī un 1936. gada februārī, kur lasāms, ka “Vlašeka salona kapela 
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uzstājas ik dienu no 17 līdz 24.”210  V. Vlašeka orķestria vārds atrodams arī avīzē “Сегодня 

Вечером” 1935. gada 13. jūlijā (Nr. 158, 5. lpp.), restorāna “Lido” sludinājumā. 

 Saglabājušies V. Vlašeka orķestra foto restorānā “Lido” (sk. 4. pielikuma 14. attēlu), kā arī 

orķestra atskaņotā koncerta programma kafejnīcā “Vecais Kongress” 1934. gada 1. oktobrī (sk. 5. 

pielikuma 3. attēlu).211

 Vlašeka orķestra foto ir pozēts grupas attēls. Fotoattēlā redzams 12 cilvēku sastāvs. 

Orķestris novietots uz speciāla, ar margām norobežota paaugstinājuma, kuram visapkārt redzami 

apmeklētāju galdiņi, bet priekšā − deju grīda. Fotografēts restorānā “Lido” 1934. gadā.

 Priekšplānā uz krēsliem sēž pūtēju sekcija − 3 saksofoni, 2 trompetes un trombons. Šo 

mūziķu vidū stāv orķestra vadītājs V. Vlašeks ar vijoli, bet viņam blakus sēž  čellists; aizmugurē 

redzama ritma sekcija − kontrabass, sitaminstrumenti, ģitāra un klavieres. Priekšplānā novietoti 3 

akordeoni, savukārt metāla pūšamajiem instrumentiem blakus atrodas speciālas surdīnes uz 

statīviem un vienkāršas nošu pultis. Orķestra dalībnieki ģērbušies melnos uzvalkos, baltos kreklos 

ar kaklasaitēm. 

 No fotoattēla varam izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus:

1) konkrētais sastāvs ir džeza orķestris − bigbends, par ko liecina orķestra izvietojums un 

instrumentārijs. Taču fotogrāfijā redzamie trīs akordeoni, vijole un čells, kā arī deju zāles 

interjers norāda uz iespējamu plašāku orķestra repertuāru, ieverot arī sarīkojumu dejas un salona 

mūziku;

2) arī attēlā redzamās surdīnes metāla pūšamajiem instrumentiem, kas ir tipisks un plaši lietots tā 

laika džeza orķestru aprīkojums, norāda uz orķestra saistību ar džezu;

3) šis ir pastāvīgs sastāvs konkrētai vietai − restorānam−deju zālei “Lido”, par ko liecina speciāli 

ierīkotā skatuve un orķestra priekšā redzamā deju grīda;

4) visiem orķestra dalībniekiem ir vienāds, korekts dresskods, taču vienkāršāks nekā Jansona 

orķestrim.

5) Orķestra dalībnieku vidū ir atpazīstams Viktors Jugla (sēž  otrais no kreisās) − viens no 

pazīstamākiem Latvijas saksofonistiem, kurš piedalījies arī “Bellaccord Electro” orķestra 

ieskaņojumos. Pie klavierēm, iespējams, stāv Džeks Mihaļickis. Šīs personālijas liecina par 

profesionāli augstas kvalitātes sastāvu.

143

210 Kafejnīcas “Adria” nosaukums vēlāk, 1936. gada decembrī, parādās kā M. Stranska orķestra nosaukums − ““Adria” 
M. Stranska vadībā”, kas varētu liecināt par sastāvu maiņu minētajā iestādē.

211 Tā pati kafejnīca, kur 1932. gadā uzstājās T. Kaizera orķestris − sk. iepriekš.



 Cits V. Vlašeka orķestra foto publicēts avīzē “Сегодня Вечером” 1933. gada 18. septembrī 

(Nr. 213., 3. lpp.) ar parakstu: “F. Vlašeka212  kapela jaunā sastāvā, kas spēlē Oto Švarca 

restorānā” (sk. 4. pielikuma 13. attēlu). Tajā redzams 11 cilvēku sastāvs, kas satupušies uz skatuves 

podestiem ar instrumentiem rokās un pēta notis. Diemžēl fotogrāfijas kvalitāte neļauj to pilnvērtīgi 

analizēt, tomēr iespējams uzskaitīt redzamo instrumentāriju: vijole, divas klarnetes, klavieres, čells, 

divi akordeoni, tenora un alta saksofoni, trombons, trompete, ģitāra un kontrabass.

 V. Vlašeku orķestra sastāvs minēts Mūziķa kalendārā kā kafe “Kongress” orķestris: 

V. Vlašeks − vijole, E. Erhards − džeza dziedātājs, sitaminstrumenti, F. Ikstrēms − trombons, 

V. Lācis − trompete, P. Kollangs − saksofons, čells, K. Priednieks − klavieres, O. Saulespurēns − 

saksofons.  

 V. Vlašeka orķestris ir bijis ļoti profesionāls sastāvs, par ko liecina gan saglabājušās 

programmas, gan fotoattēlos redzamais instrumentārijs, gan arī orķestra dalībnieku vidū esošie 

džeza mūziķi (kā O. Saulespurēns un V. Lācis). Repertuāra un stilistikas ziņā, līdzīgi vairumam 

orķestru, šis sastāvs bijis pietiekami universāls − plaša spektra un pielietojuma deju−džeza 

orķestris. Šie nosacījumi loģiski izriet no orķestra darbības vietas − deju zāles un attiecīgi − no 

publikas pieprasījuma. Diemžēl V. Vlašeka orķestrim nav atrodami ieskaņojumi skaņuplatēs.213

 1930. gada 24. maijā parādās “Jaunāko Ziņu” sludinājums par restorāna atklāšanu Jūrmalā,  

Majoros: “Majoros atklāj pirmklas. kafejas restorānu “Virpuļu grīda”. Ostrovsky−Traugott jacc-

kapele.” Šis ir pirmais pianista Simona Ostrovska (1896−?) vadītā orķestra pieminējums. 

 S. Ostrovska vārds atrodams jau 1925. gadā “The Savoy Band” sastāvā, bet viņa vadītais 

orķestris pavisam pieminēts 7 reizes − 1932. gadā rakstā par Preses balli (“Šovakar – Preses 

viesības! Koha, Ostrovska, Jara džeza orķestri”) un sešos sludinājumos 1935. gadā, no kuriem viens 

vēsta par balli Amatnieku biedrībā − “Brāļu Ostrovsku orķestris”, bet pieci ir deju skolas 

sludinājumi (“Lidia Smith deju kursi Raiņa bulv. 15. Ostrovska orķestris”). Pēc dažām ziņām, S. 

Ostrovska orķestris uzstājies arī “Dreidīlē”.

  S. Ostrovska brālis L. Ostrovskis bija saksofonists, čellists un bundzinieks. Abi brāļu vārdi 

atrodami 1935. gada Mūziķa kalendārā − S. Ostrovskis minēts kā restorāna “Mascotte” orķestra 

dalībnieks (V. Šērs − vijole, E. Baltruks − trompete, S. Ostrovskis − klavieres, saksofons, J. Paļickis 

− saksofons, klarnete, Z. Mandelkorns − sitaminstrumenti, akordeons), bet L. Ostrovskis − 

kafejnīcas “Mona” orķestrī (“Mūziķa kalendārs”, 1935:171). Zīmīgi, ka vairāki no šiem mūziķiem 

minēti jau “The Savoy Band” sastāvā 1925. gadā, piemēram, V. Šērs un pats S. Ostrovskis.  Abi 

144

212 Acīmredzot drukas kļūda avīzē.

213 Brāļu Vlašeku biogrāfijas sīkāk aplūkotas 4.5. apakšnodaļā.



brāļi minēti arī “The Savoy  Band” sastāvā avīzē “Сегодня Вечером” 1928. gada 10. maijā, turklāt 

S. Ostrovskis kā viens no sastāva dibinātājiem (kopā ar V. Šēru).214

 Šķiet, L. Ostrovska orķestra foto atrodams avīzē “Сегодня Вечером” 1933. gada 11. 

augustā (Nr. 181., 3. lpp.) ar parakstu: “Nikolajs215 Ostrovskis un viņa orķestris (rītdienas benefices 

Majoru jūras paviljona sakarā)” (sk. 4. pielikuma 15. attēlu). Foto ir pozēts portrets − redzami 

deviņi smokingos tērpušies mūziķi ar tauriņiem, kuri puslokā stāv ap kaudzē sakrautiem mūzikas 

instrumentiem. Diemžēl fotogrāfijas kvalitāte neļauj to pilnvērtīgi analizēt, tomēr daļēji iespējams 

uzskaitīt redzamos instrumentus: čells, lielās un mazās bungas ar šķīvjiem, akordeons, bandžo,  

divas klarnetes, klavieres, čells, divi akordeoni, četri saksofoni, trombons, trompete, ģitāra, 

zuzafons.

 Arī šis instrumentārijs liecina par universālu deju−džeza orķestri. S. Ostrovska orķestris, pēc 

visa spriežot, galvenokārt uzstājies deju pasākumos un kafejnīcās. 

 Līdzās aplūkotajiem orķestriem šā posma sludinājumos atrodami vēl vairāku orķestru 

nosaukumi, kas ir pieminēti tikai dažas reizes:

1. Džezs Āboliņa vadībā − divi sludinājumi 1931. gada decembrī − tikai viena balle 

Grāmatrūpniecības biedrībā (Lāčplēša ielā 43/45).

2. Džezs Teodora Peifa vadībā − četri sludinājumi no 1932. līdz 1934. gadam, visi − 

Grāmatrūpniecības biedrības zālē. “Pirmklasīgs džezs Teodora Peifa k-ga vadībā”. 

3. J. Veidemanis − 1933. gada 30. septembra sludinājumā kopā ar Teodoru Peifu parādās arī J. 

Veidemaņa vārds. “Grandiozs turnīrs! Spēlēs 2 iecienītie džesi T. Peifa un J. Veidemaņa vadībā”.

4. “Lustega Band” − sastāvs minēts tikai vienā sludinājumā 1935. gada februārī kopā ar “Marcellu” 

un “Korneti Band”.

5. The Granischtein dancing band − parādās tikai vienā sludinājumā 1933. gada 26. augustā −  

uzstāšanās Amatnieku biedrības zālē, kopā ar E. Eku.

6. Deju orķestris E. Kernožicka vadībā − sastāvs minēts vienā sludinājumā − M. Kauliņa dejas 

skolā (Mārstaļu ielā 2/4): “Dārgmetālistu koncerts − balle. Spēlēs prof. deju orķ. E. Kernožicka 

vad.” Spriežot pēc sludinājuma teksta, tas varētu būt bijis profesionāls sarīkojumu deju orķestris.

7. Orķestris kapelmeistara R. Hermaņa vadībā  − atrodams vienā sludinājumā 1933. gada decembrī 

− par balli Amatnieku biedrībā.
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214 Sīkāk S. Ostrovska biogrāfija aplūkota 4.5. apakšnodaļā.

215 Publikācijā minēts cits vārds − Nikolajs. Kaut arī iespējams, ka tā ir cita persona, tas maz ticams, jo S. Ostrovskis kā 
orķestra vadītājs Majoros minēts arī “Jaunāko Ziņu” sludinājumos.



8. Orķestris Voldemara Krītiņa vadībā − sastāvs minēts vienā sludinājumā kafejnīcā 

“Kongress” (Brīvības ielā 15). Sludinājumā sastāvs tiek pieteikts kā jaunums: “Kafe “Kongress” 

sezonas atklāšana. Jauns orķestris Voldemara Krītiņa vadībā.” Acīmredzot šis sastāvs ir 

nomainījis Teodora Kaizera orķestri, kurš tur uzstājās iepriekš.

4.4. Svinga posms (1936−1940)

 Pēdējā Latvijas džeza vēstures posma līdz 1940. gadam − svinga posma − sākums Latvijā 

sakrīt ar analoģiska džeza posma sākumu ASV.216  Šajā laikā, līdztekus jau esošajiem sastāviem 

parādās jauni orķestru un to vadītāju vārdi. It  īpaši no 1938. līdz 1940. gadam vērojama jaunas 

mūziķu paaudzes ienākšana. Sākot ar 1937. gadu, sludinājumos parādās arī orķestru fotogrāfijas, 

tādējādi atvieglojot to sastāva un personāliju identifikāciju. Visbiežāk konstatējams 6−8 cilvēku 

liels sastāvs, kura instrumentārijā parasti ir vijole, vairāki saksofoni, trompete, trombons, 

akordeons, klavieres un sitaminstrumenti. Raksturīgi, ka iepriekš dominējošo vijoli ir nomainījis 

akordeons. Konstatējami arī lielāki orķestri, kuru instrumentārijs atbilst džeza orķestra − bigbenda 

sastāvam. Orķestru nosaukumos ļoti bieži sastopams apzīmējums “jautrais” un “deju orķestris” 

saistībā ar vadītāja vārdu, tā rādot sakaru ar dejošanu un izklaidi, savukārt orķestri tiek saukti gan 

par džeza, gan deju orķestriem. Jaunums ir dziedātāju − “refrēndziedoņu” parādīšanās sludinājumos 

kopā ar orķestriem, kas liecina par vokālistu piesaistīšanu orķestru sastāviem. Šajā posmā intensīvi 

darbojas skaņuplašu kompānija “Bellaccord Electro”, un liels skaits “Bellaccord Electro” džeza 

orķestra ieskaņojumu ir veikti tieši šajā laikā. Informācija par džezu ir atrodama publikācijās avīzēs, 

kinoteātros tiek demonstrētas filmas, kurās skan džezs. Sludinājumu skaita konsekventais kāpums 

līdz pat 1940. gada jūnijam rāda izteiktu džeza attīstības tendenci, ko pārtrauc Latvijas okupācija 

1940. gada 17. jūnijā217.

 Viens no pirmajiem šā posma orķestriem ir Herberta Šmita orķestris, kurš sludinājumos 

parādās 1935. gadā, un darbojas līdz 1940. gadam. Kā minēts iepriekš, Herberts Šmits kopā ar 

Marko Krēmeru jau 1933. gadā dibināja “Šmita−Krēmera orķestri”, taču kopš 1935. gada H. Šmita 
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216 Kā jau minēts iepriekš, par svinga ēras sākumu tiek uzskatīts triumfālais Benija Gudmena orķestra koncerts 1935. 
gada 21. augustā Palomaras deju zālē Losandželosā (Cooke, 1997:83).

217 Jautājums par džeza uzplaukuma iemesliem K. Ulmaņa laikā, kas bija izteikti nacionāli orientēts daudzās sfērās, tai 
skaitā mūzikā, ir atsevišķa pētījuma objekts. K. Ulmaņa autoritārā režīma intereses acīmredzot nesaistījās ar džezu, kas 
veiksmīgi darbojās izklaides tirgū. Tomēr par zināmu kontroli liecina, piemēram, Latvijas rakstniecības un mākslas 
kameras darbība 30. gadu nogalē, kurai bija arī ideoloģiska rakstura pienākumi (Hanovs, Tēraudkalns 2012:31). Tā 
izpaudās kā dažādu kapelu un orkestru reģistrācijas atteikums, darba atļauju neizsniegšana mūziķiem, kā arī skaņuplašu 
kompānijas “Bellaccord Electro” produkcijas kontrole, atzīstot to par “sēnalu darbiem” (LVVA, 1694. fonds, 1 apraksts,  
418. lieta, 24., 25. lpp.).



vārds parādās arī kā vienīgais orķestra vadītājs. Šis orķestris pieminēts 12 sludinājumos restorānos 

“Alhambra”, “Lido” un “Korso.” (”Spēlē Herberta Šmita orķestris ar pasaules slavu.”) Orķestra 

vārds atrodams arī avīzē “Сегодня Вечером” 1936. gada 18. augustā (Nr. 188., 5.lpp.) − “H. Šmita 

orķestra benefice LIDO”.

 Herberts Šmits (1907−?) ir bijis vijolnieks un orķestra vadītājs. Avīzē “Сегодня Вечером” 

1938. gada 19. jūlijā (Nr. 160) lasāms īss raksts “Rīt “Korso” diriģenta Herberta Šmita benefice” 

kopā ar H. Šmita foto (sk. 4. pielikuma 10. attēlu)218. Rakstā, veltītā H. Šmita beneficei restorānā 

“Korso”, Jūrmalā, minēts, ka H. Šmits jau 15 gadus (tātad kopš 1923. gada) vada dažādus restorānu 

orķestrus, ar kuriem bijis arī ārzemju koncertturnejās − Milānā, Budapeštā, Cīrihē un Lozannā. 

Rakstā nosaukti arī daži no orķestra dalībniekiem − Krēmers, Butmans, Kivmans un Tikanovs. 

Pieminēts arī dziedātājs P. Ļeščenko, kurš uzstāšoties kopā ar orķestri. Par pašu H. Šmitu rakstā 

teikts, ka viņa talants īpaši spoži izpaužas ungāru melodiju atskaņojumā. 

 Ņemot vērā ilgstošo M. Krēmera un H. Šmita sadarbību, iespējams, ka H. Šmita orķestris 

bijis tas pats Šmita−Krēmera orķestris, kurš turpinājis darbību tikai ar viena diriģenta vārdu. Par to 

liecina rakstā minētā M. Krēmera dalība orķestra sastāvā. 

 Pēc sludinājumu datumiem daļēji iespējams rekonstruēt orķestra darbību: 1935. gada 

janvārī orķestris uzstājies restorānā “Mascotte”, 1936. gadā − “Lido”, 1938. gada vasarā − restorānā 

“Korso”, bet, ar 1938. gada 8. septembri − “Alhambrā.” (“Sākot ar šodienu spēlē Herberta Šmita 

orķestris.”) 1939. gada vasarā − restorāni “Lido” un “Korso”.219  No septembra orķestris atkal 

uzstājas “Alhambrā”, bet  pēdējais sludinājums ir 1940. gada 22. jūnijā − īsi pēc Latvijas okupācijas 

− atkal restorānā “Lido”.

 RMM ir atrodams H. Šmita orķestra fotoattēls, kas datēts ar 1933. gadu, tātad laiku, kad 

H. Šmits un M. Krēmers uzstājās kopā. Tomēr foto figurē kā H. Šmita orķestra attēls, turklāt 

M. Krēmers attēlā nav redzams (sk. 4. pielikuma 9. attēlu).

 Attēls ir pozēts grupas foto. Orķestris atrodas uz speciālas skatuves ar viļņotu malu. Telpa ir 

grezna − redzami lieli logi ar portjerām, saskatāmi sienas gleznojumi. Mūziķi sēž uz krēsliem, 

izvietojušies puslokā starp  mūzikas instrumentiem. Redzamas 7 personas, kura ģērbušās vienādos, 

melnos uzvalkos ar baltiem krekliem un kaklasaitēm. Instrumentārijs: trombons, trompete, 

sitaminstrumenti, klavieres, vijole, alta un tenora saksofons. Vēl redzami uz grīdas stāvoši 

instrumenti: uz speciāliem statīviem novietoti basa saksofons (!) un klarnete, vijole, akordeons, kā 
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218 Šī pati fotogrāfija ar īsu tekstu par H. Šmita benefici atrodama arī avīzē “Rīts” 1938. gada 20. jūlijā.

219 Pēc E. Zemoviča ziņām, “Lido” restorānā 1939. gadā H. Šmita orķestrim esot pievienojies Dž. Mihaļicka orķestris, 
izveidojot kopīgu sastāvu.



arī vairākas dažādas surdīnes. Redzams arī saksofonu statīvs un čells. Savukārt sitaminstrumentu 

sastāvā redzami zvaniņi, lielā bunga ar skaņas slāpētājiem, šķīvis un hai-hets uz atsevišķiem 

statīviem, solo bunga un kovbeli.

 No šā attēla iespējams izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus:

1) spriežot pēc redzamā instrumentārija, šis, līdzīgi citiem tā laika orķestriem, ir plaša repertuāra 

deju−džeza orķestris;

2) lielā saksofonu dažādība, sitaminstrumentu komplektācija un aksesuāru − surdīņu daudzums un 

dažādība norāda uz, iespējams, lielāku džeza īpatsvaru repertuārā;

3) foto uzņemts kādā no restorāniem, kur regulāri uzstājas orķestris, par to liecina speciāli izbūvētā 

skatuve, kā arī telpas greznais interjers;

4) atpazīstami vairāki orķestra mūziķi − trompetists V. Lācis, orķestra vadītājs vijolnieks H. Šmits 

un pianists Dž. Mihaļickis.

 Šķiet, attēls tomēr vēl attiecas uz kopējā Šmita−Krēmera orķestra laiku, par ko liecina arī 

Dž. Mihaļicka klātbūtne. Herberta Šmita orķestris veicis arī ieskaņojumus firmā “Bellaccord 

Electro” − ar matricas numuru 5878 atrodams ieskaņojums “Kavalērijas maršs”, savukārt 1935. 

gada katalogā atrodama plate Nr. 3044, kurā ieskaņoti divi Leo Ratha skaņdarbi − valsis “Schau 

mich an, und sag Du!” un “Tango−Serenāde”.

 Konsekventā orķestra darbība augstākās klases prestižos restorānos, kā arī ilgais 

pastāvēšanas laiks liecina, ka tas bijis ļoti profesionāls un kvalitatīvi skanošs orķestris, savukārt 

džeza mūziķu V. Lāča un Dž. Mihaļicka dalība ļauj orķestri saistīt ar džezu.

 L. Štukasa “Swing” kapela sludinājumos parādās ar 1936. gada janvāri un līdz pat 1940. 

gada martam, pavisam 107 sludinājumi. Šis ir bijis ļoti pieprasīts orķestris, kas regulāri uzstājies 

lielākajās zālēs: Latviešu biedrībā, Grāmatrūpnieku biedrības zālē, Amatnieku biedrības zālē, 

M. Kauliņa deju skolā, Mazajā ģildē, “Uļejā” un citur. Orķestris ir uzstājies gan viens pats, gan 

kopā ar citiem − F. Zubkina, R. Rubeņa, V. Kaņepa, E. Eka u. c. sastāviem.

 Zīmīgs ir orķestra nosaukumā lasāmais vārds “Swing”, kurš turklāt gandrīz visos 

sludinājumos parādās pareizā ortogrāfijā. Pirmo reizi orķestra nosaukumā šis vārds minēts 1937. 

gada beigās, un pēc tam konsekventi tiek lietots. Orķestra sludinājumos redzams arī speciāli 

izveidots logo − melni mūziķu silueti, virs kuriem redzams izvīts uzraksts “L. Štukas Swing 

kapele” (sk. 3. pielikuma 3. attēlu). Arī vairākos citos L. Štukasa orķestra sludinājumos redzami 

zīmējumi − ilustrācijas, piemēram, 1938. gada 16. aprīļa divos sludinājumos attēlots deju pāris ar 

šampanieša glāzi un karikatūra − spēlējošs briļļains saksofonists (sk. 3. pielikuma 4. attēlu).
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 Sākot ar 1939. gada oktobri, L. Štukasa sludinājumos parādās arī orķestra foto. Diemžēl 

attēls ir maza izmēra un nekvalitatīvs, līdz ar to nav pilnvērtīgi analizējams. Tomēr iespējams 

uzskaitīt redzamos instrumentus un mūziķu skaitu. Redzami vienādās frakās ar baltiem atlokiem 

tērpušies 6 mūziķi, kas spēlē bungas, saksofonu, trompeti, trombonu un akordeonu (sk. 2. pielikuma 

17. attēlu, un 4. pielikuma 35. attēlu).

 L. Štukasa orķestris uzstājies kopā ar refrēndziedoņiem A. Šmerlingu 1935. un 1936. gadā, 

M. Vinikoviču un A. Mitrevicu 1939. un 1940. gadā. Diemžēl vienīgais mūziķa vārds saistībā ar šo 

orķestri, kas atrodams sludinājumos līdzās orķestra vadītājam, ir Mituzovs (divos sludinājumos 

1936. un 1937. gadā) − “Štuka lielais džeza orķ. Mituzova vadībā”.

 Konsekventais apzīmējuma “swing” lietojums, kas turklāt nav sastopams neviena cita 

orķestra nosaukumā, liek domāt par šī sastāva dziļāku saistību ar džezu, savukārt foto redzamais 

instrumentārijs ir tipisks deju−džeza kapelai. Ļoti lielais sludinājumu skaits liecina, ka šis sastāvs 

bijis viens no vadošajiem orķestriem šajā posmā.

 A. Štroma džeza orķestris pirmo reizi sludinājumos parādās 1935. gada janvārī ballē 

Grāmatrūpniecības biedrības zālē kopā ar M. Stranska orķestri un “Mascotte−band”. Pavisam 

orķestris pieminēts 144 reizes, līdz pat 1940. gada maijam, un uzstājies gan zālēs − Latviešu 

biedrībā, Grāmatrūpnieku biedrības zālē, Amatnieku biedrības zālē, M. Kauliņa deju skolā, Mazajā 

ģildē, Vidzemes Ārrīgas Ugunsdzēsēju biedrības zālē (Biķernieku ielā 8), gan arī parkos − 1905. 

gada parkā un Arkādijā. Sākumā 1935. un 1936. gadā A. Štroma orķestris minēts kopā ar A. 

Stranska orķestri, taču vēlāk uzstājies kopā ar gandrīz visiem vadošajiem orķestriem − V. Jansonu, 

R. Rubeni, A. Kunigu, L. Štukasu u. c.

 Līdzīgi citiem orķestriem, arī A. Štroma orķestra foto ir atrodami “Jaunāko Ziņu” 

sludinājumos, sākot ar 1937. gadu. Diemžēl publicētais A. Štroma kapelas foto nesniedz priekšstatu 

par kapelas instrumentāriju, jo ir fragments no lielākas fotogrāfijas. Neskaidrajā attēlā redzami 4 

mūziķi − saksofonists, bundzinieks un divi akordeonisti, taču orķestra sastāvs acīmredzami bijis 

lielāks (sk. 4. pielikuma 36. attēlu). Orķestris samērā regulāri uzstājies ar refrēndziedoņiem R. 

Vilhelmu un A. Rozenbergu. 

 Orķestris saukts gan par “džeza”, gan “deju” orķestri un kapelu. Arī šis uzskatāms par vienu 

no vadošajiem orķestriem posmā līdz 1940. gadam, taču pagaidām trūkst tuvākas informācijas par 

tā sastāvu un atskaņoto repertuāru.
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 Rūdolfs Rubenis ar savu orķestri “Jautrā kapela” sludinājumos minēts 101 reizi − no 

1936. gada marta līdz pat 1940. gada jūlija beigām − tātad jau pēc Latvijas okupācijas. Orķestris 

minēts ar dažādiem nosaukumiem − gan kā “Jautrie zēni”, “Jautrā kapela”, gan kā džeza orķestris 

un deju kapela. Pirmajos sludinājumos orķestris nosaukts arī par “akordeonu džeza kapelu”.

 Orķestris uzstājies galvenokārt zālēs − Grāmatrūpn. biedrības zālē, M. Kauliņa dejas skolā, 

Latviešu biedrībā, Mazajā Ģildē, “Uļejā” un citur, kā arī parkos − Arkādijā un 1905. gada parkā. Tas 

samērā maz uzstājies viens pats (1940. gadā ballēs Arkādijā), parasti kopā ar citiem orķestriem 

visdažādākajās kombinācijās. 

   Sākot ar 1937. gada janvāri, sludinājumos parādās vairāki R. Rubeņa kapelas foto. Diemžēl 

attēlu kvalitāte ir slikta, tāpat kā citiem avīzē publicētajiem orķestru foto, tāpēc to pilnvērtīga 

analīze nav iespējama. Tomēr attēlos var saskatīt 6 mūziķus, kas sēž pie nošu pultīm, uz kurām ir 

inciāļi RR. Mūziķi ģērbušies vienādās frakās ar baltiem atlokiem. Redzamais instrumentārijs ir 

trombons, trompete, divi saksofoni, klarnete un akordeons. Attēlos saskatāmas arī lielās bungas ar 

uzrakstu “Rudolfa Rubeņa kapela” (sk. 4. pielikuma 37., 38. un 39 attēlu).

 Redzamais orķestra instrumentārijs raksturīgs deju−džeza kapelai. R. Rubeņa orķestris 

uzstājies arī ar refrēndziedoņiem V. Narbūtu (1938. g.), R. Ieviņu, R. Vilhelmu, R. Rozenbergu 

(1939. g.), un Hariju Alleru (1940. g.).

 Rūdolfa Rubeņa orķestris ir bijis viens no populārākajiem un iecienītākajiem deju 

orķestriem 30. gadu otrajā pusē, par ko liecina lielais sludinājumu skaits, ilgstošā un intensīvā 

orķestra darbība.

 Akordeonista F. Zubkina kapela ir vēl viens deju orķestris, kas sāk savu darbību 1936. 

gadā. Līdzīgi R. Rubeņa kapelai, F. Zubkina orķestris gandrīz visos sludinājumos tiek saukts par 

“jautro kapelu”, kaut arī tas acīmredzot nav bijis orķestra oficiālais nosaukums. F. Zubkina kapela 

pirmo reizi parādās 1936. gada novembrī Mazajā Ģildē kopā ar “Marcellu”, un pavisam pieminēta 

154 reizes līdz pat 1940. gada 3. augustam, tātad turpina darboties arī pēc Latvijas okupācijas.

 F. Zubkina orķestris uzstājies gan kopā ar citiem orķestriem, gan arī viens pats. Visvairāk tas 

bijis Latviešu biedrībā, Grāmatrūpniecības zālē, Mazajā Ģildē, Vidzemes Ārrīgas Ugunsdzēsēju 

biedrības zālē (Biķernieku ielā 8), M. Kauliņa dejas skolā un 1905. gada parkā.

 F. Zubkina orķestris uzstājies arī kopā ar refrēndziedoņiem K. Sokoļski (1938. g.), St. 

Paškēviču (1938. g.) un M. Vinikoviču (1939.−1940. g.).

 Sākot ar 1937. gada decembri, sludinājumos atrodami vairāki F. Zubkina orķestra fotoattēli. 

Kaut arī attēlu kvalitāte neļauj tos pilnvērtīgi analizēt, salīdzinot divus dažādus attēlus, iespējams 

noteikt orķestra instrumentāriju. Abos attēlos redzami 7 mūziķi, kas spēlē divus akordeonus, vijoli, 
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saksofonu, trompeti, trombonu un sitaminstrumentus. 1937. gada 31. decembra sludinājumā 

publicēts arī F. Zubkina portrets − fotogrāfijā redzams jauns cilvēks ar akordeonu (sk. 4. pielikuma 

41., 42. un 43. attēlu).

 Līdzīgi R. Rubeņa kapelai, redzamais orķestra instrumentārijs raksturīgs deju−džeza 

kapelai. Šķiet, ka gan R. Rubeņa, gan F. Zubkova sastāvi pēc sava rakstura un atskaņotās mūzikas ir 

bijuši visai līdzīgi − par to liecina gan līdzīgais instrumentārijs, gan uzstāšanās vietu statistika. Abi 

šie orķestri pārstāv jaunu mūziķu paaudzi, kas sāk parādīties 1936.−1937. gadā ar salīdzinoši 

nelieliem, uz deju mūziku orientētiem sastāviem, kuros būtiska loma ir akordeonam, nevis vijolei 

kā iepriekš. 

 V. Kaņepa deju orķestris “Jautrie Odi” parādās 1936. gada aprīlī un darbojas līdz 1940. 

gada martam. “Jautrie Odi” pieminēti 64 sludinājumos − visvairāk Latviešu biedrībā, Mazajā Ģildē, 

“Uļejā”, kā arī Amatnieku biedrības zālē un citur. Orķestris samērā maz uzstājies viens, biežāk kopā 

ar F. Zubkina un F. Štukasa, kā arī ar citiem orķestriem. Sludinājumos orķestris atrodams ar 

dažādiem nosaukumiem − “deju kapela” vai “deju orķestris”. V. Kaņepa “Jautrie Odi” uzstājušies ar 

refrēndziedoņiem E. Erhardu un V. Narbūtu (1936. g.), K. Kārkliņu (1937. g.−1940. g.)

 Sludinājumos “Jautro Odu” foto atrodams, sākot ar 1939. gada februāri. Kaut arī attēli ir 

nekvalitatīvi, skaidri redzams trio − divi akordeoni un vijole (sk. 4. pielikuma 40 attēlu).

 Domājams, ka “Jautrie Odi” bijusi dejas kapela, kas atskaņojusi tolaik populāras kupleju 

dziesmas kopā ar dziedātājiem, par ko liecina lielais sludinājumu daudzums ar refrēndziedātājiem. 

Visai daudzskaitlīgais sludinājumu skaits un ilgstošā darbība liecina par kapelas popularitāti, tomēr 

šo orķestri acīmredzot nevar saistīt ar džezu.

 Valentīna Jansona orķestris sludinājumos lasāms no 1937. gada oktobra, un regulāri tiek 

pieminēts līdz pat 1940. gada maijam. Pavisam atrodami 17 sludinājumi − par Latviešu biedrības 

namu, Mazo Ģildi, “Uļeju”, Kongresu namu un citām zālēm. 

 Valentīns Jansons (21.06.1907.−20.04.1994.) bijis bundzinieks un ģitārists, vadījis savu 

orķestri līdz 1940. gadam.220  Jansona orķestris turpinājis darbojies arī pirmajā padomju okupācijas 

laikā (Klotiņš, 2011:143).

 Sludinājumos Jansona orķestris apzīmēts gan par džeza, gan moderno deju orķestri. RMM 

krājumā ir atrodams V. Jansona orķestra foto. Orķestris skatāms arī 1937. gada 4. decembra 

publikācijā − fotogrāfijā un aprakstā par Preses balli (sk. 4. pielikuma 29. un 30. attēlu).
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220 Pēc E. Zemoviča informācijas, V. Jansons vairāk esot darbojies kā orķestra menedžeris, nevis mūziķis. Šo 
informāciju viņam esot snieguši bijušie orķestra mūziķi.



 Tas ir pozēts grupas foto. Redzams ir 11 cilvēku liels sastāvs. Fotografēts lielā telpā ar 

kolonnām, acīmredzot, kādā no lielajiem restorāniem − deju zālēm; orķestris izvietojies uz speciāla 

paaugstinājuma.

 Priekšplānā vienā rindā pūšamo instrumentu grupa − 3 saksofoni (atpazīstams O. 

Saulespurēns), 2 trompetes (atpazīstams V. Lācis) un trombons; aizmugurē ritma grupa − 

sitmaminstrumenti, klavieres, ģitāra un kontrabass. Foto redzami arī divi akordeoni un vijole. 

Orķestra dalībniekiem ir vienāda forma − baltas frakas ar melniem atlokiem, pirmajai rindai visiem 

priekšā speciāli izgatavoti izliekta metāla nošu turētāji ar uzrakstu “Jansons”. 

 No šā fotoattēla varam izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus:

1) konkrētais sastāvs nepārprotami ir džeza orķestris−bigbends. Kaut arī fotogrāfijā redzami 

akordeoni un vijole, orķestra izvietojums, instrumentārijs un kopējā foto kompozīcija apliecina tā 

piederību džezam;

2) tas ir pastāvīgs sastāvs konkrētai vietai ar pietiekami augstu prestižu un finansiālo segumu, par 

ko liecina gan speciāli ierīkotā skatuve, gan nošu turētāji, gan arī telpas interjers;

3) visiem orķestra dalībniekiem ir vienāds dresskods − acīmredzot speciāli šūtas baltas frakas un 

tauriņi, kas arī apliecina orķestra labo finansiālo nodrošinājumu un rangu;

4) orķestra dalībnieku vidū ir vismaz divi no tolaik labākajiem Latvijas džeza mūziķiem 

    (O. Saulespurēns un V. Lācis), kas liecina par profesionāli augstas kvalitātes sastāvu.

  Arī pārējie avīzē publicētie foto ir līdzīgi, tikai ar kompozicionāli atšķirīgu mūziķu 

izvietojumu.  Lai gan nav saglabājušies ne Jansona orķestra ieskaņojumi, ne arī repertuāra saraksti, 

pēc kuriem varētu spriest par spēlēto repertuāru, redzamais instrumentārijs liecina par džeza orķestri 

− bigbendu. To, ka šis sastāvs spēlējis džezu, apliecina arī mūziķu atmiņas221. Pagaidām trūkst 

tuvākas informācijas par V. Jansona biogrāfijas detaļām.

 Henrija Poļa deju orķestris sludinājumos parādās no 1937. gada oktobra līdz 1940. gada 

jūnijam. Pavisam orķestris pieminēts 45 reizes, visvairāk 1938. gadā (25 sludinājumi). Pamatā 

orķestris uzstājies 1905. gada parkā, kā arī Rīgas priekšpilsētas Ugunsdzēsēju biedrības zālē,

J. Asara ielā 13, Grāmatrūpniecības biedrības zālē, Mazajā Ģildē un citur. 3 sludinājumos 1938. 

gadā sastopams nosaukums “Henr. Poļa un Realto džezs” (“Uļejā”), kā arī “H. Poļa variete 

orķestris” 1940. gada maijā.

 1937. gada 31. decembra sludinājumā ir Henrija Poļa foto − portretā skatāms jauns cilvēks 

ar akordeonu (sk. 4. pielikuma 44. attēlu). Diemžēl nav saglabājies orķestra fotoattēls, tādēļ nav 
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zināms tā instrumentārijs. Ņemot vērā, ka visbiežāk orķestris uzstājies parkā, domājams, ka tas ir 

bijis deju−zaļumballes orķestris.

 R. Piebalga džeza kapela minēta 15 sludinājumos no 1937. gada marta līdz 1940. gada 

jūnijam. Lielākais sludinājumu skaits − 9 − konstatējams 1938. gadā. Sastāvs uzstājies Latviešu 

biedrībā, Mazajā Ģildē, “Uļejā”, un citur, parasti kopā ar R. Rubeņa “Jautro kapelu”. 1937. gada 13. 

marta sludinājumā orķestris nosaukts par “R. Piebalga akordeonu džeza−kapelu”. Diemžēl kapelas 

foto nav saglabājies.

 Spriežot pēc sludinājumos minētajām orķestra uzstāšanās vietām un orķestriem, ar kuriem 

R. Piebalga kapela uzstājusies, šķiet, tas ir bijis vēl viens akordeonistu deju orķestris. 

 Jura Bernšteina deju orķestris “Jautrie Dzintarieši”, sākotnēji vienkārši J. Bernšteina 

deju orķestris, pavisam pieminēts 39 reizes, no 1937. gada septembra līdz 1940. gada jūnijam. 

Intensīvākais orķestra darbības laiks bijis 1938. un 1939. gads, kad orķestris uzstājies regulāri. 

Nosaukums “Jautrie Dzintarieši” jeb “Dzintariešu kapela” parādās 1938. gada septembrī. Orķestris 

uzstājies daudz un dažādās zālēs − Latviešu biedrībā, Mazajā Ģildē, Grāmatrūpniecības biedrības 

zālē, Amatnieku biedrības zālē, “Uļejā”, Ziemeļblāzmā un citur. “Dzintarieši” spēlējuši kopā ar 

lielāko daļu no iepriekš aplūkotajām kapelām dažādās kombinācijās.

 Juris Bernšteins (06.02.1901−04.02.1994) ir pianista un J. Vītola Latvijas mūzikas 

akadēmijas profesora Jura Kalnciema vectēvs (sk. 4. pielikuma 47. attēlu). Saskaņā ar J. Kalnciema 

sniegto infomāciju, J. Bernšteins bijis vijolnieks un orķestru vadītājs, spēlējis arī mandolīnu. 1922. 

gadā dienējis Latvijas armijā, un sācis uzstāties koncertos jau no 1925. gada. 1937. gadā J. 

Bernšteins vadīja Rīgas pilsētas ielu dzelzceļu darbinieku biedrības stīgu orķestri, bet 1937.−1938. 

gadā studēja harmoniju Rīgas tautas konservatorijā pie Lūcijas Garūtas. 1940. gadā J. Bernšteins 

spēlēja “Baložu krogā” Baložos, bet pēc Otrā pasaules kara beigām 1946. gadā vadīja džeza orķestri 

Latvijas PSR Arodbiedrību Centrālās Padomes strādnieku centrālajā klubā.

 1939. gada 12. maija sludinājumā redzams “Jautro Dzintariešu” foto. Sludinājumā 

izmantotais fotoattēls, kā arī vairāki citi orķestra foto ir saglabājušies J. Kalnciema ģimenes arhīvā. 

Attēlā redzami 7 mūziķi, kas spēlē akordeonu, vijoli, alta un tenora saksofonu, trompeti, trombonu 

un sitaminstrumentus (sk. 4. pielikuma 45. un 46. attēlu). Orķestra dalībniekiem ir vienāda forma − 

frakas ar spīdīgiem atlokiem, un tie izvietojušies pozētā kompozīcijā. Attēls ir ticis tiražēts reklāmas 

nolūkiem, par ko liecina uzraksts attēla otrajā pusē: “Jautrie Dzintarieši koncertiem un dejām. 

Augstcienībā J. Bernšteins. Tel. 92233”. Atklātne iespiesta R. Skujiņa tipogrāfijā, Rīgā, Tērbatas 

ielā 6/8. Savukārt otrajā attēlā mūziķi sēž vienā rindā aiz 7 nošu turētājiem, uz kuriem lasāms 

uzraksts “Dzintarieši”, iniciāļi “J. B.” un attēlota lira. Redzamais instrumentārijs ir nedaudz 
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atšķirīgs - redzami trīs saksofoni (divi alti un tenors), vijole, flauta, trompete un trombons, kā arī 

divi akordeoni. Abi attēli ir uzņemti vienā fotoateljē, par ko liecina vienādais telpas noformējums ar 

aizkariem, kā arī paraksts fotogrāfiju stūrī. Attēli acīmredzot speciāli uzņemti reklāmas vajadzībām.

 No šiem fotoattēliem varam izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus:

1) konkrētais sastāvs ir deju−džeza mūzikas kapela;

2) redzamais intrumentārijs, kurā dominē pūšamie instrumenti, tai skaitā trīs saksofoni, kā arī 

sitaminstrumentu komplektācija pieļauj repertuāra lielāku saistību ar džezu;

3) visiem orķestra dalībniekiem ir vienāds dresskods − vienādas frakas, kas apliecina orķestra rangu 

un finansiālo nodrošinājumu;

4) arī vienādās nošu pultis ar uzrakstiem apliecina orķestra rangu;

5) tipogrāfiski iespiestās reklāmas kartiņas apliecina orķestra finansiālo nodrošinājumu, spējot 

investēt reklāmā.

 Samērā lielais sludinājumu skaits un intensīvais noslogojums liecina, ka sastāvs bijis visai 

pieprasīts un populārs (“Visu ļoti iecienītā “Dzintariešu” kapela”). 

 A. Kuniga “Minora” kapela − sastāvs darbojies 1938. un 1939. gadā. Atrodams 14 

sludinājumos − Grāmatrūpniecības biedrības zālē,  Mazajā Ģildē, Latviešu biedrībā un citur. 

Sastāvs dēvēts arī par džeza orķestri. Darbojies līdz 1939. gada oktobrim un parasti uzstājies kopā 

ar F. Zubkina, L. Štukasa, A. Štroma un citiem orķestriem.

 1938. gada septembrī Rudens sezonas atklāšanas ballē A. Kuniga orķestris ir nosaukts par 

vienu no labākajiem deju orķestriem, kopā ar L. Štukasa Swing−kapelu, F. Zubkina jautro kapelu, 

A. Štroma deju orķestri, R. Rubeņa jautro kapelu un Henrija Poļa deju orķestri  :

 “Rudens sezonas atklāšanas balle ar labāko deju orķestru parādi, katram apmeklētājam būs 

 reiz izdevība redzēt  vienkopus labākos deju orķestrus un dzirdēt  atskaņojam sezonas pēdējos 

 jaunumus.”

 Diemžēl nav saglabājies orķestra foto, līdz ar to pagaidām nav zināms orķestra sastāvs un 

repertuārs.

 A. Lāča “Jautrie X” parādās 16 sludinājumos, no 1938. gada decembra līdz 1940. gada 

maijam. Sastāvs visbiežāk uzstājies Pārdaugavā − Igauņu Izglītības un Palīdzības biedrībā 

(L. Nometņu ielā 62), kā arī “Uļejā” un Mazajā Ģildē, kopā ar F. Zubkina, R. Rubeņa, V. Jansona 

un V. Kaņepa orķestriem.

 1940. gada 8. februāra sludinājumam pievienots orķestra foto. Kaut arī attēla kvalitāte neļauj 

to pilnvērtīgi analizēt, redzams, ka orķestrī bijuši 6 mūziķi, kas redzami, stāvot rindā aiz  lielām 

nošu pultīm, uz kurām salasāms uzraksts “Kapela Jautrais X”. Priekšplānā divi akordeoni, 
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saksofons, trompete un vijole, kā arī lielās bungas ar tādu pat uzrakstu. Mūziķi ģērbušies vienādās 

pelēkās frakās ar melniem atlokiem (sk. 4. pielikuma 48. attēlu).

 Spriežot pēc redzamā instrumentārija, šis orķestris varētu būt tuvāks deju kapelai. Orķestris 

pastāvējis samērā īsu laiku, un tā darbība pārtrūkst pēc Latvijas okupācijas.

 Ernesta Kirilova deju orķestris − minēts četros dažādos pasākumos 1940. gadā − līdz 

aprīlim. Uzstājies gan kopā ar A. Zaganta un O. Vihmaņa orķestriem, gan arī kā atsevišķs orķestris. 

Ernests Kirilovs (1919−1990) dzimis Maskavā, mācījies Rīgas tautas konservatorijā no 1937. līdz 

1942. gadam. 1945. gadā ticis izsūtīts uz Vāciju. Pēc atgriešanās no 1945. līdz 1951. gadam spēlējis 

Radio simfoniskajā orķestrī, no 1951. līdz 1960. Rīgas Cirkā, tad REO sastāvā (no 1960. līdz 1961. 

gadam), bet no 1961. līdz 1963. gadam darbojies Operetes teātrī.222

 “Jaunāko Ziņu” 1940. gada 3. februāra sludinājumā publicēts arī E. Kirilova orķestra foto 

(sk. 4. pielikuma 49. attēlu). Kaut arī attēla kvalitāte un izmērs to neļauj pilnvērtīgi analizēt, tomēr 

iespējams izdarīt dažus secinājumus. Attēlā redzami astoņi mūziķi vienādās frakās ar baltiem 

atlokiem. Orķestra priekšplānā ir stacionāras pultis ar uzrakstiem “EK” un “E. Kirilovs”. 

Instrumentārijs ir divi saksofoni, trompete, vijole, divi akordeoni un klavieres. Diemžēl attēla 

izmērs un kvalitāte neļauj saskatīt pārējos instrumentus un citus objektus.

 No šā attēla varam izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus:

1) orķestris ir labi situēts, par ko liecina vienādie tērpi un speciālās pultis;

2) redzamais instrumentārijs liecina par jauktu deju−džeza orķestri;

3) attēla centrā acīmredzot ir orķestra vadītājs E. Kirilovs, kurš tātad ir vijolnieks.

 Šķiet, ka šis ir bijis relatīvi jauns sastāvs, kurš sācis intensīvi darboties 1940. gada sākumā, 

taču turpmākie politiskie notikumi 1940. gada vasarā pārtraukuši tā darbību.  

 A. Zaganta deju kapela sludinājumos minēta no 1939. gada novembra līdz 1940. gada 3. 

augustam, tātad, līdzīgi F. Zubkina orķestrim, turpina darboties arī pēc Latvijas okupācijas. 

A. Zaganta orķestris minēts 37 reizes, kas ir samērā liels skaits tikai 10 mēnešu ilgai darbībai. 

Kapela uzstājusies visās lielākajās zāles − Amatnieku biedrības zālē, Grāmatrūpniecības biedrības 

zālē, Latviešu biedrībā, Lielajā un Mazajā Ģildē, M. Kauliņa deju skolā, “Uļejā”, Vidzemes Ārrīgas 

Ugunsdzēsēju biedrības zālē (Biķernieku ielā 8), “Ziemeļblāzmā” un citur, kopā ar V. Kaņepa, L. 

Štukasa, V. Jansona, A. Štroma u. c. orķestriem un arī kā vienīgais pasākuma orķestris. A. Zaganta 

kapela uzstājusies arī kopā ar savu refrēndziedātāju Bruno.

  Divi A. Zaganta kapelas foto redzami “Jaunāko Ziņu” sludinājumos (sk. 4. pielikuma 51. un 

52. attēlu). Diemžēl attēlu kvalitāte neļauj to pilnvērtīgi analizēt, taču ir iespējams konstatēt 
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orķestra instrumentāriju: trompete, trombons, klarnete, saksofons, divi akordeoni un 

sitaminstrumenti. Pavisam redzami 7 mūziķi, kas ģērbušies vienādās baltās frakās. Uz bungām 

redzams uzraksts “Zagants”.

 Redzamais sastāvs ir deju−džeza orķestris. Spriežot pēc intensīvā orķestra grafika, tas, 

līdzīgi E. Kirilova orķestrim, ir bijis jauns un jau popularitāti ieguvis deju orķestris, kura darbību 

pārtrauca padomju okupācija.

 1937. gada decembrī parādās akordeonistu kapela − A. Masiļūna “Hohnera” kapela. Šis 

sastāvs lasāms tikai 6 sludinājumos līdz pat 1940. gada jūnijam. Orķestris uzstājies dažādās zālēs − 

Rīgas priekšpilsētas Ugunsdzēsēju biedrības zālē (J. Asara ielā 13), Latviešu biedrībā, Rīgas 

Palīdzības biedrības zālē (Lubānas ielā 7) un telpās 13. Janvāra ielā 3. Nosaukums “Hohnera 

kapela”223  sastopams tikai divos sludinājumos, pārējos orķestris figurē kā “A. Masiļūna jautrā dejas 

kapela”.

 Mazais sludinājumu skaits, kā arī maznozīmīgās orķestra uzstāšanās vietas liecina, ka šis 

sastāvs nav bijis ļoti populārs. Spriežot pēc nosaukuma, tas, iespējams, ir bijis akordeonistu 

ansamblis, kurš uzstājies galvenokārt korporatīvos pasākumos.  

 J. Oinasa deju kapela “Apollo” atrodama 7 sludinājumos no 1937. līdz 1939. gadam, taču 

galvenokārt tā darbojusies 1938. gadā, kad ir lielākais daudzums sludinājumu. Sastāvs galvenokārt 

uzstājies M. Kauliņa deju skolā, bet atrodams arī ballēs Mazajā Ģildē, Grāmatrūpniecības biedrības 

zālē un Latviešu biedrībā kopā ar F. Zubkinu, V. Kaņepu un R. Rubeni. Diemžēl J. Oinasa deju 

kapelas foto nav saglabājušies.

 Mihaila Stranska orķestra nosaukums “Jaunāko Ziņu” sludinājumos parādās 9 reizes no 

1933. līdz 1940. gadam ar dažādiem, mainīgiem nosaukumiem. Sākumā tas minēts kā “dejas kapela 

M. Stranska vadībā”, tad 1935. gadā − “Deju orķestris Rialty Band M. Stranska vad.”, pēc tam 

1936. gadā ““Akordeon−Jacc” kapela M. Stranska vadībā” un ““Adria” M. Stranska 

vadībā” (“labākā Rīgas džeza−kapela “Adria” M. Stranska vad.”), visbeidzot 1938. gadā −  M. 

Stranska deju orķestris un “jautrā kapela”. Orķestris uzstājies dažādās vietās − Mazajā Ģildē, 

Grāmatrūpniecības biedrības zālē (Lācplēša ielā 43/45), Amatnieku biedrībā (L.Ķēniņu ielā 30), 

Latviešu biedrībā, M. Kauliņa deju skolas zālē (Mārstaļu ielā 2/4).

 Iespējams, ka Mihails Stranskis bijis akordeonists, kurš regulāri organizējis deju sastāvus 

dažādiem pasākumiem un restorāniem. Dažādie nosaukumi un uzstāšanās vietas varētu liecināt par 

orķestra nepastāvīgo raksturu. Orķestra saistība ar akordeoniem parādās 1931. gada 19. janvāra 

sludinājumā, kur minēts, ka “M. Stranska orķestri kuplinās akordeonists no Maskotte−band”. 
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 1930. gada novembrī sludinājumā minēts arī sastāvs “The Rialto Dancing Capella”, 

sarīkojumā Ebreju klubā (Skolas ielā 6, kopā ar “The Montevideo Band”). Nosaukuma līdzība 

varētu liecināt par šā sastāva saistību ar M. Stranski.

 Akordeonista un orķestru vadītāja Ērika Eka (1908−?) vārds parādās 15 sludinājumos, no 

1933. gada augusta līdz 1940. gada maijam, ļoti dažādās vietās, bet salīdzinoši biežāk − Amatnieku 

biedrības zālē un Ogres kūrmājā.224  Ē. Eks ir uzstājies ļoti dažādos sastāvos, nereti arī trio, taču 

sludinājumos viņš visbiežāk minēts kā orķestra vadītājs. Interesi raisa 1936. gada 1. augustā 

publicētais foto ar parakstu: 

 “Studenti − orķestranti. Starptautiskais studentu nometnes sastādītais džeza orķestris 

 latvieša Ērika Eka vadībā, kurā no 20 valstīm ir 16 dažādu nāciju reprezentanti ar saviem 

 nacionāliem instrumentiem. Eka vadītais orķestris līdzās vismodernākiem šlāgeriem atskaņo 

 arī latviešu dejas un tautasdziesmu popūrijus, kuriem liela piekrišana”.

Attēlā redzami studenti − orķestra dalībnieki ar lielu daudzumu visdažādāko instrumentu, t. sk. 

vijolēm, cītaru, akordeoniem, ģitārām, flautām utt. Orķestra vadītājs Ē. Eks redzams pa kreisi 

diriģējot (sk. 4. pielikuma 32. attēlu). Sludinājumā 1935. gada 31. decembrī Ē. Eks nosaukts par 

“Rīgas radiofona akordeona virtuozu”. Savukārt 1937. gada 22. jūlijā “Jaunākajās Ziņās” (Nr. 161., 

3. lpp.) publicēts raksts ar fotogrāfiju, kurā Ē. Eks minēts kā Latvijas Strādnieku Arodorganizācijas 

Sporta jaunatnes orķestra vadītājs. Ē. Eks minēts arī “Mūziķa kalendārā”, kur lasāma viņa īsa 

biogrāfija un publicēts foto: 

 “Dzimis 1908. gadā Rīgā. Mācījies pie V. Pastuchova. No sākuma darbojies kā pianists, 

 vēlāk nodibinājis savu kapeli, ar kuru uzstājās Klaipēdas kūrortā. Pēc atgriešanās uzstājās 

 Brīvības kafejnīcā, kur guvis lielu piekrišanu. Eks ar  savu kapeli uzstājas arī ārvalstu 

 sūtniecību sarīkojumos” (“Mūziķa kalendārs”, 1935:222).

 Ē. Eka vārds parādās arī vēlāk − 1940. gada rudenī viņš organizē akordeonistu − bajānistu 

orķestri, bet vācu okupācijas laikā spēlē A. Korneliusa Radiofona deju orķestrī. Ē. Eks miris Dānijā 

(Klotiņš, 2011:143, 348). Ē. Eks ir vairāk saistāms ar deju mūziku, tomēr viņš bijis redzams 

populārās mūzikas pārstāvis laikā līdz 1940. gadam. 

 Ērikam Ekam bija brālis Henrijs Eks (1902−1966), arī akordeonists un pedagogs, kura dēls 

ir pazīstamais Rīgas restorānu mūziķis 50. gados, pianists un aranžētājs Raimonds Eks. 

 A. Rumbas džeza orķestris parādās 24 sludinājumos no 1938. gada augusta līdz pat 1940. 

gada 13. jūlijam, turklāt uzstājies tikai vienā adresē − Zaķusalas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju 
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biedrības ballēs Zaķusalā, Salas ielā 5. Orķestris konsekventi visos sludinājumos saukts par džeza 

orķestri. Diemžēl nav atrodams orķestra fotoattēls.

 Acīmredzot, tas ir Zaķusalas Ugunsdzēsēju biedrības deju orķestris.

 K. Reihelta kapela (oriģinālrakstībā − Reichelts) atrodama 39 sludinājumos no 1935. gada 

janvāra līdz 1939. gada 22. aprīlim, kad tā beigusi savu darbību (“K. Reichelta atvadu vakars. 

Pastiprināts orķestris”). No 1935. gada septembra līdz 1937. gada februārim tā bijusi restorāna 

“Klosterpagrabs” (M. Kalēju ielā 15, vēlāk Merķeļa ielā 8) orķestris − kopskaitā 33 sludinājumi, 

savukārt pirms un pēc tam uzstājusies restorānā “F.T.D.” (6 sludinājumi 1935., 1938. un 1939. 

gadā). Restorāns “Klosterpagrabs” konsekventi reklamējies ar K. Reihelta kapelas vārdu, turklāt 

sludinājumu izskats un teksts gadu gaitā tikpat kā nav mainījies. Arī sludinājumu skaits ir 

salīdzinoši liels, līdz ar to šajā gadījumā iespējams konstatēt, ka orķestra nosaukums kalpojis kā 

publiku pievilinošs piedāvājums. Acīmredzot K. Reihelta kapelai “Klosterpagrabā” ir bijis līdzīgs 

statuss kā pazīstamajai B. Čunčiņa kapelai Oto Švarca kafejnīcā, kad orķestris lielā mērā ir iestādes 

zīmols (sk. 2. pielikuma 18. attēlu).

 Diemžēl nav saglabājušies K. Reihelta kapelas foto un repertuāra saraksti, kas ļautu noteikt 

atskaņoto repertuāru. Spriežot pēc pēdējā sludinājuma teksta par “atvadu vakaru”, K. Reihelts ir 

bijis gados vecāks mūziķis.

 L. Guleviča džeza orķestris parādās no 1935. decembra līdz 1938. gada decembrim − 

pavisam 38 sludinājumos. Šis orķestris minēts saistībā tikai ar četrām (faktiski trīs) vietām − 

Torņakalna Palīdzības biedrības zāli (M. Altonavas ielā 6), Rīgas Patrimoniālās Ugunsdzēsības 

biedrības zāli (Kantora ielā 1a), Mazo Ģildi (5 sludinājumi kopā ar J. Bernšteina kapelu) un Lielo 

Ģildi (1 sludinājums). Pirmajā sludinājumā 1935. gada 31. decembrī Lielajā Ģildē orķestris minēts 

kā “Guleviča foks-trott-band”, kopā ar Šurpfela “Marcellu” un Stulpa Fanfāru orķestri225, bet vēlāk 

parādās arī kā “L. Guleviča dejas orķestris” un “L. Guleviča jacc-band orķestris”.

 Orķestra konsekventā darbība Pārdaugavā tikai divās konkrētās zālēs varētu liecināt par tā 

piederību pie kādas no šīm organizācijām. Iespējams, ka tas ir bijis Ugunsdzēsēju biedrības deju 

kapela vai pat pūtēju orķestris. 

 Veinberga kapela vai “Korneti Band” kapelmeistara Veinberga vadībā − sastāvs minēts 12 

sludinājumos no 1934. gada decembra līdz 1937. gada septembrim. Sākotnēji sastāvs uzstājies kopā 

ar “Marcellu” ballēs Lielajā Ģildē, Grāmatrūpniecības biedrības zālē un Mazajā Ģildē, taču 1937. 

gadā pieminēts tikai Vidzemes Ārrīgas Ugunsdzēsēju biedrības zālē (Biķernieku ielā 8). Uzstāšanās 

vietas un laiki − Ziedoņa svētki, Līgo un Ziemassvētku balles − norāda, ka šis ir tipisks deju 
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orķestris−kapela, varbūt pat pūtēju orķestris. “Korneti” vārds parādās tikai trijos pirmajos 

sludinājumos, pēc tam sastāvs vienmēr reklamēts ar Veinberga vārdu, kā “Veinberga deju orķestris”.  

Divas reizes sludinājumos parādās nosaukums “Zuzi Band”: 1936. gada 3. oktobra sludinājumā 

“Veinberga Zuzi Band” un 1937. gada 27. martā − “Zuzi Band”.

 Iespējams, ka 1935. gada “Bellaccord Electro” katalogā minētais “Ed. Veisberga džesa 

orķestris” ir tas pats sastāvs. Katalogā minēta viena plate − Nr. 3051 − ar ieskaņotu deju mūziku 

(“Mans zelta bēbijs”, slov-foks no operetes “Havajas puķe (P. Abrahāms) un pasodoble “Mans 

papus bij’ no Budapeštas”(May Rotter)).

  Interesi raisa pats pirmais sludinājums 1934. gada decembrī, kurā pieminēts “džeza 

komponists Arveds Andersons”: “Lielajā Ģildē iecienītā “Šurpfel Marcella Band”, kapelmeistara 

Veinberga “Korneti Band”, kas izpildīs arī pazīstamā Rīgas džeza komponista Arveda Andersona 

jaunākos grāvējus”. 

 Pretrunīgā un fragmentārā informācija pagaidām neļauj izdarīt secinājumus par šī sastāva 

dziļāku saistību ar džezu.

 O. Vihmaņa džezs (oriģinālrakstībā − Vichmanis) − 16 sludinājumi no 1938. līdz 1940. 

gadam. Sastāvs uzstājies gandrīz tikai Rīgas priekšpils. Ugunsdzēsēju biedrībā, (J. Asara ielā 13), 

tikai viens sludinājums Mazajā Ģildē. Uzstājies kopā ar Henr. Poļa orķestri, kā arī J. Bernšteina 

“Jautrajiem Dzintariešiem”, A. Štroma kapelu un E. Kirilova deju orķestri, tomēr 7 reizes bijis 

vienīgais pasākuma orķestris. Sludinājumos dēvēts gan par “melodisko dejas kapelu”, gan “džeza 

kapelu”, gan “deju kapelu”, bet vienmēr kopā ar vadītāja O. Vihmaņa vārdu.

 Arī šis varētu būt Ugunsdzēsēju biedrības deju orķestris.

 J. Melnalkšņa džeza orķestris atrodams 7 sludinājumos 1939. gadā, tikai “Ziemeļblāzmas” 

zālē dažādos sarīkojumos. Taču J. Melnalksņa vārds ir atrodams jau skaņuplašu kompānijas 

“Kristall” katalogā, kur minēts kā ““Ziemeļblāzma” neapoliešu orķestris “Lira” J. Melnalksnis 

vadībā” − kategorijā “Mandolīnu orķestris” (minēti 10 skaņdarbi). “Kristall” katalogā atrodams arī 

orķestra foto − 16 cilvēku liels orķestris ar mandolīnām rokās (sk. 4. pielikuma 18. attēlu).

 Jāsecina, ka šis orķestris pastāvējis jau kopš 1930. gada. J. Melnalksnis acīmredzot bijis 

mandolīnas spēlētājs, un orķestra darbība saistīta tikai ar “Ziemeļblāzmu” Vecmīlgrāvī. Domājams, 

ka “džeza” nosaukums šim orķestrim ir bijusi tikai nodeva modei.

 Ed. Svarre ar orķestri  − sastāvs minēts Ķemeru restorāna “Jautrais Ods” 11 sludinājumos 

1939. gada vasarā. Šis sastāvs acīmredzami ir bijusi Ķemeru restorāna deju kapela.
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 Savdabīgs temats ir sieviešu džeza orķestri. Dāmu džeza kvartets T4 atrodams 

Solomonska cirka 8 sludinājumos 1937. gada aprīlī. Uzstāšanās vieta − cirks − un laika posms 

liecina, ka tas acīmredzot bijis speciāli izveidots priekšnesums − numurs cirka izrādei.

 Tomēr sastopami vēl vairāki sludinājumi, kuros minētas “dāmu kapelas” − 1937. gada martā 

restorānā “Tempo” un 1938. gada decembrī Vingrotāju biedrības zālē (Vingrotāju ielā 1). “Jaunāko 

Ziņu” sludinājumā 1940. gada 27. janvārī lasāms sludinājums par pasākumu Latviešu biedrībā, kur 

“pirmo reizi uzstāsies dāmu kapela”. Redzama arī sastāva fotogrāfija ar parakstu “Dāmu kapela” − 

piecu sieviešu ansamblis. Diemžēl attēla kvalitāte neļauj to pilnvērtīgi analizēt, taču ir iespējams 

konstatēt orķestra instrumentāriju: divas vijoles, trompete, ģitāra un akordeons (sk. 4. pielikuma 50. 

attēlu). 

 Instrumentārijs liecina par deju kapelas sastāvu. Acīmredzot ir pastāvējis sieviešu deju 

orķestris, kas periodiski uzstājies dažādās vietās. Tomēr fragmentārās ziņas un retais pieminējums 

sludinājumos liecina par orķestra neregulāru darbību, kā arī, iespējams, par vairākiem atšķirīgiem 

sastāviem. Pagaidām nav noskaidroti arī orķestra dalībnieču vārdi.

 A. Kremerta deju orķestris minēts tikai četros sludinājumos no 1939. gada novembra līdz 

1940. gada jūnijam, Latviešu biedrībā kopā ar V. Jansonu, un Mūzikas un dziedāšanas biedrības 

“Rota” zālē (Elizabetes ielā 85a).

 Kremerta orķestra foto atrodams 1940. gada 13. aprīļa sludinājumā. Kaut arī foto ir ļoti 

nekvalitatīvs, iespējams saskatīt 5 mūziķus, kuri spēlē akordeonu, saksofonu, trombonu, trompeti 

un klarneti (sk. 4. pielikuma 53. attēlu).

 Šķiet, šis ir bijis līdzīgs deju−džeza orķestra sastāvs, taču mazais sludinājumu skaits 

neliecina par tā sevišķu popularitāti.

 Jau pieminētā Teodora Vēja orķestris sludinājumos sastopams 4 reizes − 1937. gada 

decembrī Operas nakts izrādes sludinājumā: “Opera. Nakts izrāde 26. decembrī. Spēlēs T. Vējš ar 

savu džeza orķestri 13 cilvēku sastāvā.” 

 T. Vēja orķestris minēts arī restorāna “Otto Schwarz” sludinājumā 1938. gada septembrī: 

“Sākot ar 15. septembri muzikas programmu vadīs iecienītais kapelmeistars T. Vējš.”

 T. Vējš tika pieminēts jau iepriekš, saistībā ar simfodžezu. Viņš ir viena no nozīmīgākajām 

personām 20. gs. 30. gados saistībā ar džezu Latvijā − būdams gan diriģents, gan vijolnieks, gan 

“Bellaccord Electro” ieskaņojumu veicējs. Viņa biogrāfija sīkāk aplūkota 4.5. apakšnodaļā, bet 

veiktie ieskaņojumi − 5.1.1. apakšnodaļā. Minētie sludinājumi tikai apliecina T. Vēja aktīvo darbību 

džeza jomā, savukārt  orķestris, visticamāk, ir speciāli vākts sastāvs konkrētajam pasākumam, līdzīgi 

“Bellaccord Electro” orķestrim.
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 Viens no pazīstamākiem Rīgas restorānu orķestriem − kafejnīcas “Mona” orķestris − nav 

pieminēts “Jaunāko Ziņu” sludinājumos. Taču tā sastāvs lasāms 1935. gada Mūziķa kalendārā. 

Orķestra vadītājs bija vijolnieks Rūdolfs Miķelsons, bet pārējie orķestra mūziķi: K. Vītols − vijole, 

L. Ostrovskis − čello, saksofons, T. Briedis − ģitāra, akordeons, bandžo, V. Jugla − saksofons, 

V. Liepiņš − trompete, A. Dikmans − klavieres, E. Spunde − sitaminstrumenti (Mūziķa kalendārs, 

1935:171). Šo mūziķu vārdi ar īsiem, samērā neglaimojošiem komentāriem atrodami deju pedagoga 

M. Grebzdes 1934. gada septembrī izdotajā žurnālā “Vadonis deju valstī. Žurnāls deju mākslai un 

viesīgai sadzīvei”, Nr. 2, rakstā “Mūzikas kritika” (19. lpp):

 “Mona orķestris. No zolidākām kafejnīcām Rīgā pašreiz skaitās “Mona” un “Otto Švarc”. 

 Ar saviem pirmklasīgiem orķestriem un oriģināl-elegantām telpām jau paspējuši izkonkurēt 

 vienu, otru kafejnīcu. Pie orķestra sastādīšanas izmeklēti labākie mūziķi, piemēroti 

 koncertam un džesam.  

 “Mona” orķestra vadītājs ir pazīstamais mākslinieks − Rūdolfs Miķelsons. Orķestris vairāk 

 izpilda koncertu mūziku, bet dejās var vēlēties vairāk plūduma − dzīvības. Orķestra 

 sastāvs: I. vijole − R. Miķelsons. Pazīstams kā labs mākslinieks no saviem agrākiem 

 patstāvīgiem koncertiem. Gūst sevišķu piekrišanu pie daiļā dzimuma. Šad, tad mīl ar saviem 

 kollēgām “jautrāki” pakavēt laiku. No pārējiem mūziķiem ir labi ieredzēts. Precējies. 

 II. vijole − K. Vītols. Labs mūziķis. Nesen atbrīvots no kara dienesta slimās sirds dēļ. Vai 

 pie tā nebūs vainīgs daiļais dzimums? Dažreiz Miķelsona prombūtnē uzstājas kā 

 kapelmeistars. Nav atturībnieks. Savā laikā bija “Turka” orķestra vadītājs. Čello, tenor-saks. 

 - L. Ostrovski. Mūziķis labs. Savu negaidīto “asprātību” dēļ bieži saceļ jautrību. Precējies. 

 Pēc tautības žīds. Klarnete un alt-saks. − V. Jugla. Viens no labākiem klarnetistiem Rīgā. 

 Konzervātorijas audz. Vasarā spēlēja Ķemeru simfoniskā orķestrī. Pēc dabas kluss, mierīgs. 

 Precējies. Trompete − V. Lejiņš226. Labs muziķis, izceļas ar savu sevišķi smuko toni. 

 Konzervatorijas audzēknis. Mīl smēķēt un šad tad jālāpa arī paģiras. Precējies. 

 Klavieres − Dikmanis, brīvmākslinieks. Pazīstams kā zolo pianists no simfoniskā džesa 

 koncertiem, kur uzstājies ar panākumiem rapsodijā − “Blue”. Jau labu laiku atturībnieks, 

 toties mīl smēķēt. Neprecējies. Bass − Briedis. Pazīstamā bass virtuoza Juchta skolnieks. 

 Spēlē ari bandžo un Havājas ģitāri. Precējies. Sitamie instrumenti − E. Spunde. Pazīstams 

 publikai jau no kafejnīcas “Kongress”, kur spēlēja ar panākumiem. Tagad uzstājas ar 

 jauniem instrumentiem. Spēlē arī akordeonu. Mīl kādreiz ar saviem kollēgām ar “līkumu iet 

 mājās”. Neprecējies. Piekrišana pie daiļā dzimuma.”
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 RMM  muzejā ir atrodama kafejnīcas “Mona” orķestra fotogrāfija, datēta ar 1935. gadu (sk. 

4. pielikuma 27. attēlu). 

 Pozētajā grupas salonfoto redzami 8 mūziķi, kas puslokā sastājušies ap mākslinieciski 

izkārtotiem, uz paaugstinājuma izvietotiem mūzikas instrumentiem. Mūziķi ģērbušies melnos 

smokingos ar tauriņiem. Fotografēts fotosalonā, par ko liecina aizmugurē saskatāmās drapērijas. 

Redzami mūzikas instrumenti: čells, ģitāra, timpāni, divi saksofoni, klarnete, trompete, divas 

vijoles,  akordeons, bet priekšplānā redzams rupors.

 No šā attēla iespējams izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus: 

1) tas ir orķestra salonportrets, acīmredzot veikts reklāmas nolūkiem;

2) instrumentārijs atbilst deju−džeza orķestrim ar ļoti plašu repertuāru;

3) mūziķu izskats un pozas, kā arī mūzikas instrumenti un attēla kompozīcija rada pārliecību par 

labi situētu un stabilu orķestri;

4) mūziķu vidū atpazīstams T. Briedis. 

 Kā jau M. Grebzdes rakstā lasāms, “Monas” orķestris tika uzskatīts par vienu no labākajiem 

Rīgas restorānu orķestriem. 

 Saistībā ar kafejnīcas “Mona” orķestri minēts arī vijolnieka Fedjas (Teodora) Laiviņa 

vārds. “Jaunāko Ziņu” sludinājumos F. Laiviņš parādās tikai vienreiz − kā jau iepriekš teikts, 1932. 

gada decembrī kopā ar G. Fominu restorānā “F.T.D.” Tomēr F. Laiviņa vārds bija plaši pazīstams 

Rīgas kafejnīcu mūziķu vidē. Viņa vārds saistāms ar vairāku pazīstamu Rīgas kafejnīcu orķestriem, 

un, pēc dažām ziņām, F. Laiviņš bijis ievērojams arī starptautiski, tomēr pagaidām trūkst tuvākas 

informācijas par F. Laiviņa biogrāfiju.227

 Sludinājumos parādās arī vairāku citu mūziķu − pianistu un vijolnieku − vārdi, kas regulāri 

spēlējuši restorānu un viesnīcu bāros, reizēm vadot mazus orķestrus. Vijolnieka Grigorija Temko 

(1897?−?) vārds sludinājumos parādās jau kopš 1930. gada. Pavisam G. Temko vārds minēts 81 

reizi, līdz pat 1940. gada 3. augustam, tātad jau pēc Latvijas okupācijas. 

 G. Temko vārds parādās “Jaunāko Ziņu” rakstā par Rīgas kafejnīcu orķestriem 1932. gada 8. 

jūnijā, kur viņš nosaukts par 6 cilvēku liela orķestra vadītāju koncertos Bastejkalna laukumā (ik 

vakarus no 6 līdz 12). Orķestris atkaņojis operu un operešu fantāzijas, uvertīras, fokstrotus un 

romances.228 

 Pirmajos 1930. gada decembra sludinājumos minēts G. Temko orķestris restorānā “F.T.D.”, 

taču no 1934. gada decembra līdz pat 1940. gada vasarai G. Temko vārds atrodams restorāna 
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“O.U.K.“ reklāmās. Raksturīgajos apaļajos “O.U.K.” sludinājumos visbiežāk minēta “Salona un 

dejas mūzika Grišas Temko vadībā”, “Kokteiļu bārā Griša Temko”, kā arī “Spēlē “Griša Temko”. 

Jauns deju orķestris” (sk. 2. pielikuma 12. un 13. attēlu).

 “Mūziķa kalendārā” atrodams kafejnīcas “O.U.K.” 1935. gada orķestra mūziķu sastāvs, kurā 

nosaukts arī G. Temko, gan tikai kā vijolnieks. Tie ir: B. Artemjevs − vijole, E. Kīnemans − 

klavieres229, B. Potulovs − klarnete, akordeons, čello, J. Maškevičs − tenora saksofons, čello, 

E. Dietrichs − sitaminstrumenti, vijole, G. Temko − vijole, R. Izaksons, klavieres (Mūziķa 

kalendārs, 1935:172).

 Minētais sastāvs raksturīgs deju−džeza orķestrim. Šķiet, šis sastāvs bijis viens no tam 

laikam raksturīgajiem restorānu orķestriem, kas bija spējīgi atskaņot visdažādākās stilistikas 

repertuāru.

 Saistībā ar “F.T.D.” trīs sludinājumos no 1935. līdz 1939. gadam atrodams vijolnieka 

Viljama Šēra (1897−?) vārds, kopā ar Gr. Fomina orķestri. Viljama Šēra vārds presē parādās kopš 

1925. gada, saistībā ar “The Savoy  Band”, un viņš uzskatāms par vienu no Latvijas džeza 

pionieriem. V. Šēra darbība izsekojama jau kopš 1923. gada un līdz pat 1939. gadam, sākotnēji 

kino, vēlāk dažādos restorānos (“Mascotte”, “F.T.D.”, “Lido”. “Ninona” u. c.). Minētie sludinājumi 

liecina, ka V. Šērs pēc “The Savoy Band” darbības beigām 30. gadu vidū galvenokārt uzstājies 

“F.T.D.” bārā, par ko liecina sludinājumu teksts: 

 “Foxtrott-bārā spēlē Williams Šērs”; “Fox-Trot-Diele par jautrību gādās G. Fomins ar orķ., 

 bārā spēlēs  WILLIAMS SCHEERS.”

 V. Šērs bijis visai korpulents, spriežot pēc viņam veltītā raksta nosaukuma (“Сегодня 

Вечером” 1928. gada 10. maijā) − “Resnais Viljams un viņa zēni” (“Толстый Вильямс и его 

ребята”), kā arī Sergeja Civja-Civinska šarža (sk. 3. pielikuma 2. attēlu). 

 

 Vokālisti jeb refrēndziedoņi ir jauna parādība, kas iezīmējas šajā posmā. Būtībā tie ir solisti 

− kupleju dziedātāji, kas uzstājas kopā ar deju orķestri. Domājams, ka refrēndziedoņu parādīšanos 

veicināja arī brāļu Laivinieku lielā popularitāte Latvijā 30. gadu otrajā pusē, līdz ar to orķestri 

centās atskaņot arī šādu repertuāru. Kā redzams no sludinājumiem, dažiem orķestriem bija pastāvīgi 

refrēndziedātāji, kas regulāri uzstājās kopā, savukārt citu vārdi atrodami saistībā ar vairākiem 

orķestriem. 
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229 E. Kīnemans − Latvijas džeza pionieris, kurš minēts pašos pirmajos sludinājumos 1922. gadā. Sk. 3.1.3. un 4.1. 
apakšnodaļu.



 Turpmākajā uzskaitījumā redzami refrēndziedātāju vārdi, orķestri, ar kuriem tie uzstājušies 

un gadi, kad tie parādās sludinājumos:

1. A. Šmerlings − no 1935. līdz 1936. gadam kopā ar L. Štukasa “Swing” kapelu (5 sludinājumi);

2. E. Erhards − 1936. gadā kopā ar V. Kaņepa “Jautrajiem Odiem” (3 sludinājumi);

3. A. Grīnbergs − 1936. gadā kopā ar R. Rubeņa “Jautrajiem zēniem” (1 sludinājums);

4. V. Narbūts − 1936. un 1938. gadā kopā ar R. Rubeņa “Jautrajiem zēniem” (5 sludinājumi); 

5. V. Bērziņš − 1937. gadā kopā ar A. Šurpfela “Marcellu” (1 sludinājums);

6. K. Kārkliņš − no 1937. līdz 1940. gadam kopā ar V. Kaņepa “Jautrajiem odiem” (18 

sludinājumi);

7. K. Sokoļskis − pazīstamā dziedātāja vārds atrodams 5 sludinājumos 1938.−1939. gadā saistībā ar 

F. Zubkina jautro kapelu. K. Sokoļskis minēts arī restorāna “Era” (Skolas ielā 23) sludinājumā 

1939. gada februārī, kā arī uzstājies ar Šmita−Kremera orķestri un O. Stroku. K. Sokoļskis ir 

ieskaņojies arī “Bellaccord Electro” skaņuplatēs kopā ar “Bellaccord” džeza orķestri − fokstrots 

“Kad satiekas draugi” (matrice Nr. 3900 1/2, plate Nr. 3426).

8. B. Zariņš − 1938. gadā kopā ar R. Rožkalna moderno deju kapelu (1 sludinājums);

9. St. Paškevičs − 1938. gadā kopā ar F. Zubkina jautro kapelu (2 sludinājumi);

10.H. Teass − 1938. gadā kopā ar F. Upmaļa jautro kapelu (1 sludinājums);

11.K. Riekstiņš − 1936. gadā kopā ar V. Kaņepa “Jautrajiem odiem” (1 sludinājums);

12.R. Ieviņš − 1939. gadā kopā ar R. Rubeņa “Jautro kapelu” (5 sludinājumi);

13.M. Vinikovičs − 1939. un 1940. gadā kopā ar F. Zubkina jautro kapelu, A. Štroma deju orķestri 

un L. Štukasa “Swing” kapelu (5 sludinājumi);

14.R. Vilhelms − 1939. un 1940. gadā kopā ar R. Rubeņa deju−džeza orķestri (12 sludinājumi);

15.A. Rozenbergs − 1939. gadā kopā ar R. Rubeņa deju−džeza orķestri (4 sludinājumi);

16.A. Mitrevics − 1939. gadā kopā ar L. Štukasa “Swing” kapelu (1 sludinājums). Tekstā teikts: 

“Izpildīs jaunākās Brodway melodijas.”

17.Harijs Allers − 1940. gadā kopā ar R. Rubeņa deju orķestri (14 sludinājumi);

18.Bruno − acīmredzot pseidonīms. Uzstājies 1940. gadā kopā ar A. Zaganta deju orķestri (10 

sludinājumi);

19.J. Grāvītis − 1940. gadā kopā ar R. Rubeņa deju orķestri (1 sludinājums).
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 Līdzās aplūkotajiem orķestriem arī šā posma sludinājumos atrodami vairāku orķestru 

nosaukumi, kas ir pieminēti tikai dažas reizes:

1.Deju orķ. P. Branda vad. − minēts trijos sludinājumos 1935. gada 18. maijā restorānā “Maksim

−Trokadero” (Brīvības ielā 9 un Čiekurkalna 1 līnijā 6) − “Iemīļotais deju orķestris P. Branda 

vadībā”.

2. “Jautrie Bohēmieši” − orķestris minēts tikai vienā sludinājumā 1935. gada 31. decembrī − 

Mazajā Ģildē, kopā ar L. Štukasa deju kapelu.

3. “Trebjeng” džeza kapela − divi sludinājumi 1939. gada septembrī, balles 1905. gada parkā, kopā 

ar Henr. Poļa orķestri.

4. E. Štālberga džesa orķestris vai Štālberga akordeonu orķestris − reklamēts divos sludinājumos  

1938. gadā, uzstāšanās “Ziemeļblāzmā”. Kā jau nosaukums rāda, tas acīmredzot bijis 

akordeonistu orķestris, kas spēlējis zaļumballēs Vecmīlgrāvī.

5. “Aly Homen” deju orķ.V. Runika vad. − nosaukts tikai vienā sludinājumā M. Kauliņa deju skolā 

1936. gada 24. oktobrī kopā ar A. Štroma orķestri.

6. “Jautrie akordeonisti” V. Treimaņa vadībā − sastāvs parādās tikai vienā sludinājumā 1939. gada 

decembrī kopā ar R. Rubeņa džeza orķestri.

7. Vikela orķestris − nosaukums parādās tikai vienā sludinājumā 1937. gada oktobrī par uzstāšanos 

kopā ar V. Kaņepa un L. Štukasa orķestriem.

8. V. Budris orķestris − nosaukums četros sludinājumos 1936. un 1937. gadā. Rīgas Zooloģiskā 

dārza restorāna orķestris.

9. R. Rožkalna moderno deju kapela − minēta vienā sludinājumā 1938. gada augustā.

10.H. Canders deju kapela − nosaukta divos sludinājumos 1937. gada vasarā − restorāns “Belvue”, 

Bauskas ielā 30.

11.A. Žubes deju orķestris − vienā sludinājumā 1937. gadā par uzstāšanos “Ziemeļblāzmā”.

12.“Jautrie Dāķi” − sastāvs minēts vienā sludinājumā 1937. gada jūnijā. Dārza svētki.

13.E. Skadiņa orķestris − viens sludinājums 1937. gada septembrī. Restorāns “Parka Pagrabs”. 

Eduards Skadiņš bija vijolnieks, minēts G. Fomina orķestra sastāvā 1935. gadā, bijis arī 

     A. Vintera kapelas dalībnieks.

14.Radio-bend, Mutes harmoniku kvintets “Jautrie Harmonisti” − abi sastāvi vienā sludinājumā. 

Uzstājušies Grāmatrūpniecības biedrības zālē 1940. gada maijā kopā ar Henr. Poļa orķestri.

15.Kapela “Romeo” − trīs sludinājumi 1938. gada martā, uzstāšanās kopā ar R. Piebalga kapelu.

16.A. Kiršbauma kapela − minēta saistībā ar sarīkojumu Šampēterī 1938. gadā.
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17.F. Upmaļa deju orķestris − minēts četros sludinājumos 1938. un 1939. gadā. Latviešu biedrība un 

Vidzemes Ārrīgas Ugunsdzēsēju biedrības zāle.

18.J. Gaiguļa deju orķestris − minēts vienā sludinājumā 1938. gada oktobrī Mazajā Ģildē, kopā ar 

R. Piebalga kapelu.

19.“Jautrie spēlmaņi” − sastāvs nosaukts vienā sludinājumā 1939. gada novembrī. Uzstāšanās 

Latviešu biedrībā kopā ar F. Zubkina un J. Bernšteina orķestriem.

20.Deju kapela “Jautrie brāļi” Vīss vadībā − minēts divos sludinājumos 1939. gada janvārī. Latvijas 

sporta biedrības zāle, Kr.Valdemāra ielā 65 − 67.

21.Z. Kārkla “Jautrie ritmiķi” − viens sludinājums 1940. gada janvārī, Latv. Darba kameras zāle, 

Dzirnavu ielā 105.

22.A. Blūma džeza kapela − parādās tikai vienā sludinājumā 1940. gada aprīlī kopā ar A. Zaganta 

orķestri.

 1. pielikumā tabulā Nr. 19 atspoguļoti Latvijas džeza orķestri un to darbības ilgums saistībā 

ar Latvijas džeza posmiem. Zilā krāsā apzīmēts džeza ienākšanas posms, violetā − deju orķestru 

posms, zaļā − krīzes posms, bet sarkanā − svinga posms.

4.5. Mūziķu personālijas

 Džeza mūziķu identifikācija un to biogrāfiju izpētīšana ir ļoti komplicēts un darbietilpīgs 

uzdevums. To apgrūtina pieejamās informācijas fragmentārisms vai reizēm pat pilnīgs tās trūkums. 

Pilnībā rekonstruēt džeza mūziķu biogrāfijas Latvijā līdz 1940. gadam diezin vai ir iespējams, taču 

pieejamie avoti − galvenokārt fotogrāfijas, muzeju un arhīvu materiāli −, savstarpēji tos salīdzinot 

un papildinot, ļauj iezīmēt galvenos pieturas punktus, tādējādi paverot ceļu tālākai izpētei. Lielākā 

problēma ir mūziķu identifikācija attēlos. Šajā ziņā ļoti lielu darbu paveicis bijušais Rakstniecības 

un Mūzikas muzeja pētnieks Elmārs Zemovičs, pateicoties kuram, bijis iespējams identificēt 

daudzus mūziķus.

 Analizējot orķestru sastāvu un tā izmaiņas laika gaitā, jākonstatē, ka liela daļa mūziķu vārdu 

ir sastopami vairākos orķestros un kapelās, dažreiz pat vienā laikā (Mūziķa kalendārs,

1935:169−173). Kaut arī kopējais restorānu mūziķu skaits ir samērā liels (Mūziķa kalendārā 1935. 

gadā uzskaitīti 123 Rīgas kafejnīcu mūziķi), tomēr ne visi saistāmi ar džezu un pat deju mūziku. 

Savstarpēji salīdzinot pieejamo informāciju par orķestru sastāviem, instrumentāriju un atskaņoto 

repertuāru, iespējams identificēt  mūziķus, kas šajā laikā saistāmi ar džezu. Nozīmīgākie no tiem ir 

Oskars Saulespurēns, Voldemārs Lācis, Džeks Mihaļickis, Teodors Briedis, Vladimirs un Georgs 
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Vlašeki, Marko Krēmers, Miša Aljanskis, Jaša Levensons, Teodors Vējš un vairāki citi. Iespējams 

identificēt vēl grupu mūziķu, kuru vārdi visbiežāk atrodami džeza orķestru sastāvos, kā Grigorijs 

Gņedovskis, J. Pacēvičs, Ārons Moisejevs, Fricis Ikstrums, A. Kivmans, Aleksandrs Dikmans, 

Viktors Jugla, E. Baltruks, Ēriks Eks, Iļja Gutmans un daudzi citi. Šo mūziķu biogrāfijas lielākoties 

nav pētītas, un ir atrodama tikai fragmentāra informācija par viņu darbību. 

 Daudzi no minētajiem mūziķiem aktīvi ceļoja un uzstājās citās valstīs (galvenokārt Vācijā 

līdz 1933. gadam, kā arī Polijā un Baltijas valstīs). Kaut arī ne tieši saistīti ar džezu, tomēr kopējā 

kontekstā svarīgi ir arī tolaik pazīstamie Latvijas populārās mūzikas komponisti Marks 

Marjanovskis (?−1944, Būhenvaldē), Saša Vladi (Aleksandrs Okolo-Kulaks, 1906−1989) un Oskars 

Stroks, kuru kompozīcijas (galvenokārt tango) guvušas arī starptautisku atzinību.

 Trompetists Voldemārs Lācis (18.04.1909−08.05.1985) ir viens no svarīgākajiem džeza 

mūziķiem, kura darbība saistās ar gandrīz visiem nozīmīgākiem Latvijas džeza orķestriem un 

ansambļiem līdz pat 50. gadiem. V. Lācis bija Beļģijas džeza kluba biedrs, līdz ar to bija labi 

informēts par džeza norisēm pasaulē un Eiropā. Unikāls ir fakts par V. Lāča saraksti ar trompetistu 

L. Ārmstrongu.230  V. Lāča arhīva materiālos, kas saglabājušies un ir pieejami Rakstniecības un 

mūzikas muzeja krājumā (V. Lāča kolekcijā), atrodami džeza žurnāli “Metronome” un “Melody 

Maker”, nošu un instrumentu katalogi, sarakste − vēstules ar ārvalstu izdevniecībām, kā arī notis. 

No šiem materiāliem redzams, ka V. Lācis intensīvi sarakstījies ar vairākām ārzemju mūzikas 

izdevniecībām, no kurām pasūtījis skaņdarbu notis. Dažos gadījumos valstis bijušas visai attālas, 

piemēram, Austrālija. Šie materiāli ir apliecinājums V. Lāča labajai informētībai par džeza norisēm 

pasaulē, un noteikti arī viens no informācijas avotiem viņa kolēģiem mūziķiem. Pats V. Lācis 

spēlējis lielākajā daļā tā laika populārās mūzikas orķestru un darbojies līdz pat 50. gadiem.231 

V. Lācis identificējams šādu orķestru fotogrāfijās: T. Kaizera orķestrī 1931. gadā,232  Y.M.C.A. 

orķestrī 1932. un 1933. gadā,233  H. Šmita orķestrī 1933. gadā,234  V. Jansona orķestrī 30. gadu 
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230 Šo Latvijas džeza vēsturē unikālo faktu autoram apliecināja RMM darbinieki Elmārs Zemovičs un Māris Visendorfs. 
Diemžēl pēc V. Lāča nāves šīs vēstules gājušas bojā.

231 Autora intervija ar Z. Lindi, 05.11.2008.

232 Sk. 4. pielikuma 23. attēlu.

233 Sk. 4. pielikuma 19. un 20. attēlu.

234 Sk. 4. pielikuma 9. attēlu.



beigās,235  Dž. Mihaļicka orķestrī 1939. gadā,236  un jau pēc Otrā pasaules kara beigām B. Čužoja 

orķestrī no 1946. līdz 1950. gadam.

 Saksofonists Oskars Saulespurēns (20.11.1906−09.06.1998) ir leģendāra personība. Viens 

no pirmajiem latviešu profesionālajiem saksofonistiem, O. Saulespurēns 30. gados ir spēlējis 

praktiski visos vadošajos tā laika populārās mūzikas orķestros (sk. 4. pielikuma 21. attēlu). Dzimis 

Rīgā, no 1922. līdz 1928. gadam strādājis foto firmā. Pēc dienesta armijā (no 1929. līdz 1930. 

gadam) 

O. Saulespurēns sāk spēlēt dažādos ansambļos, restorānu orķestros utt. Līdztekus no 1932. līdz 

1933. gadam mācījies Tautas konservatorijā. 1935. gadā O. Saulespurēna vārds lasāms kafe 

“Kongress” (Brīvības 15) orķestra sastāvā V. Vlašeka vadībā, kopā ar V. Lāci (Mūziķa kalendārs, 

1935:171).237  1939. gadā O. Saulespurēns spēlē Dž. Mihaļicka orķestrī restorānā “Lido” Dzintaros, 

1939.−1940. gadā restorāna “Alhambra” orķestrī, bet 1940.–1941. gadā restorānā “Lido”. Vācu 

okupācijas laikā un pēc tās beigām O. Saulespurēns no 1941. līdz 1945. gadam spēlē Radio 

simfoniskajā orķestrī klarneti un saksofonu. Pēc Otrā pasaules kara, pirmajos padomju gados 

O. Saulespurēns spēlējis Būvstrādnieku klubā kopā ar Ļevu Tokarevu-Sinkopu (Zemzare, 1986:24), 

vēlāk dažādos restorānu orķestros. O. Saulespurēns kopā ar orķestri īsu mirkli redzams kinožurnālā 

“Padomju Latvija” sižetā par viesnīcas “Rīga” atklāšanu 1956. gadā.

 O. Saulespurēns ir identificējams daudzās orķestru fotogrāfijās, bieži kopā ar V. Lāci: 

T. Kaizera orķestrī 1931. gadā,238 Y.M.C.A. orķestrī 1932. un 1933. gadā239, V. Jansona orķestrī 30. 

gadu beigās240 un Dž. Mihaļicka orķestrī 1939. gadā Jūrmalā.241 

 Līdzīgi V. Lācim, arī O. Saulespurēns ir intensīvi vācis un izplatījis materiālus par džezu. 

Mārtiņš Saulespurēns, O. Saulespurēna dēls, atminas, ka viņa tēvs 30. gadu beigās pārtulkojis Džīna 

Krupas (Gene Krupa; 1909−1973)242 džeza bungu skolu – mācību grāmatu, iespējams, pirmo džeza 

sitaminstrumentu mācību līdzekli latviski, kā arī Rūdolfa Danbara (Rudolph Dunbar; 
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235 Sk. 4. pielikuma 29. un 30. attēlu.

236 Sk. 4. pielikuma 33. attēlu.

237 Turpat atrodama arī viņa tā laika mājas adrese Rīgā, Avotu ielā 51/4.

238 Sk. 4. pielikuma 23. attēlu.

239 Sk. 4. pielikuma 19. un 20. attēlu.

240 Sk. 4. pielikuma 29. un 30. attēlu.

241 Sk. 4. pielikuma 33. attēlu.

242 Džīns Krupa − viens no izcilākajiem džeza bundziniekiem, spēlējis Benija Gudmena orķestrī un sekstetā. Pazīstams 
ar savu ļoti intensīvo spēles stilu un robusto ritmu (Carr, Fairweather ,Priestley, 2004:454).



1907−1988)243  džeza klarnetes (improvizācijas) skolu. Šie materiāli joprojām glabājas Mārtiņa 

Saulespurēna mājās.244

 Ar 30. gadiem saistās arī ļoti daudz anekdotisku nostāstu. 30. gadu beigās, kad Saulespurēns 

Vlašeka orķestra sastāvā spēlējis “Lido” Ķemeru viesnīcā, tur iegriezies Jāzeps Vītols, un mūziķi 

nolēmuši nospēlēt kādu no viņa kompozīcijām, protams, bez notīm. Nospēlējuši arī, Vītols  

pateicies, tomēr aizrādījis Vlašekam par kļūdainu nošu tekstu.245

 Iespējams, ka ievērojamākais Latvijas džeza mūziķis aplūkojamā laika posmā ir pianists 

Džeks Mihaļickis (īstā vārdā Solomons, Šloma, 1908–1941). 

 Mihaļickis dzimis Smoļenskā (sk. 4. pielikuma 34. attēlu). Īsu laiku mācījies Parīzē pie 

slavenā pianista profesora Fīlipa (Isidor Philipp)246, Mihaļickis pēc 1931. gada piedalījās praktiski 

visos vadošajos Latvijas džeza kolektīvos, spēlēja M. Aljanska, F. Laiviņa un arī paša vadītos 

orķestros lepnākajos Rīgas un Jūrmalas restorānos. “Jaunāko Ziņu” sludinājumos Mihaļicka vārds 

atrodams trīs reizes − jau pieminētā Šmita−Krēmera orķestra sastāvā 1933. gadā247  un restorāna 

“Lido” reklāmā 1939. gada vasarā − “Orķestris pilnā sastāvā Dž. Michaliska vadībā”. 

Dž. Mihaļickis minēts arī 1936. gada rakstā par M. Aljanski kā orķestra pianists (“Сегодня 

Вечером” Nr. 188., 6. lpp. 1936. gada 18. augustā). 

 RMM  atrodamas divas fotogrāfijas, kurās redzams Dž. Mihaļicka vadītais orķestris.248 Attēls 

ir grupas foto, tajā redzams orķestris, kas uzstājas brīvā dabā. Priekšplānā kafejnīcas galdiņi un 

krēsli, bet orķestris izvietojies uz speciāla paaugstinājuma. Orķestra aizmugurē redzams parks ar 

kokiem. Attēlā deviņi mūziķi, kas ģērbušies baltos kreklos ar tumšām kaklasaitēm. Mūziķi 

izvietojušies divās rindās, katram priekšā masīvas koka nošu pultis ar iniciāļiem “JM”. Pirmajā 

rindā mūziķi spēlē saksofonus − divus alta saksofonus un tenora saksofonu. Otrajā rindā mūziķi 

spēlē trombonu un divas trompetes. Blakus šiem mūziķiem pianists spēlē klavieres, viņam blakus 

atrodas kontrabasists, bet aiz tā − bundzinieks pie sitaminstrumentu komplekta.

 No attēla varam izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus:
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243 Rūdolfs Danbars - klarnetists, orķestra diriģents un žurnālists, dzimis Britu Gajānā, Dienvidamerikā. Pirmais 
melnādainais mūziķis, kurš diriģējis Londonas Filharmonijas orķestri, bijis žurnālists džeza žurnālā “Melody Maker”. 
1939. gadā publicē klarnetes mācību grāmatu “Treatise on the Clarinet (Boehm System)” (Dunbar, online).

244 Autora intervija ar M. Saulespurēnu, 21.11.2008.

245 Turpat.

246 Izidors Filips (Isidor Philipp, 1863–1958), pianists, slavens Parīzes Konservatorijas pasniedzējs (1893–1934). 
Slavens ar saviem audzēkņiem (cita starpā Āronu Koplendu un Albertu Šveiceru), kā arī darbiem − J. S. Baha un 
F. Mendelszona darbu transkripcijām divām klavierēm, transkripcijām kreisajai rokai, kā arī ar tehniskām etīdēm. 

247 Sk. 2. pielikuma 14. attēlu.

248 Sk. 4. pielikuma 33. attēlu.



1) tas ir pastāvīgi nodarbināts vasaras kafejnīcas jeb restorāna orķestris, par ko liecina speciālais 

paaugstinājums orķestrim un stacionārās nošu pultis;

2) orķestra instrumentārijs un izvietojums atbilst džeza orķestrim − maza izmēra bigbendam;

3) orķestra vadītāja iniciāļi uz nošu pultīm liecina, ka orķestris asociējies ar tā vadītāju − Džeku 

Mihaļicki, kurš, tātad, ir bijis pietiekami plaši pazīstams mūziķis;

4) bungu komplekts ir līdzīgs modernajam bungu komplektam, un tā izvietojums raksturīgs džeza 

orķestru bungu komplekta izvietojumam;

5) iespējams atpazīt vairākus orķestra mūziķus − tie ir orķestra vadītājs un pianists Džeks 

Mihaļickis pie klavierēm, Oskars Saulespurēns − altsaksofons, Voldemārs Lācis − trompete un 

Verners Troics − sitaminstrumenti.

 Rezumējot iepriekšminēto, jāsecina, ka Dž. Mihaļicka orķestris ir bijis bigbenda tipa džeza 

orķestris, kura atskaņotais repertuārs varētu būt bijis džezs.

 Paša Mihaļicka spēles stils ir stride piano manierē ar svingojošu ritmu, labu tehniku un 

atturīgu, ļoti inteliģentu frāzējumu.249 Viņš ir dzirdams lielā daļā “Bellaccord” orķestra ieskaņojumu 

un ticis uzskatīts par labāko tā laika džeza pianistu Latvijā.  

 Dž. Mihaļickis kopā ar V. Troicu (sitaminstrumenti) un O. Saulespurēnu 30. gadu beigās 

nodibināja “Bāra trio”. Šis sastāvs veicis ieskaņojumus firmā “Bellaccord Electro” un arī 

Radiofonā. Šo ieskaņojumu datējums ir neskaidrs. Spriežot pēc matriču numuru secības, tie veikti 

jau pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā, jo, salīdzinot matriču numurus, pirms Mihaļicka veiktajiem  

ieskaņojumiem ir atrodami Sarkankarogotā Baltijas flotes dziesmu un deju ansambļa 

ieskaņojumi.250  Tomēr matriču numuru secība ne vienmēr atspoguļo reālo ieskaņojumu veikšanas 

secību. Saskaņā ar “Bellaccord Electro” pētnieka Ata Bērtiņa sniegtajām ziņām matrices varēja tikt 

rezervētas iepriekš konkrētam ieskaņojumam, kurš fiziski tika veikts vēlāk.251 Kā jau teikts iepriekš, 

“Bellaccord Electro” ieskaņojumu datējums ir nākotnes pētījumu uzdevums.

 Vienpadsmit skaņdarbu ieskaņojumos dzirdami gan vācu šlāgeri, gan amerikāņu autoru kino 

un džeza mūzika. Arī instrumentārijs ir atšķirīgs − gan duets (klavieres un bungas), gan trio  

(klavieres, bungas un saksofons/klarnete). Ieskaņojumus veikušo mūziķu identitāte tomēr ir 
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249 Mihaļicka ieskaņotā skaņdarba analīze 5.3.3 apakšnodaļā.

250 Matrices Nr. 5018–5021; attiecīgi Dž. Mihaļicka ieskaņojumiem 5024−5029.

251 Autora intervija ar A. Bērtiņu, 08.08.2012.



neskaidra, jo, pēc dažām ziņām, vēlākajos Bāra trio ieskaņojumos jau spēlē cits pianists − Tikanovs, 

un tie veikti vācu okupācijas laikā, kad Mihaļickis jau gājis bojā.252 

 Ar Dž. Mihaļicka vārdu ieskaņotie skaņdarbi:

1) Lēna valšu virkne Nr. I − matrice Nr. 5024, plate Nr. 3942;

2) Lēna valšu virkne Nr. II − matrice Nr. 5025, plate Nr. 3942;

3) Iemīļotās melodijas I. Daļa − matrice Nr. 5026, plate Nr. 3943;

4) Iemīļotās melodijas II. Daļa − matrice Nr. 5027, plate Nr. 3943;

5) Lēnu fokstrotu virkne Nr.II − matrice Nr. 5028, plate Nr. 3944; 

6) Fokstrotu virkne Nr.I − matrice Nr. 5029, plate Nr. 3944.

 Šos ieskaņojumus Latvijas Radio vajadzībām restaurējis skaņu režisors Jāzeps Kulbergs ap  

1988. gadu. Saskaņā ar radio programmām, plate Nr. 3944 ir pirmatskaņota Latvijas Radio 1940. 

gada 31. decembrī. Tajā dzirdams duets − klavieres un bungas. 

 Pēc 24 matricēm seko četri ieskaņojumi, kuru izpildītāji ir Bāra trio mūziķi:

1) Romantiskas melodijas. Lēnu valšu virkne − matrice Nr. 5053, plate Nr. 3955;

2) Mēs trīsi. Lēnu fokstrotu virkne − matrice Nr. 5054, plate Nr. 3955.

3) Svinga ritmā − matrice Nr. 5055, plate Nr. 3956;

4) Bukareste − matrice Nr. 5056, plate Nr. 3956.

 Pirmo divu ieskaņojumu jeb plates Nr. 3955 izpildītāji minēti “J. Šulcs, R. Tikanovs, 

V. Troics, sastādītājs Rudolfs Tikanovs”, savukārt otro divu skaņdarbu jeb plates Nr. 3956 izpildītājs 

– “Bāra trio, aranžētājs R. Tikanovs”.

 Vēl pēc 30 matricēm seko nākamie ieskaņojumi, kas figurē ar “Bāra trio” apzīmējumu:

1) Drīz būšu es ar tevi (fokstrots) − matrice Nr. 5086, plate Nr. 3977;

2) Mana blondā meitene (fokstrots) − matrice Nr. 5087, plate Nr. 3977;

3) Gaisa pilis (fokstrots) − matrice Nr. 5088, plate Nr. 3979;

4) Mazais bārs (fokstrots) − matrice Nr. 5089, plate Nr. 3978;

5) Ar labu nakti (valsis) − matrice Nr. 5090, plate Nr. 3978;

6) Lielpilsētas dziesma (fokstrots) − matrice Nr. 5091, plate Nr. 3979;

7) No robežas līdz robežai (koris no “Klusās Donas”) − matrice Nr. 5092, plate Nr. 3976.

 Salīdzinot šos ieskaņojumus, varam dzirdēt atšķirību piesitienā un spēles manierē. Pirmajos 

ieskaņojumos pianistam raksturīgs maigāks, smalkāks piesitiens un frāzējums, savukārt vēlākajos 

trio ieskaņojumos tas ir daudz robustāks un rupjāks. Atšķirīga ir arī stilistika un kopējā noskaņa − 

sākumā tā ir intīmāka, tuvāka kafejnīcu fona mūzikai. 
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252 Autora intervija ar A. Dreiblatu, 07.10.2009.



 Ar samērā lielu pārliecību var teikt, ka pirmo ieskaņojumu autors ir Džeks Mihaļickis, tomēr 

pārējo identitāte vēl ir turpmāko pētījumu uzdevums. Minētais mūziķu sastāvs − “J. Šulcs, 

R. Tikanovs, V. Troics” rāda atšķirīgu trio sastāvu. Neskaidrs ir arī datējums − ja pieņemam, ka 

matriču uzskaitījums rāda ieskaņojumu veikšanas secību, tad rodas jautājums par skaņdarba “No 

robežas līdz robežai (koris no “Klusās Donas”)” ieskaņojuma veikšanas laiku − maz ticams, ka šāds 

skaņdarbs būtu ticis ieskaņots vācu okupācijas laikā. 

 Pianists Rūdolfs Tikanovs, kurš ir minēts gan kā aranžētājs, gan pianists, pēc dažām ziņām, 

ir bijis Dž. Mihaļicka skolnieks.253  Pirmo reizi R.Tikanova vārds lasāms avīzē “Сегодня Вечером” 

1938. gada 19. jūlijā (Nr. 160) publicētajā rakstā par H. Šmita benefici, kur viņš minēts kā “Korso” 

orķestra mūziķis. 1940. gada 3. aprīlī Tikanova vārds parādās restorāna  “Alhambra” sludinājumā 

“Jaunākajās Ziņās”: “Dzied un spēlē Miss Elise un Rudi Tikanoff”.

 Ja Tikanovs tiešām ir bijis Mihaļicka skolnieks, tad nebūtu grūti izskaidrot viņa dalību 

vēlākajā Bāra trio sastāvā − tā kā Mihaļickis bija gājis bojā, Tikanovs, kurš bija pēc tautības krievs 

(tātad nebija apdraudēts), turpināja spēlēt sava skolotāja vietā. Savukārt saksofonists un klarnetists 

Johans Šulcs ir viens no Rīgas kafejnīcu mūziķiem, kurš darbojās jau 30. gados − viņa vārds  (kopā 

ar Tikanovu) minēts saistībā ar J. Levensona orķestri “6 Aldjanovi”.

 Kaut arī Bāra trio mūziķu identitāte vēl jāprecizē, tomēr jāsecina, ka šie ieskaņojumi ir ļoti 

nozīmīgi Latvijas džeza vēsturē. Neapšaubāmi, ka to veicēji bija mūziķi, kas savu profesionālo 

darbību bija sākuši jau 30. gados un, visticamāk, jau toreiz spēlējuši tādā veidā, kāds dzirdams 

minētajos ieskaņojumos. Tikai sagadīšanās dēļ ieskaņojumi veikti jau Latvijas okupācijas laikā. 

Tomēr tas nemazina šo ieskaņojumu – vienu no Latvijas pirmajiem džeza paraugiem – vērtību.254

 Stilistiski Bāra trio ir līdzīgi Benija Gudmena trio ieskaņojumiem. Pēc Mārtiņa 

Saulespurēna atmiņām, 1940. gadā šim sastāvam jau esot bijis sarunāts kontrakts par spēlēšanu 

Šveicē, kalnu kūrortos, tieši šādā “Benija Gudmena tipa sastāvā” (pievienojoties vibrafonistam Ed. 

Ābelskalnam), taču padomju okupācija visam esot pārvilkusi svītru.255 

 Dž. Mihaļickis pieminēts H. Rudzīša atmiņās (Rudzītis, 1997:143). Mihaļicka spēli Oto 

Švarca kafejnīcā 1940. un 1941. gadā atceras arī režisors Oļģerts Kroders, it  īpaši viņa 

172

253 Autora intervija ar A. Dreiblatu,  07.10.2009.

254 A. Dreiblats atceras, ka vismaz daži no šiem ieskaņojumiem tolaik bijuši ļoti populāri − it īpaši “Bukareste”, kas ir 
enerģisks, svingojošs fokstrots. Autora intervija ar A. Dreiblatu, 07.10.2009.

255 Autora intervija ar M. Saulespurēnu, 21.11.2008.



improvizācijas.256  Mihaļickis arī vairākas reizes ciemojies kinokritiķes Valentīnas Freimanes 

vecāku mājās, kā viņa to atceras savās atmiņās.257

 Diemžēl Dž. Mihaļicka liktenis ir traģisks – kopā ar citiem Latvijas ebrejiem viņš tiek 

nošauts Rumbulas mežā 1941. gadā (Zemzare, 1986:23). Acīmredzot, būdams ar politiku nesaistīts 

mūziķis, Mihaļickis, līdzīgi daudziem citiem, nespēja pat iedomāties turpmāko traģisko situācijas 

attīstību. 

 Ar Džeka Mihaļicka nāvi ir saistītas vairākas leģendas un neskaidrības. Redaktores Diānas 

Albinas sagatavotajā Latvijas radio 1987. gada 9. maija raidījumā par Džeku Mihaļicki, kurā 

piedalījās arī Raimonds Pauls un mūziķis Boriss Kogans, kurš personīgi bija pazinis Mihaļicki, 

izskanēja versija, ka uz nošaušanu viņš esot gājis ar lupatām notītām rokām – sakropļotām vai 

nocirstām. Autoram ir pieejams raidījuma gatavošanā izmantotais materiāls − intervija ar 

B. Koganu un R. Paulu, no kuras noprotams, ka ar Mihaļicka traģisko likteni saistās zināmas 

neskaidrības (Albina, 1987).258  Savukārt roku sakropļošanas faktu apšauba Latvijas Ebreju muzeja 

vadītājs Marģers Vestermanis.259  Līdz šim nav arī izdevies noskaidrot precīzu Mihaļicka nāves 

datumu.

 Veiksmīgāks liktenis ir citam Latvijas džeza pionierim, bundziniekam Verneram Troicam 

(22. oktobrī 1912. g.−1987.). Verners Troics 30. gados ir spēlējis sitaminstrumentus Y.M.C.A. 

kapelā, piedalījies V. Jansona un O. Stroka orķestros, kā arī “Bellaccord” orķestra ieskaņojumos. 

1941. gada vasarā V. Troics bija uzaicināts piedalīties Latvijas PSR kultūras dienās Maskavā (kā 

Latvijas Operas orķestra dalībnieks), tādēļ, sākoties karam, atradās Maskavā (līdz ar to faktiski 

nejauši paglābjoties no Dž. Mihaļicka likteņa). Kara laikā Troics bija Padomju Savienības armijas 

sastāvā, un pēc kara beigām atgriezās Latvijā un turpināja spēlēt. Viņš esot bijis arī pirmais 

bundzinieks 1956. gadā dibinātajā Latvijas radio džeza sekstetā, kur spēlējis kopā ar E. Švarcu, 

R. Paulu un G. Kušķi.260

 Troics ir viens no retajiem neatkarīgās Latvijas džeza mūziķiem, kuri veido paaudžu saikni 

starp iepriekšējo, 30. gadu mūzikas tradīciju un jauno Latvijas džeza paaudzi, kas sāk darboties 50. 

gados. 
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256 Autora intervija ar O. Kroderu, 31.10.2008.

257 Autora intervija ar V.  Freimani, 11.12.2009. Skat. pielikumu nr. 6.

258 Eksistē leģenda, ka, vācu karaspēkam ienākot Rīgā, Mihaļicki krogā esot nosituši bārmeņi, tātad darba kolēģi. Šo 
nostāstu autoram privātā sarunā pavēstīja R. Pauls. 

259 Autora intervija ar M. Vestermani, 28.04.2009.

260 Pēc Z. Rezevska sniegtajām ziņām. Stiprās alkohola atkarības dēļ Troics tomēr ļoti ātri sastāvu pametis, un viņa 
vietā nāca Haralds Brando. Autora intervija ar Z. Rezevski 13.10.2008.



 Miša Aljanskis (Mihails Aljanskis, īstajā vārdā Haits Aiziks – vijolnieks un diriģents, dz. 

1897. gada 24. decembrī Rīgā−1943?) ir viens no nozīmīgākajiem 20.−30. gadu Latvijas mūziķiem, 

kuru darbība bijusi saistīta ar džezu. Aljanska biogrāfija ir diezgan raiba un rāda tipisku tā laika 

izklaides žanra mūziķa dzīvi, kam uzstāšanās vietas mainās raibi kā kaleidoskopā.261

 1921. gada vasarā Aljanskis ir orķestra vadītājs Edinburgas Jūras paviljonā Jūrmalā. 1922. 

gadā trīs sludinājumi “Jaunākās Ziņās” vēsta par Aljanska orķestra – “pazīstamā Jazz-band orķestra 

Alianski” uzstāšanos deju zālē “Trocadero” (Aleksandra ielā 9), kā arī “pirmajā Kostīmu ballē” 

Lielajā Ģildē. 1926.−1927. gadā Aljanskis spēlējis kino “A.T.” (Kaļķu ielā 10) trio sastāvā. 1928. 

gada vasarā viņš spēlē “The Strand Savoy Band” sastāvā klubā “Dreidiele” Majoros. Pēc tam piecus 

gadus Aljanskis spēlē Vācijā – līdz 1933. gadam, kur uzstājas ar pseidonīmu Haits M. No Vācijas 

Aljanskis atgriežas 1933. gadā, par ko liecina “Jaunāko Ziņu” sludinājums 1933. gada 1. septembrī 

− “ALHAMBRĀ sezonas atklāšana. Orķestris no ārzemēm iebraukušā Mišas Aljanska vadībā”. 

1933.−1934. gadā Aljanskis ir lepnākā Rīgas naktslokāla “Alhambra” orķestra vadītājs, taču 

līdztekus uzstājas arī kafe “Ninon”. 1934.−1935. gadā viņa trio spēlē Romas viesnīcas Oto Švarca 

kafejnīcā (M. Aljanskis – vijole, G. Abramovičs – klavieres, E. Vilnis – jacs262, čello) (Mūziķa 

kalendārs, 1935:173). 1935. un 1936. gada vasarā tiek spēlēts arī Oto Švarca restorānā Jūrmalā. 

1937. gada vasarā – restorānā “Korso” Jūrmalā, Majoros, Jomas ielā 37 (bij. Oto Švarcs), 1938. 

gada vasarā – restorānā “Lido”. Turklāt no 1936. gada līdz pat 1941. gada 30. aprīlim Aljanskis 

vada Rīgas Cirka orķestri, par ko vēsta divi sludinājumi “Jaunākajās Ziņās” 1936. un 1937. gadā. 

Pēdējie “Jaunāko Ziņu” sludinājumi 1939. gada maijā un jūnijā reklamē M. Aljanska kapelu 

K. Baumaņa kafejnīcā Jūrmalā, Dzintaru prospektā 2 − “ar jaunu sastāvu”.

 Par Aljanska darbību 30. gados raksta Rīgas lielākā krievu avīze “Сегодня  Вечером”.1936. 

gada 18. augusta numurā (Nr. 188., 6. lpp.) atrodams raksts: “Rīt Mišas Aljanska orķestra benefice 

− Otto Švarcā Majoros”. Publikācijā redzams arī M. Aljanska foto, bet rakstā pieminēti arī orķestra 

pianisti Džeks Mihaļickis un Boriss Moisejevs:

 “...M. Aljanska orķestris ir lieliski savākts mūziķu ansamblis. Orķestra sastāvā izdalās 2 

 pianisti, kuru vārdi Rīgā ir ļoti populāri. Tie ir − Džeks Mihaļickis, smalks, precīzs pianists 

 ar brīnišķīgu tehniku, iejūtīgs pavadītājs un talantīgs komponists, un − Boriss Moisejevs, 

 populārā “trompetista” Moisejeva − “Arončika”, neatņemamā “Alhambras” un “Lido” 

 orķestru dalībnieka, dēls. Arī ļoti muzikāls un daudzpusīgs pianists.
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261 Sk. 4. pielikuma 28. attēlu. M. Aljanskis ir sestais no kreisās, ar vijoli rokās.

262 Saīsinājums “jacs” visticamāk nozīmē tā saukto „jacmašīnu” jeb, citiem vārdiem sakot, sitaminstrumentu komplektu, 
kurš sāka veidoties 30.gados ASV.



 Pats M. Aljanskis sevī apvieno gan diriģenta un organizatora, gan apdāvināta vijolnieka 

 talantu. Aljanskis ir izgājis vieglās mūzikas augstskolu lielajās Rietumeiropas pilsētās, 

 kur spēlējis labākos dansingos un kabare. Aljanska repertuārs ļoti daudzpusīgs. Rītdienas 

 benficei sagatavota  interesanta un daudzpusīga programma, bet orķestra sastāvs palielināts. 

 Cita starpā tiks izpildīta “Zilā simfonija” džeza apdarē”.

 Savukārt avīzes 1937. gada 10. augusta numurā (Nr. 181., 6. lpp.) atrodams raksts “Rīt 

Mišas Aljanska orķ. benefice Korso”, kurā lasāms par uzaicinājumu orķestrim koncertēt ārzemēs, 

ko izteicis impresārijs Hercogs no Briseles:

 “[Aljanskis] nesen vairākus gadus ar lieliem panākumiem uzstājās populāru orķestru vadībā 

 daudzās Eiropas galvaspilsētās. /../ No Briseles atbraucis slavenais impresario Hercogs. 

 Kādreiz jau viņš veda M. Aljanski uz ārzemēm, bet šoreiz klausījās orķestri. Rezultāts − 

 iespēja uz ziemas sezonu ar visu orķestri doties uz ārzemēm. Iespējams, ka braucienā 

 piedalīsies arī populārais Grivska vokālais kvartets, kurš patlaban uzstājas “Korso” 

 programmā ar priekšnesumiem. /../ Divas sezonas Aljanskis spēlēja “Otto Schwarz” 

 restorānā Jūrmalā, bet šajā sezonā  − “Korso”. Novēlam labus panākumus.”

 Līdzīgi daudziem citiem Latvijas ebreju mūziķiem, M. Aljanskis gājis bojā kara laikā − 

nošauts 1942. gadā. Pēc dažām ziņām, viņu ilgu laiku savās mājās slēpusi pianiste un akordeoniste 

Zinaīda Postņikova.263

 Ievērības cienīgs ir fakts par M. Aljanska uzstāšanos Vācijā, Berlīnē. Tā kā 30. gados 

Latvijas pilsoņiem nebija ierobežojumu doties strādāt ārzemēs, ir ziņas, ka M. Aljanskis nebūt nav 

bijis vienīgais Latvijas izklaides žanra mūziķis, kurš koncertējis ārvalstīs. Šis fakts ir ļoti svarīgs arī 

no cita aspekta – mūziķi, kuri uzstājās ārzemēs, iespaidojās no tur dzirdētā, atveda jaunas notis, 

skaņuplates, kas ietekmēja Latvijas džeza attīstību. 

 Persona, kas uzstājās ar pseidonīmu „Aldjanovs”, patiesībā bija Jaša Levensons 

(1902−1941?) – ebreju vijolnieks un orķestra vadītājs (sk. 4. pielikumā 11. attēlu). 

 Pēc pētnieces Marinas Mihaiļecas savāktajām ziņām, Jēkabs (Jaša) Levensons dzimis 1902. 

gada 8. decembrī Rīgā. No 1921. līdz 1923. gadam mācījies Jelgavas Tautas konservatorijā pie 

J. Gurviča vijoles klasē. Levensona vārds minēts rakstā − koncerta recenzijā “Ebreju 

konservatorijas koncerts” (“Сегодня” Nr. 274., 1921. gada 1. decembrī, 5. lpp.). Pēc tam līdz pat 

1941. gadam bijis solists un orķestru dalībnieks kafejnīcās un restorānos Rīgā un Jūrmalā. Jaša 

Levensons vadījis orķestrus restorānā “Maskotte” Majoros, Jūrmalā − 1929., 1935., 1937. un 1938. 
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gada vasaras sezonās; 1935. un 1936. gadā restorānā “Rokoko” (kopā ar Dž. Mihaļicki (Mūziķa 

kalendārs, 1935:172)), bet 1937.−1940. gada ziemas sezonās spēlējis K. Baumaņa restorānā 

(Kr. Barona ielā 31), par ko liecina trīs sludinājumi avīzē “Jaunākās Ziņas” (1937. un 1938. gada 

augustā − “Katru dienu no 17.30 iecienītais vijoļvirtuozs J. Levensons ar savu jauno ansambli”). 

 Jaša Levensons sadarbojies ar pazīstamiem Rīgas populārās mūzikas pārstāvjiem − Džeku 

Mihaļicki (1934. gada vasaras sezonā − restorānā “Maskotte”, Majori) un Oskaru Stroku (1930, 

1931. gada vasaras sezonās − restorānā “Lido” Majoros, 1934. gadā − kazino “Bulduri”, 1934. gada 

rudens sezonā − restorānā “Fokstrotdīle” Rīgā, 1940. gada pavasarī − restorānā “Alhambra” Rīgā). 

J. Levensons kopā ar O. Stroku ir uzstājies koncertā Liepājā 1930. gadā, kā arī ballēs tā paša gada 

decembrī (sludinājumi “Сегодня Вечером”, Nr. 277., 1930. g. 6. decembrī, 2. lpp.). 

 Atrodami fakti par Jašas Levensona darbību ārzemēs. 1933. gadā viņš strādājis restorānu 

orķestru sastāvos Kauņā, Lietuvā. Šo faktu apstiprina raksts avīzē “Сегодня Вечером” 1933. gada 

28. martā (Nr. 71., 4. lpp.) ar J. Levensona foto “Jaša Levensons “Alhambrā””, kurā teikts: 

 “Atkal parādījies vijolnieks Levensons /../ Šoreiz viņš spēlē Alhambrā. /../ J. Levensons 

 ieradies Rīgā uz neilgu laiku. Viņš drīz atgriezīsies Kauņā, kur to saista ilgstošs kontrakts.”

 Savukārt 1939. gada vasarā J. Levensons divus mēnešus uzstājies Ševeningenā 

(Scheveningen), Nīderlandē. Par šo braucienu Sabiedrisko lietu ministrijas arhīvā ir atrodama 

sarakste: 

 “Sabiedrisko lietu ministrija, Preses un biedrību departaments 1939. gada 19. maijā. Latvijas 

 rakstu un mākslas kamerai, Biedrību nodaļai ienācis lūgums atļaut darboties kapelai “6 

 Aldjanovi”.  Mērķi: kapela izpildīs džesa un salona mūziku restorānos, kafejnīcās un bāros. 

 Atbildīgais vadītājs Jekabs Levensons, [dzimis] 08.12.1902., [dzimš.vieta] Rīga, [izglītība] 

 konservatorijas, [tautība] žīdu, [profesija] mūziķis, [pilsonība] Latvijas. Sastāvs: Jēkabs 

 Levensons, Rūdolfs Tikanovs, Iļja Gutmans, Pāvels Veržbilovskis,  Ā rons Kivmanis un 

 Johans Šulcs. Visi prof. mūziķi un spēlē pret atlīdzību.”264

 Taču ar šo pašu datumu (1939. gada 19. maijs) ir datēta Latvijas rakstniecības un mākslu 

kameras atsauksme:

 “Pagodinamies paziņot, ka kamera nepiekrīt Jekaba Levensona, dzim. 1902, 8. decembrī, 

 dzīv. Rīgā, A. Briana 4, dz.13 kapeles “6 Aldjanovi” reģistrēšanai.”265
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265 LVVA, 1694. fonds, 1. apraksts, 213. lieta, 299. lpp.



 Tomēr 1939. gada 17. maijā Levensons Ārlietu ministrijā ir iesniedzis lūgumu pēc ārzemju 

pases sakarā ar braucienu uz Holandi.266  Pieteikumā atrodams Levensona foto, kā arī citas ziņas par 

viņu: dzimis 1902. gada 8. decembrī Rīgā, darba vieta − Baumaņa kafejnīca; personas apraksts − 

apaļa seja, pelēkas acis, brūni mati, precējies; pase MA 001862, Nr. 322369. Brauciena iemesls − 

“lai pildītu noslēgto līgumu ar “Cafe Restaurant Princesse-Pavillon” īpašnieku J. F. Šmitu”. Uz šo 

lūgumu 1939. gada 17. maijā ir saņemta apstiprinoša atbilde: 

 “Latvijas rakstu un mākslas kamera piekrīt Jēkaba Levensona, dzim. 1909. g. 8. XII, /../ , 

 Johana Šulca, dzim. 1912. g. 20. V, /../ , Iļja Gūtmaņa, dzim. 1913 .g. 14. III, /../ , Pāvila 

 Veržbilovska, dzim. 1910. g. 25. XII, /../ , Arona Kirmaņa, dzim. 1909. g. 8. VIII, /../ , un 

 Rūdolfa Tikanova, dzim. 1912. g. 15. XI, /../ izbraukšanai š. g. vasaras sezonā un Holandi, 

 lai pildītu noslēgto līgumu ar “Cafe Restaurant Princesse-Pavillon” īpašnieku J. F. Smit’u , 

 Scheveningen’ā par uzstāšanos minētā restorānā ar noteikumu, ka minētās personas sevi 

 nereklamē kā Latvijas muzikas vienību.”267

 Šāds situācijas risinājums šķiet diezgan tipisks tā laika Latvijas kultūras politikai. Lai gan 

džezs ikdienas dzīvē nekādi netika ierobežots, tas nepavisam neatbilda Ulmaņa režīmā valdošajai 

kultūrpolitiskajai ideoloģijai, kas bija izteikti latviska. Vēl jo mazāk valdošais režīms vēlējās sevi 

identificēt un reklamēt  ar nelatviešu mūziķu uzstāšanos ārzemēs. Tā kā ansambļa dalībnieki bija 

ebreji, ļoti iespējams, ka aizliegums bija saistīts arī ar nacistiskās Vācijas politiku ebreju jautājumā, 

ko Latvijas valsts oficiālās iestādes noteikti nevēlējās skart.268

 Zīmīgs ir minētais mūziķu sastāvs − tie ir vieni no labākajiem tā laika Latvijas populārās 

mūzikas pārstāvjiem. Diemžēl pagaidām nav atrasta informācija par Jašas Levensona likteni pēc 

1940. gada un viņa mūža beigām − pēc neapstiprinātām ziņām, viņš esot izsūtīts uz Sibīriju, kur 

miris.269

 Par pazīstamā orķestra vadītāja, vijolnieka Vladimira Vlašeka (08.06.1907.−23.04.1985.)  

un viņa brāļa Georga Vlašeka (1905.(?)−1958., vijole, alts, saksofons, akordeons) biogrāfijām 

zināms salīdzinoši daudz.270

177

266 LVVA, 3234. fonds, 24. apraksts, 8383c. lieta, 2. lpp.
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268 sīkāk par ebreju situāciju Latvijā šajā laika posmā sk. A. Stranga. “Ebreji un diktatūras Baltijā 1926−1940”.

269 E. Zemoviča informācija.

270 Turpmākās biogrāfiskās ziņas iegūtas no RMM pētnieka E. Zemoviča, kurš savulaik personīgi intervējis V. Vlašeku. 
Līdz ar to V. Vlašeka darbība 20.−30. gados ir labi izsekojama.



 Viņi abi ir čehu tautības, kaut dzimuši Rīgā. Vladimirs Vlašeks 1918. gadā vadījis pirmo 

Latvijas armijas pūtēju orķestri pie ģen. Baloža brigādes. Sākot ar 1922. gadu, V. Vlašeks regulāri 

spēlējis Rīgas kinoteātros un kafejnīcās dažnedažādu orķestru sastāvos, kā arī pats vadījis orķestri. 

Otrā pasaules kara laikā V. Vlašeks dienējis Sarkanajā armijā, 308. gvardes latviešu strēlnieku 

divīzijā, bet pēc kara beigām, līdz pat 1969. gadam strādājis dažādos Rīgas restorānos (kā 

piemēram, “Tallinā” un “Metropolē” (Zemzare, 1986:24)), arī Operā. Vladimira brālis Georgs arī 

bijis pazīstams restorānu un kinoteātru mūziķis, taču pēc kara nokļuvis Vācijā, kur nomiris.

 Nozīmīgais orķestra vadītājs, vijolnieks un saksofonists Marko Krēmers 

(27.12.1897.−12.09.1981.) bija viens no pazīstamākajiem restorānu mūziķiem (sk. 4. pielikuma 5. 

attēlu).271  Pēc pētnieces Marinas Mihaiļecas savāktajām ziņām, M. Krēmers spēlējis Rīgas 

kinoteātros jau no 1914. gada, 1916.−1917. gadā bijis armijā orķestra sastāvā. No 1918. līdz 1921. 

gadam bijis gan Sarkanajā armijā, gan Latvijas armijā. Sākot ar 1921. gadu, M. Krēmers pastāvīgi 

spēlējis Rīgas restorānu orķestros. 1922. un 1923. gadā M. Krēmers privāti mācījies arī Latvijas 

konservatorijā, ko tomēr nav pabeidzis. Kā jau minēts, 1937.−1938. gadā M. Krēmers kopā ar H. 

Šmita orķestri uzstājās ārzemēs − Šveicē un Itālijā. Pēc atgriešanās Latvijā no 1938. līdz 1941. 

gadam viņš spēlēja “Hotel de Rome” orķestrī pirmo vijoli, kā arī uzstājās restorānos (“Rokoko”, 

“Mascotte”, “Korso” u. c.). M. Krēmers ir viens no nedaudzajiem Rīgas ebreju tautības mūziķiem, 

kam izdevās pārdzīvot vācu okupāciju, 1943. gadā izbēgot no Rīgas geto. M. Krēmers spēlēja Rīgas 

restorānos arī pēc Otrā pasaules kara (1949. gadā restorānā “Lira” − saksofonists), no 1956. līdz 

1967. gadam viņš strādāja Radio simfoniskajā orķestrī.

 Teodors Briedis (1901−1976) − spēlējis ģitāru un bandžo, kā arī kontrabasu. Viņa vadītais 

orķestris “The Banjo Dancing Band” parādās “Jaunāko Ziņu” sludinājumos kā viens no 

pieprasītākajiem un populārākajiem orķestriem līdz pat 1933. gadam. T. Briedis ir bijis arī kapelas 

Y.M.C.A. dalībnieks un piedalījies pirmajā latviešu džeza ieskaņojumā “Šņāc(i) Minna”, līdz ar to 

ir uzskatāms par vienu no pirmajiem Latvijas džeza mūziķiem. Pēc “The Banjo Dancing Band” 

pastāvēšanas beigām T. Briedis turpinājis džeza mūziķa karjeru, piedaloties tā laika vadošajos 

orķestros un arī skaņuplašu ieskaņojumos. Skaņuplašu firmā “Homophone” ir izdots Teodora Brieža 

Havajas ansamblis “Vaikiki” (plate Nr. ORD 2511, matrice Nr. 2525-6), savukārt 1935. gada 

“Bellaccord Electro” katalogā atrodama “Havajiešu ģitāru dueta T. Briedis un T. Hermans” 

ieskaņotā   plate Nr. 3253: angļu valsis “Vienas nakts sapnis” (H. May) un havajiešu mīlas dziesma 

“Mana skaistā meitene no Havajas” (O. Daubers).
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 T. Briedi iespējams identificēt vairāku orķestru fotoattēlos: “The Banjo Dancing Band” 

sastāvā 1928. gadā,272  “Šurpfel−Marcella” trio sastāvā 1931. gadā,273  Y.M.C.A. sastāvā 1932. 

gadā,274 1932. gada simfodžeza orķestra “La-Si-Do” sastāvā − koncertos Latvijas konservatorijā un 

Amatnieku biedrībā,275  Fedjas Laiviņa orķestra sastāvā kafejnīcā “Mona” 1935. gadā,276  ko 

apliecina arī Mūziķa kalendārs (Mūziķa kalendārs, 1935:171). T. Briedis ir redzams arī 1935. gada 

“Bellaccord Electro” orķestra foto “Bellaccord“ katalogā.277  Šie foto liecina par T. Brieža aktīvu 

mūziķa darbību vadošajos tā laika orķestros, un, spriežot pēc visa, viņš ir bijis viens no 

pieprasītākajiem ģitāras un bandžo spēlētājiem 20.−30. gados Latvijā.278 T. Briedis bijis arī Operas 

orķestra dalībnieks, kur spēlējis kontrabasu.

 Viens no Latvijas džeza pionieriem, pianists Simons Ostrovskis (26. aprīlī 1896. g.−?) no 

1914. līdz 1919. gadam mācījās Pēterburgas konservatorijā. Pēterburgā S. Ostrovskis arī sāka spēlēt 

kinoteātrī “Saturns” (no 1913. līdz 1917. gadam), vēlāk, līdz 1922. gadam, bijis koncertmeistars 

koncertbrigāžu braucienos pa PSRS pilsētām. Pēc ierašanās Latvijā 1922. gadā S. Ostrovskis 

spēlēja kino “Kolizejs” Rīgā, un, kā jau minēts iepriekš, 1923. gadā kopā ar V. Šēru nodibināja 

“The Savoy Band”, kas spēlēja restorānā “Alhambra”. 1938. gadā S. Ostrovskis uzstājās restorānā 

“Rokoko”, trio sastāvā kopā ar vijolnieku Herbertu Šmitu un saksofonistu Iļju Gūtmani.

 Pēc Latvijas okupācijas 1940.−1941. gadā S. Ostrovskis bija diriģents Sarkanās armijas 

namā. No 1941. līdz 1943. gadam viņš bija ieslodzīts koncentrācijas nometnē, no kuras izbēga un 

slēpās. No 1944. līdz 1946. gadam S. Ostrovskis bija orķestra diriģents Virsnieku namā (tagad − 

Latviešu biedrības nams), no 1946. līdz 1947 gadam − diriģents un muzikālās daļas vadītājs Krievu 

drāmas teātrī. No 1948. līdz 1953. gadam S. Ostrovskis spēlēja restorānā “Maskava”, bet no 1953. 

līdz 1959. gadam bija kino “Rīga” pianists.279

 Savukārt “F.T.D.” orķestra vadītājs Grigorijs Fomins sācis uzstāties 1926. gada februārī 

Jelgavas restorānā “Sanssoucis”. 1929. gadā G. Fomins vadījis koncertkapelu Jūrmalas viesnīcā 

“Odeon”, kuras sastāvā bija J. Bisenieks − čello un bandžo, G. Fomins − vijole, P. Reinojans − 
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272 Sk. 4. pielikuma 1. attēlu.

273 Sk. 4. pielikuma 6. un 7. attēlu.

274 Sk. 4. pielikuma 19. attēlu.

275 Sk. 4. pielikuma 17. un 18. attēlu.

276 Sk. 4. pielikuma 27. attēlu.

277 Sk. 4. pielikuma 22. attēlu.

278 T. Brieža meita ir ievērojamā latviešu čelliste, JVLMA profesore Ligita Briede-Zemberga.

279 E. Zemoviča mūziķu kartotēkas dati.



saksofons un klarnete, A. Auziņš − klavieres.280  No 1931. līdz 1940. gadam G. Fomins vada 

“F.T.D.“ orķestri, bet 1940. gada aprīlī uzstājas restorānā “Foxtrot kabare” kopā ar dziedātāju 

V. Ņepļujevu (raksts “Сегодня Вечером” 1940. gada 6. aprīlī, Nr. 77).

 Kā džeza komponists sevi pozicionējis mazāk zināmais Arveds Andersons. Viņš minēts 

sludinājumā “Jaunākajās Ziņās” 1934. gada 24. decembrī (balle Lielajā Ģildē):

 “L.Ģildē iecien. “Šurpfel Marcella Band”, kapelm. Veinberga “Korneti Band”, kas 

 izpildīs arī pazīstamā Rīgas džeza komponista Arveda Andersona (Izcēlums 

 mans . – I. V.)  jaunākos grāvējus.”

 Atšķirībā no iepriekšminētajiem autoriem par Arveda Andersona biogrāfiju pagaidām nav 

gandrīz nekādas informācijas, taču četru viņa kompozīciju ieskaņojumus veicis “Bellaccord 

Electro“ džeza orķestris kopā ar A. Briedi. Tās ir:

1) “Jel mani neatstāj” (tango) − matrice Nr. 3763 1/2;

2) “Skumji šalc egļu mežs” (valsis) − matrice Nr. 3766, izdots platē Nr. 3359;

3) “Augšup gaisā ērgļi” ( maršs-fox) − matrice Nr. 3767, izdots platē Nr. 3359;

4) “Hallo hallo daiļās meičas” (fox) − matrice Nr. 3768.

 Pēdējais skaņdarbs figurē divreiz − arī kā A. Kortāna ieskaņojums ar to pašu matrices 

numuru  (plate Nr. 3361).

 Viena no nozīmīgākajām personām saistībā ar džezu Latvijā bija vijolnieks un orķestra 

vadītājs, Operas orķestra pirmā vijole Teodors Vējš (1902−1965) − ilggadējs Oto Švarca kafejnīcas 

kapelas vadītājs, “Bellaccord Electro” orķestra diriģents un vadītājs, arī J. Vītoliņa simfodžeza 

orķestra “La-Si-Do” diriģents. Pastāv uzskats, ka T. Vējš vadījis lielāko daļu “Bellaccord Electro” 

ieskaņojumu, kaut arī dokumentālu pierādījumu tam nav (pēc A. Dreiblata sniegtās informācijas 

O. Grāvītim, “Bellaccord” salonorķestra ieskaņojumus esot vadījis vijolnieks Kārlis Veilands, nevis 

T. Vējš). Taču ar paša T. Vēja kā orķestra vadītāja vārdu ir ieskaņoti tikai divi skaņdarbi. Lielākā 

daļa ieskaņojumu veikti ar dažādiem solistiem, cita starpā arī leģendārā “Laša kundze” no 

kinofilmas “Zvejnieka dēls”.281 

 Pēc laikabiedru atmiņām, bieži bijusi redzama aina, ka T. Vējš pēc izrādes operā steidzas 

pāri ielai uz Oto Švarca kafejnīcu, lai turpinātu tur spēlēt  salonmūziku līdz pat rītam. Spēlēšana 

restorānos augstas klases mūziķim tajos laikos bija ļoti ienesīga, tādēļ Teodors Vējš Švarca 

kafejnīcā esot nopelnījis trīs reizes vairāk nekā operā, būdams koncertmeistars. Tam apliecinājums 

ir fakts, ka viņa īpašumā tajā laikā bija īsta Gvarneri vijole, ko, protams, varēja atļauties tikai ļoti 
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281 T. Vēja orķestra ieskaņojumu sarakstu un sīkāku analīzi sk. 5.1.1. nodaļā.



turīgs mūziķis.282  Jāsecina, ka Latvijas profesionālo mūziķu vidū acīmredzot nepastāvēja 

aizspriedumi pret darbošanos tā sauktajā “vieglajā” žanrā. Tas tika uztverts ne tikai kā papildu 

ienākuma avots − darbam restorānu un deju zāļu orķestros tolaik bija nepieciešama augsta 

profesionalitāte (vairāku instrumentu spēle, milzīgā repertuāra pārzināšana, prasme muzicēt dažādās 

stilistikās), un jebkuram mūziķim tas bija ļoti nopietns profesionāls izaicinājums. Labais atalgojums 

un popularitāte bija papildu stimuli darbībai šajā mūzikas žanrā (šis aspekts īpaši attiecināms uz 

vokālistiem − operas solistiem). Izteikta arogance, snobisms un bieži pat naidīgums pret  izklaides 

žanru drīzāk bija raksturīgs šaurām akadēmiskās mūzikas aprindām un kritikai, nevis 

profesionālajai mūziķu videi. 

 Pēc kara T. Vējš ilgus gadus strādāja Rīgas Operetes teātrī, kur vadīja orķestri un nodarbojās 

arī ar aranžēšanu. 

 Viens no slavenākajiem populārās mūzikas komponistiem un orķestru vadītājiem Latvijā 

1920.−1930. gados bija “tango karalis” Oskars Stroks (1893−1975). Kaut arī šo mūziku nevar 

identificēt ar džezu, tomēr Stroka darbība bija cieši saistīta gan ar mūziķiem, gan orķestriem, kas 

atskaņoja viņa kompozīcijas. O. Stroks piedzima Daugavpilī 1893. gadā, mācījās Pēterburgas 

konservatorijā un pelnīja iztiku, būdams pianists−improvizētājs Pēterburgas kinoteātros (tapers). 

Šajā laikā Stroks sāka komponēt. 1922. gadā Stroks ieradās Rīgā un sāka spēlēt slavenākajos Rīgas 

un Jūrmalas restorānos. Drīz pēc tam sāka parādīties viņa komponētās melodijas, kas kļuva ļoti 

populāras ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. 

 Stroka darbības hronoloģija ir raiba un, līdzīgi M. Aljanskim, rāda tipisku tā laika 

izklaides mūziķa dzīvi. Pēc arhīvu pētnieces V. Gruntes savāktajām ziņām, 1922. gadā Stroks 

spēlējis “Trocadero”, 1923. gadā − pie Oto Švarca. 1928.–1929. gadā Stroks pusgadu spēlēja 

sadraudzības biedrības “Kultūra” klubā, vēlāk – restorānā “Villa Nova”, Vidzemes šosejā 85/89

(Brīvības gatvē 165/167). 1930. gadā – kafejnīcā restorānā “Mascotte” (Valdemāra ielā 21), 1930., 

1932., 1934., 1938. gadā – restorānā “Foxtrott-Diele” (Valdemāra ielā 27/29), 1931. gadā – 

kafejnīcā restorānā “Lido”, Rīgas Jūrmalā, Robežu ielā 2, 1932., 1933., 1935., 1936. gadā – 

dānsingā kabarē “Alhambra” (Brīvības ielā 25), 1933. gadā – kafejnīcā “Rendez-vous” Rīgas 

Jūrmalā, Jomas ielā 28, 1934. gadā – Bulduru viesnīcā Rīgas Jūrmalā, Lielajā prospektā 47/49, 

1937., 1938., 1939. gadā – konditorejā kafejnīcā “Rokoko” (Elizabetes ielā 51), 1940. gadā – 

kafejnīcā “Luna”, Z. Meierovica bulvārī 4 (tagad – Basteja bulvārī 16) un K. Baumaņa restorānā 

kafejnīcā (Kr. Barona ielā 31) (Grunte, 2006:75). Kā jau minēts iepriekš, Strokam bija arī savs 

orķestris 5 cilvēku sastāvā, par ko liecina ziņa avīzē “Сегодня Вечером” 1930. gada 6. decembrī.
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 Jau no 1923. līdz 1926. gadam Strokam piederēja neliela nošu un grāmatu izdevniecība un 

rakstāmlietu tirgotava. Taču nozīmīga bija 1934. gadā atvērtā nošu izdevniecība “Kazanova”, kas 

pastāvēja līdz 1938. gadam. Tā atradās Elizabetes ielā 81, vēlāk – Gogoļa ielā 13/17. Šīs 

izdevniecības izdotais Mūziķa kalendārs 1935. gadā un citi izdevumi mūsdienās ir nenovērtējami 

materiāli, kas satur daudz vērtīgas informācijas par Latvijas mūzikas dzīvi un personālijām. 

O. Stroks 1931. gadā atvēra arī kafejnīcu “Barberīna” (Brīvības ielā 15), kas pastāvēja gan tikai 

divus mēnešus. 

 Oskars Stroks par mūziķi strādāja tikai dažus mēnešus gadā, taču samērā daudz ceļoja −  

bija Francijā, Polijā, Somijā un Igaunijā. 1932. gadā viņš spēlēja Vācijā un Lietuvā, 1935. gadā 

aizceļoja pat uz Japānu un Ķīnu.  Viņa tango dziedāja tādas populārās mūzikas zvaigznes kā Pēteris 

Ļeščenko, Konstantīns Sokoļskis, Vladimirs Ņepļujevs, un arī latviešu slavenie dziedātāji Pauls 

Sakss, Mariss Vētra un citi. Pavisam Stroks sacerējis vairāk nekā 300 tango (Bērtiņš, Oskars Stroks, 

online), no kuriem daudzi ieskaņoti un izdoti “Bellaccord Electro” platēs gan krievu, gan latviešu 

dziedātāju izpildījumā.

 Savā darbībā Rīgas restorānos Stroks bijis cieši saistīts ar vijolnieku Jašu Levensonu, kurš 

vēlāk vadīja vienu no pazīstamākajiem Latvijas džeza orķestriem ar pseidonīmu Aldjanovs. Jau 

1931. gadā viņi kopā uzstājušies restorānos “Lido” un “Mascotte”, vēlāk − 1935. gadā − arī 

“F.T.D.” (Гиммерверт, 2006:141). Par Stroka rosīgo koncerttdarbību liecina arī laikrakstu ziņas.

 O. Stroks bija viens no pašiem pazīstamākajiem populārās mūzikas mūziķiem un 

komponistiem Latvijā 20.−40. gados.  Kaut arī viņa sacerētā un atskaņotā mūzika nekādā ziņā nav 

džezs (lai gan Stroka orķestris, līdzīgi citiem tajā laikā, tika saukts arī par džeza orķestri), viņa 

darbība ir ļoti nozīmīga un svarīga kontekstā ar populārās mūzikas un džeza attīstību Latvijā. 

 Kā redzams, daudzi no pieminētajiem džeza mūziķiem nebija latvieši – Vladimirs Vlašeks 

bija čehs, Marko Krēmers un Miša Aljanskis – ebreji utt. Daudzo ebreju tautības mūziķu īpatsvars 

šajā žanrā ir izskaidrojams, no vienas puses, ar valdošo kultūras politiku Latvijā tajā laikā, kad 

lielajos simfoniskajos orķestros priekšroka tomēr tika dota latviešu mūziķiem (līdz ar to jāmeklē 

darbs citur), no otras puses, ebreju tautas mūzikas tradīcija jau pašos pamatos ir improvizatoriska. 

Ebreju klezmera mūzikas tradīcijas ir tuvas džezam, tādēļ džezs šiem mūziķiem bija tuvs pēc 

būtības.283  Tomēr visi šie mūziķi dzīvoja un darbojās Latvijā, kopīgi veidojot Latvijas džeza 

sākumu.
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  4.6. Ārzemju mūziķi Latvijā 

 Svarīgs aspekts Latvijas džeza attīstībā ir informācija par ārzemju džeza mūziķu kontaktiem 

ar Latviju. Lai gan informācija ir skopa, presē atrodamas ziņas par vairākiem ārzemju mūziķiem 

Latvijā, ko varam saistīt  ar džezu. Visbiežāk šie sludinājumi atrodami augstākās klases restorānu − 

“Alhambra” u. c. − sludinājumos, līdzās eksotiskiem − visbiežāk dejotāju − vārdiem ar piebildēm − 

“slavenais amerikāņu deju pāris” u. tml. 

 Viena no pirmajām ziņām par ārzemju mūziķu viesošanos Latvijā, ko iespējams saistīt  ar 

džezu, ir informācija par “nēģeru operetes” trupas uzturēšanos Latvijā 1926. gadā, caurbraucot no 

Ļeņingradas uz Vāciju. Tā kā Latvijas varas iestādes nedeva atļauju uzstāties, priekšnesums 

nenotika (Lipša, 2008(1):46). Spriežot pēc pieejamās informācijas, iespējams, ka trupas sastāvā bija 

leģendārais džeza saksofonists Sidnejs Bešē. Taču šis pieņēmums pagaidām nav apstiprinājies.

 Pirmais melnādaino džeza ansamblis, kurš uzstājās Latvijā, bija džezbends “Happy’s 

Broadway” no Parīzes, kurš spēlēja Jūrmalā, Edinburgas paviljonā 1927. gada vasarā. To bija 

uzaicinājusi “Čarlstona kluba” priekšsēdētāja V. Zimeļeva-Mirceva, un šis sastāvs uzturējās Latvijā 

trīs mēnešus (Lipša, 2008(1):48). Šis sastāvs minēts divās publikācijās − žurnāla “Jaunā Nedēļa” 

ilustrētā publikācijā “Nēģeri “Čarlstona klubā” Edinburgas jūras paviljonā” (Nr. 25/26, 18. lpp.), kā 

arī rakstā “Latvijas Monmartrā”, avīzes “Jaunākās Ziņas” pielikumā (1927. gada 8. jūnijā, Nr. 125, 

10. lpp.).

 Abi raksti ilustrēti ar fotogrāfijām, kurās var redzēt melnādainos mūziķus gan uz skatuves, 

gan pozējot. Minēts arī orķestra sastāvs − tie ir: “Žozefs Mišels (vijole) no Martinikas salas, mulats; 

Ludvigs Žermens (saksofons) no Tanti284  salām, nēģeris; Žoržs [Džordžs] Bleks (orķestra šefs) no 

Vakar-Indijas, nēģeris; Pedro Huebarra (pianists) no Filipinu salām; Kirils [Sirils] Bleks (bandžo 

taure) no Vakar-Indijas, nēģeris” (sk. 4. pielikuma 55. attēlu). 

 Kā lasāms “Jaunāko Ziņu” rakstā, džezbends ir bijis samērā dārgs − “katru dienu jāmaksā 11 

000 rubļu, ieskaitot darbdienas”. I. Lipša raksta, ka jau jūlijā “Čarlstona klubs” nav varējis 

norēķināties ar mūziķiem, kas savu protestu pauduši, mēģinot izjaukt Jūrmalas pilsētas svētku balli 

ar “skaļu un žēlabainu spēlēšanu” (Lipša, 2008(1):48). Analizējot abu rakstu stilu, jākonstatē, ka tas 

ir samērā ironisks un apraksta džezbenda mūziku kā “eksotisku un juteklisku”. Šāda attieksme pret 

džezu bija raksturīga 20. gadu otrajā pusē, kā to var konstatēt arī no citām tā laika publikācijām.285
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 Fotogrāfijās redzamais instrumentārijs − trompete, saksofons, vijole, bandžo, klavieres un 

sitaminstrumenti − atbilst diksilenda sastāvam, un šis orķestris ir spēlējis džezu. Orķestra dalībnieki 

brāļi Džordžs un Sirils Bleki bija Eiropā pazīstami džeza mūziķi, kas dzīvoja Parīzē, Francijā.  

 Džordžs Bleks (George Lionel “Happy” Blake, 1895−1960) bija bundzinieks, dzimis 

Trinidadas salā. Strādājis ASV tirdzniecības flotē, kopš 1921. gada pārcēlies uz Lielbritāniju. 1921. 

gadā spēlējis Vila Mariona Kuka vadītajā “Southern Syncopated Orchestra” (kopā ar S. Bešē). 

1925. gadā uzstājies Londonā kopā ar “Victor Vorzanger’s Savannah Band” deju orķestri, 

piedalījies arī radio pārraidēs. Divdesmito gadu beigās Bleks koncertēja Eiropā, tai skaitā arī Latvijā 

1927. gadā, bet pēc tam dzīvoja Parīzē līdz 1933. gadam, kad pārcēlās uz Lielbritāniju, kur pavadīja 

atlikušo mūžu, uzstājoties džeza klubos Londonā (Rye, 2010:20).

 Viņa brālis Sirils Bleks (Cyril Macdonald Black, 1897−1951) bija vokālists un ģitārists. Arī 

dzimis Trinidadā, un pēc darba flotē ap 1921. gadu pārcēlies uz Lielbritāniju, kur kopā ar brāli 

spēlējis Vila Mariona Kuka vadītajā “Southern Syncopated Orchestra”. 1926. gadā spēlējis 

Londonas džeza klubos, bet 1927. gadā pārcēlies uz Parīzi, Franciju, kur uzstājies kopā ar 

“Thompson’s Negro Band”, kā arī ar Žozefīni Beikeri. 1930. gadā pārcēlies atpakaļ uz Lielbritāniju, 

kur vadījis džeza klubus un veicis ieskaņojumus skaņuplatēs. (Rye, 2010:21). 

 Savukārt Ludvigs Žermēns (Ludovic “Lud” Germain) sākotnēji bijis bundzinieks, vēlāk 

saksofonists, kurš jau 1922. gadā spēlējis džeza orķestrī “Creole Five” Briselē, Beļģijā kopā ar 

vienu no nozīmīgiem agrīnā džeza trompetistiem Eiropā, melnādaino Džeimsu Artūru Brigsu 

(James Arthur Briggs, 1899−1991) (Bergmeier, Lotz, 2010:105).

 “Happy’s Broadway” bija pirmais ārzemju orķestris, kurš ilgāku laika posmu uzstājies 

Latvijā un atskaņojis autentisku džezu melnādaino mūziķu izpildījumā. Saskaņā ar Dž. Bleka 

interviju žurnālā “Melody Maker”,286  orķestris šajā laikā (1927. gadā) ir piedalījies arī radio 

pārraidē, kas uzskatāma par pirmo džeza radiopārraidi Latvijā (Rye, 2010:21). 

 1928. gada rudenī Latvijā parādās jau pieminētie orķestri “The New Yorker and 

Philadelphia Dancing band”, “The Taddy Carhart's banjo Band”, “Columbia Band” un 

“Mai-Bli-Band”.287

 Orķestris “The New Yorker and Philadelphia Dancing band” parādās 1928. gada februārī 

kā baļļu orķestris. Uzstājies Lielajā Ģildē, “Uļejā”, Amatnieku biedrībā un Rīgas priekšpilsētas 

Ugunsdzēsēju biedrības zālē, Ērgļu ielā 5,  parasti kopā ar citiem sastāviem (“Figaro”, “The Taddy 

Carhart's banjo Band”, “Stella” un citiem). Pavisam pieminēts 13 sludinājumos līdz 1930. gadam, 
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turklāt datumi liecina par tā sezonālo darbību (1928. gadā −  februāris, augusts, decembris; 1929. 

gadā − novembris, decembris, 1930. gadā − marts). Acīmredzot šā paša sastāva nosaukuma 

variācijas − “The New Yorker Dancing Band”, “The New Yorker Philadelphia Band”, “The New 

Yorker Saxaphon Band”. 

 Līdzīgs sastāvs ir  “The Taddy Carhart's banjo Band”. Šis orķestris pirmo reizi pieminēts 

1928. gada decembrī ballē Mazajā Ģildē kā “George Carharts New Yorkers”, pavisam minēts 31 

sludinājumā līdz pat 1934. gadam. Spēlējis tikai lielās balles, pamatā Lielajā Ģildē un “Uļejā”, un 

vienmēr kopā ar kādu citu sastāvu (“Figaro”, “Mai-Bli-Band”, “The Savoy Band”, “The New 

Yorker Dancing Band”). Visintensīvāk darbojies 1929. gadā, kad visa gada garumā publicēti 24 

sludinājumi; nākamajos − 1930. un 1931. gadā − pa vienam sludinājumam, un tad − 1933. un 1934. 

gada decembrī − katrā pa diviem sludinājumiem (Ziemassvētku un Jaungada balles II Rīgas pilsētas 

ģimnāzijā, Valdemāra ielā 1).

 “Columbia Band” nosaukums minēts 7 sludinājumos no 1928. līdz 1934. gadam, taču 

praktiski vienmēr kombinācijā ar “George Carharts New Yorkers” orķestri, turklāt 4 sludinājumos 

abi nosaukumi sapludināti vienā (“George Carharts, New-Yorker – Columbia Band”). Tikai pašā 

pirmajā sludinājumā (1929. gada 9. novembrī − balle Ugunsdzēsēju biedrības zālē) šis sastāvs ir 

minēts kā atsevišķa vienība − “The Americ. ”Columbia” bendžo band”. Domājams, ka šis ir bijis 

iepriekšminētā “George Carharts New Yorkers” dalībnieku mazāks sastāvs, kam labākas reklāmas 

dēļ dots cits nosaukums, vai arī abi sastāvi apvienojušies, lai radītu skaitliski lielāku orķestri.

 “Mai-Bli-Band” parādās 6 sludinājumos 1928., 1929., 1931. un 1933. gadā, un tikai kopā 

ar “George Carharts New Yorkers” orķestri. Atšķirībā no “Columbia Band”, sastāvs nepārprotami 

minēts kā patstāvīgs orķestris, taču mazais sludinājumu skaits, sezonālais raksturs (darbojies 

faktiski tikai novembrī un decembrī), kā arī konsekventā kombinācija ar “George Carharts New 

Yorkers” orķestri vedina uz domām par dziļāku saistību starp šiem sastāviem. Iespējams, arī šis ir 

ārzemju orķestris.

 Saskaņā ar vācu džeza pētnieka Rainera Loca informāciju, šos sastāvus organizējis 

amerikāņu mūziķis, antrepenieris un dēkainis Džordžs Karharts (George Carhart, 1903−1984) − 

odioza personība, kurš nodarbojies ar dažāda veida darījumiem Eiropā un ASV. Karharta biogrāfijas 

detaļas ir neskaidras, un daudzus viņa dzīves faktus apvij leģendas. 

 Karharts dzimis Ņujorkā, 1903. gada 21. jūlijā. Jaunībā spēlējis koledžas orķestrī, 

pašmācības ceļā apguvis bandžo. Pēc dažām ziņām Karhartam bandžo stundas pasniedzis Elmers 

Snovdens (Elmer Snowden, 1900−1973), orķestra “The Washingtonians” vadītājs (šis orķestris 

vēlāk kļuva par Djūka Elingtona orķestri). 1925. gadā Karharts organizēja savu pirmo orķestri, lai 
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dotos 105 dienu garā kruīzā ar kuģi apkārt  pasaulei. Pēc atgriešanās viņš piedalījās 4 nedēļu garā 

kruīzā pa Baltijas jūru, kopā ar klarnetistu Daniju Polo (Danny  Polo, 1901−1949) 288 spēlējot uz 

Baltijas − Amerikas līnijas tvaikoņa “SS Estonia”. 1926. gadā Karharts organizēja orķestri 

spēlēšanai uz pasažieru tvaikoņiem līnijā Ņujorka − Havra (sk. 4. pielikumā attēlu Nr. 57). Mūziķi 

tika piesaistīti ar kārdinošiem solījumiem par ienesīgiem koncertiem Parīzē, taču pēc ierašanās 

Francijā atklājās, ka Karharts viņus apmānījis un nekas no solītā nav noorganizēts. Gadu vēlāk, 

1927. gadā Karharts organizēja vēl vienu sastāvu, lai uzstātos Eiropā. Līdzīgi kā iepriekš, Karharts 

nekādus kontraktus nebija noslēdzis, tomēr šoreiz orķestra mūziķi palika Eiropā un uzstājās klubos 

Parīzē un Berlīnē. Šajā laikā orķestris veica arī ieskaņojumus skaņuplašu kompānijā “Homocord”. 

Pēc ieraksta veikšanas daļa orķestra dalībnieku, arī Karharts, 1927. gada nogalē devās atpakaļ uz 

ASV, bet atlikušais orķestris D. Polo vadībā turpināja uzstāties Eiropā. Sastāvam pievienojās itāļu 

džeza mūziķis Tonijs Morello (Tony Morello), un 1928. gada februārī orķestris veica vairākus 

ieskaņojumus skaņuplašu kompānijā “Tri−Ergon”. Pēc šiem ierakstiem atlikušais “The New 

Yorkers” atgriezās Parīzē, kur beidza pastāvēt. 

 Savukārt Karharts 1928. gada jūlijā ieradās Eiropā ar savu trešo orķestra sastāvu, kura 

dalībnieku vidū bija arī ievērojamais džeza saksofonists Bads Frīmens (Bud Freeman, 1906−1991). 

Arī šoreiz Karharts savus kolēgus bija apmānījis ar neesošu koncerttūru apsolījumiem, un orķestris 

izjuka. Daļa mūziķu atgriezās ASV, taču daļa turpināja spēlēt Eiropā dažādos sastāvos. Pats 

Karharts, pēc dažām ziņām, 1929. gada vidū pārcēlās uz Barselonu, Spāniju, kur apprecējās un 

kļuva par “biznesmeni”. 1933. gadā viņš vēlreiz organizēja orķestri, šoreiz braucienam uz 

Dienvidameriku. Orķestra dalībnieku vidū bija arī slavenais ASV diksilenda mūziķis Edijs Kondons 

(Eddie Condon, 1905−1975). Kondons savā autobiogrāfijā piemin Karhartu, kurš esot apgalvojis, 

ka Eiropā bijis 24 reizes, un trīs reizes apbraucis apkārt pasaulei. Karharta vārds parādās arī 1936. 

gadā Spānijā saistībā ar melnādaino dejotāju Hariju Flemingu (Harry Flemming), taču pēc tam viņš 

atgriezās Ņujorkā, kur strādāja kā pārdevējs. Karharts mira no Alcheimera slimības 1984. gadāa 7. 

septembrī (Lotz, 2012).

 Fakts, ka Karharta vārds parādās Latvijā, ir jauns pavērsiens viņa biogrāfijas izzināšanā. 

Karharta vārds sludinājumos atrodams līdz pat  1934. gadam, tātad viņa darbība nebūt  nebija 

beigusies 1928. gadā, kā uzskatīts iepriekš. Sludinājumu skaits liek domāt, ka 1928. gada nogalē 

Karharta orķestris varētu būt uzturējies Latvijā arī ilgāku laiku, savukārt  vēlāk to sezonālais raksturs 

(piemēram, 1933.−1934. gadā sludinājumi tikai decembrī) varētu liecināt par orķestra iespējamu 
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Tīgārdens un Klods Tornhills (Claude Thornhill, 1908−1965).



saistību ar kuģu satiksmi (iespējams, kuģa orķestris). Orķestra mūziķu personālijas ir nākotnes 

pētījumu uzdevums − spriežot pēc Karharta iepriekšējās darbības, maz ticams, ka tas ir bijis 

nemainīgs sastāvs. Tomēr ļoti iespējams, ka dalībnieku vidū ir bijuši arī ievērojami amerikāņu 

džeza mūziķi, kuri tolaik uzturējušies Eiropā. Karharta “The New Yorkers” ir arī viens no 

nedaudzajiem orķestriem, kurš ir dokumentēts ierakstos,289  tādējādi sniedzot priekšstatu par šī 

posma džeza skanējumu.

 20. gadu beigās džeza sludinājumos var atrast arī vairākus citus sastāvus ar skaļiem, 

amerikāniskiem nosaukumiem, kas tikpat labi varētu būt arī ārzemju sastāvi, kā piemēram 

“American Vicent Loper Band”, kurš uzstājies 1928. gada 26. maijā restorānā “Majoru Jūras 

paviljons”. Savukārt sludinājumā 1930. gada oktobrī lasāma ziņa, ka “restorānā “Kroepsch” (pie 

biržas) viesojas slavenie Z-Amerikas nēģeri Bonny un Frečman (kabare progr.)” − iespējams, 

dejotāju pāris.

 1934. gada 1. oktobrī lasāms sludinājums, ka restorānā “Mascotte premjera − “Joe Smith 

ansamblis” − Amerikāņu nēģeru trio.” Sastāvs minēts divos sludinājumos, taču nekāda tuvāka 

informācija laikrakstā vairs neseko. 

 Džo Smits (Joe Smith (Joseph I.); dzīves dati nezināmi) bijis trompetists no Jamaikas. Bijis 

solo kornetists 1. Vestindijas pulka bataljona orķestrī (1st Battalion West India Regiment Band).  

1921. gadā spēlējis Vila Mariona Kuka vadītajā “Southern Syncopated Orchestra” (kopā ar brāļiem 

Blekiem un S. Bešē), pēc tam dzīvojis Parīzē, kur 1926. gadā spēlējis “Benny Peyton’s Jazz Kings”, 

vēlāk vadījis džeza klubus Parīzē un Londonā. 1934. gadā uzstājies Roterdamā, Nīderlandē. Rīgā J. 

Smits bijis kopā ar Veimanu Stoku (Wayman “Ray” Stokes) un Snovu Fišeru (Snow Fischer).290 

Trio “Maskotē” uzstājies no 1934. gada septembra līdz decembrim. Divus gadus vēlāk J. Smita 

vārds parādās Nīderlandē 1936. gadā kopā ar holandiešu deju orķestri “The Bright Sparks” (Rye, 

2010:56). J. Smits bija viens no melnādajiem deju orķestru mūziķiem, kas pastāvīgi dzīvoja Eiropā, 

un šī sastāva saistība ar džezu ir visai ticama.

 Laikā līdz 1940. gadam Latvijā viesojušies vairāki melnādainie dziedātāji − operdziedātāji 

Hetija Kinga Rīvsa (Hattie King Reavis), Frānsiss Moriss (Francis Moris)291, Katerīna Džārboro 

(Caterina Jarboro), Oubrijs Penkijs (Aubrey Pankey), kā arī operetes trupa “Black Flowers” 1930. 
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289 CD “Americans in Europe. The Complete Recordings of New Yorkers (led by George Carhart) and Frank Guarente’s 
World Known Georgians, featuring American jazzmen Danny Polo, Dave Tough and Frank Guarente.” Jazz Oracle 
Phonograph Record Co., Toronto. Catalogue Nr. BDW8068.

290 Tuvāka informācija par šiem mūziķiem un to spēlētajiem instrumentiem pagaidām nav zināma.

291 Uzstājušies 1927. gada jūlijā kino “Palladium” − sludinājums “Jaunākajās Ziņās”, Nr. 167, 22. lpp.



gadā (Lipša, 2008(1):48), taču šiem mūziķiem nav sakara ar džezu.292  Rīgā viesojās arī 

gospeļmūzikas izpildītāji. 1935. gadā Rīgā nedēļu koncertēja Klīvlendas nēģeru kvintets ar “nēģeru 

plantāciju dziesmām” (“Jaunākās Ziņas” 1935. gada 1. jūnijā, Nr. 122. 16. lpp.), savukārt gospeļu 

dziedātājas Merianas Andersones (Marian Anderson) koncerti 1935. gadā kļuva par sensāciju, kas 

tika aprakstīta vairākos laikrakstos. 1929. gadā Jūrmalā kopā melnādaino dziedātāju Koreti Arli-

Tīcu (Koreti Arle-Tietz) vienā koncertā uzstājies G. Vlašeks un viņa orķestris “The Orpheans”, kas 

pieminēts rakstā par Jūras svētkiem Edinburgā (“Jaunākās Ziņas” 1929. gada 15. jūlijā, Nr. 155., 6. 

lpp.).

 Līdzās melnādainajiem mūziķiem Latvijā viesojās arī Eiropas džeza un izklaides mūzikas 

pārstāvji. Tomēr bieži informācija par šo kolektīvu un mūziķu viesošanos, kā arī par pašiem 

mūziķiem ir visai fragmentāra. Tā 1930. gada augustā un septembrī “Jaunāko Ziņu” sludinājumos 

lasāma informācija par orķestra “Madrid del orkestra Espana” uzstāšanos Lielajā Ģildē un 

Amatnieku biedrības zālē, kopā ar dažādiem citiem sastāviem (4 sludinājumi). Pagaidām nav 

zināms, vai šis sastāvs ir vietējais orķestris, vai arī ārzemju mūziķu kolektīvs. Vienā no 

sludinājumiem lasāms paskaidrojums, ka uzstāsies “”Orkestra del Espana” ar bajanu u. c. 

moderniem instrumentiem”, kas varētu liecināt par vietējo mūziķu veidotu sastāvu. Līdzīgi 1935. 

gada 18. maijā restorāna “A. Rudzīts” (Tērbatas ielā 2) sludinājumā lasāms paziņojums par “salona 

orķestra Džuzeppe Salvatori vadībā” uzstāšanos.

 Pateicoties “Jaunāko Ziņu” sludinājumiem, iespējams fiksēt vācu un Eiropas džeza pioniera 

Erika Borharda džeza kapelas (Eric Borchard) uzstāšanos Solomonska cirkā, par ko vēsta 

sludinājums 1930. gada 15. februārī: 

 “Vēl tikai dažas dienas viesojas pasaulslavenais džeza orķestris Jazz-Schau-Kapelle džeza 

karaļa Erika Borcharda vadībā.” (sk. 2. pielikuma 19. attēlu). 

 Eriks Borhards (1886−1934) bija klarnetists un saksofonists, viens no Vācijas džeza 

aizsācējiem. No 1920. līdz 1925. gadam E. Borhards veicis vairāk nekā 150 džeza ieskaņojumus, kā 

arī piedalījies vairākās kinofilmās. Viņš bieži uzstājies arī ar amerikāņu mūziķiem, kuri ieradās 

Eiropā (Lotz, 2002:273). Borhards tiek uzskatīts par nozīmīgāko agrīnā džeza mūziķi Vācijā un arī 

Eiropā, kura ieskaņojumi spēcīgi iespaidojuši Vācijas džeza attīstību (Bergmeier, Lotz 1988). E. 

Borharda kapelas koncerti Rīgā neapšaubāmi ir ļoti nozīmīgs Latvijas džeza vēstures fakts.

 Otrs ļoti intriģējošs nosaukums ir orķestris “Dajos Bela Riga” (“The Dajas Jacc Band” un 

“The Dajas Jacc Kapella”), kas parādās trijos sludinājumos 1930. un 1931. gadā (uzstājies 

Amatnieku zālē un Lielajā Ģildē kopā ar “The Dancing Banjo Band” un “Stellu”). Vijolnieks un 
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292 Šīs operetes trupas viesošanos Operā piemin J. Vītoliņš savā rakstā par džezu. Sk. 3.3.4. apakšnodaļu.



orķestra vadītājs Dajošs Bela, īstā vārdā Leons Golcmans (Leon Golzmann, 1897. gada 19. 

decembris–1978. gada 5.decembris), līdz ar Mareku Veberu un Jefimu Šahmeistaru 20. gs. 20. un 

30. gados vadīja vienu no pazīstamākajiem Vācijas deju orķestriem. Ņemot vērā Dajoša Belas 

orķestra lielo popularitāti, maz ticams, ka šāda ranga deju orķestris būtu uzstājies lokālās deju zālēs 

korporatīvos pasākumos Rīgā, turklāt avīzēs trūkst jebkādu citu ziņu par šā orķestra koncertiem 

tolaik. Iespējams, ka viens no pazīstamāko dejas orķestru vārdiem vienkārši ir ticis izmantots par 

nosaukumu lokālo mūziķu sastāvam. Tomēr šis fakts prasa papildus pētījumus.

 Kā džeza dziedoņi reklamēts sastāvs “5 Jurandi” no Polijas, kas 1936. gada novembrī 

uzstājušies Salomonska cirkā Rīgā. Pavisam “Jaunākajās Ziņas” publicēti 22 sludinājumi ar šo 

sastāvu, tajā skaitā arī fotogrāfija, kurā redzami četri smokingos tērpušies dziedātāji ar pianistu pie 

klavierēm (sk. 2. pielikuma 20. attēlu un 4. pielikuma 56. attēlu). Paraksts vēsta par “5 poļu 

dziedoņu “Jurandos” uzstāšanos novembra programmā cirkū”. Šis sastāvs bija poļu džeza 

dziedātāju ansamblis, kuru 1931. gadā nodibināja poļu komponists un orķestru vadītājs Jerži 

Kosutskis (Jerzy Koszutski) ar iesauku “Jurands”. Grupa pastāvējusi līdz pat 1960. gadam, un tai 

bijis raksturīgs melodisks, rečitējošs un serenādveidīgs dziedājums (Wolański, 1995:29).293 

 Jāteic, ka 1930. gados bija ļoti populāri vīriešu vokālie ansambļi, t. s. “revelleru dziedātāji”, 

kas uzstājās restorānos un bāros, parasti klavieru pavadījumā. Viens no pazīstamākajiem šāda veida  

ansambļiem bija dziedātāju ansamblis no Vācijas “Comedian Harmonists”294, kam bija raksturīgs 

melodisks, daudzbalsīgs dziedājums šaurā salikumā. “Comedian Harmonists” dziedāšanas stils tika 

plaši atdarināts, turklāt tā uzstāšanos bija iespējams redzēt kino, jo ansamblis ir filmējies vairākās 

filmās.

 Cits − šoreiz sieviešu − vokālais ansamblis ir bijis “6 Comedian Ladies”, kurš 1939. gada 

jūnijā ar koncertiem uzstājies Dzintaru koncertzālē (no 17. līdz 19. jūnijam), bet pēc tam restorānā 

“Lido” līdz pat jūnija beigām (minēts 7 sludinājumos). Sludinājumos teikts − “vienīgais pasaulē 

sieviešu vokālais sekstets − reveleres. Komedian ledijas.”  Vienā sludinājumā šis sastāvs minēts arī 

kopā ar Džeka Mihaļicka vadīto orķestri. 
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293 “Jurandi” ir uzstājušies arī Igaunijā un Nīderlandē.

294 Vācu vokālais ansamblis “Comedian Harmonists” bija populārākā Eiropas vokālā grupa 30. gados. Tā pastāvēja no 
1928. līdz 1934. gadam, regulāri koncertēja Eiropā un arī ASV un piedalījās 21 filmā. Par spīti milzīgajai popularitātei, 
sastāvs pārstāja eksistēt pēc nacionālsociālistu nākšanas pie varas Vācijā, jo vairāki ansambļa dalībnieki bija ebreji. Par 
“Comedian Harmonists” sīkāk sk. Douglas E. Friedman “The Comedian Harmonists − The Last Great Jewish 
Performers In Nazi Germany”. Par šo ansambli 1997. gadā vācu režisors J. Vilmaiers uzņēmis arī mākslas filmu 
“Comedian Harmonists”. 



 Latvijas rakstniecības un mākslu kameras fondā LVVA atrodami šā ansambļa dalībnieču 

vārdi (restorānu “Alhambra” un “Lido” īpašnieka Jura Bērziņa lūgumā atļaut uzstāties  ar 

koncertiem, kā arī izvest nopelnīto valūtu). Tās ir:

1) Friderika Lindbergs − Somijas pavalstniece, dz. Vīnē  25. jūlijā 1906. g.;

2) Vallija Derings − Vācijas pavalstniece,  dz. Berlīnē 7. oktobrī 1902. g.;

3) Erna Maass − Vācijas pavalstniece, dz. Berlīnē 24. februārī 1908. g.;

4) Hermīne Fernbach − Vācijas pavalstniece, dz. Geroijā 3. oktobrī 1918. g.;

5) Erna Deutschlenders − Vācijas pavalstniece, dz.Vīsbādenē 5. martā 1913. g.;

6) Edeltraute Fogels − bij. Čehoslovakijas pavalstniece, dz. Brno 5. martā  1910. g.295

 Kā redzams, vairākums ansambļa dalībnieču ir Vācijas pilsones. Domājams, ka ansambļa 

repertuārs sastāvējis no populārām dziesmām, kuras izpildītas “Comedian Harmonists” līdzīgā 

manierē, par ko liecina līdzīgais nosaukums, kā arī mūziķu vācu izcelsme.

 Tomēr viena no nozīmīgākajām bijusi ievērojamā trompetista un orķestra vadītāja Edija 

Roznera orķestra viesošanās Latvijā 1938. gadā. Līdz šim nebija precīzi noskaidrots E. Roznera 

viesošanās laiks − tas ir 1938. gada oktobris. Pavisam publicēti 15 sludinājumi ar orķestra 

reklāmām restorānā “Alhambra” (sk. 2. pielikuma 21. attēlu). Reklāmās E. Roznera orķestris tiek 

dēvēts par “pasaulslaveno Amerikāņu revijas orķestri”, un sludinājumos uzskaitītas dienas, cik ilgi 

vēl orķestris uzstāsies (“vēl 3 dienas slavenais amer. rēviju orķestris “Alhambrā””). Neskaidrs ir 

jautājums par E. Roznera orķestra sastāvu. Pēc dažām ziņām, tas ir bijis amerikāņu džeza mūziķu 

sastāvs, ar kuru Rozners pirms koncertiem Rīgā bija uzstājies ASV, tomēr šis apstāklim 

nepieciešami papildus pētījumi.296 

 Kā jau minēts iepriekš, Edijs Rozners bija viens no ievērojamākiem 30. gadu džeza 

trompetistiem un orķestra vadītājiem Eiropā, kurš tika saukts par “balto Ārmstrongu”. Viņa orķestra 

koncerti Latvijā ir nozīmīgs Latvijas džeza vēstures fakts. Kā zināms, E. Rozneram ir bijusi saistība 

ar Latvijas džezu arī vēlāk − viņa orķestrī 60. gados spēlēja vairāki ievērojami Latvijas džeza 

mūziķi (saksofonisti Vitālijs Dolgovs un Aleksandrs Piščikovs).297

 Latvijā 30. gados populāra bija ungāru−čigānu mūzika. “Piena restorāna” repertuāra 

sarakstā ir pat vesela sadaļa ar “Ungāru mūziku”, kurā lasāmi 45 skaņdarbu nosaukumi. Latvijā līdz 

1940. gadam atrodami vairāku vijolnieku, galvenokārt ungāru, vārdi, kuri ir uzstājušies dažādos 
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295 LVVA, 1694. fonds, 1. apr., 212. lieta, 50., 143., 144., 154. lpp.

296 Autora intervija ar M. Mihaiļecu, 20.03.2013.

297 Sīkāk par E. Rozneru sk. Д. Драгилев. “Эдди Рознер. Шмаляем джаз, холера ясна!”, un G. Pickhan, M. Preisler. 
”Von Hitler vertrieben, von Stalin verfolgt. Der Jazzmusiker Eddie Rosner.”



restorānos. Nozīmīgākais ir ungāru vijolnieks Ārpads Čegledi  (Arpad Szegledy), kurš 1937. gadā 

spēlēja restorānā “Otto Schwarz” un ir ieskaņojis arī 22 skaņdarbus skaņuplašu firmā “Bellaccord 

Electro” (kopā ar savu orķestri, kā arī ar Marisu Vētru, Paulu Brīvkalni un Rihardu Zommeru). Vēl 

minēti vijolnieki Davočs Radics (citā sludinājumā arī Gabor Radics) , rumānis Cicco (“Pazīstamais 

rumaņu čigānu karalis Cicco iebraucis no Parīzes. Spēlē ik vakarus.”), Eduards Banda (“slavenais 

cimbolists no Budapeštas”), Žans Gulesku298, “slavenais ungāru vijoļvirtuozs” Miklošs Lorskis, 

Šandors Javors (“slavenais Budapeštas čigāns  − tikai dažas dienas!”) un citi. Vijolnieki galvenokārt  

uzstājās Rīgas lepnākajās viesnīcās un restorānos − “Hotel de Rome”, “Otto Schwarz” un 

“Alhambrā”. 

 Interesanti, ka atrodams arī viens sludinājums par “latviešu čigānu ansambli” − 1938. gada 

oktobrī Latviešu biedrībā tiek izsludināti vairāki koncerti, kuros “spēlē un dzied Lilija Gliene un 

viņas 15 čigānu meitenes” (1938. gada 29. oktobrī, Nr. 247., 38. lpp.).

 Atrodami arī vairāki sludinājumi par dažādiem citiem ārzemju orķestriem, piemēram, 

restorānā “Era” 1936. gada Ziemassvētkos uzstājās “Flowers Sisters” no Tallinas (1936. gada 24. 

decembrī, Nr. 293., 35. lpp.). 

 Trīs sludinājumos 1939. gada jūlijā reklamēta “slavenā franču dāmu orķestra “Simones 

Valbelles vadībā” uzstāšanās restorānā “Lido”.299  Arī šī orķestra sastāvs atrodams Latvijas 

rakstniecības un mākslu kameras fondā, restorānu “Alhambra” un “Lido” īpašnieka Jura Bērziņa 

lūgumā: 

 “Laipni lūdzu atļaut viesoties − uzstāties pēcpusdienas tējas laikā un vakarā manā 

 uzņēmumā “Lido” Rīgas Jūrmalā, ārpus manas parastās programmas, no 1. līdz 25. jūlijam, 

 franču dāmu orķestrim ar 2 akrobātiem zem skatuves vārda “Orchestre Valbelle & 2 

 Omanis”, kuri  uzstājas ar franču oriģinal-muzikāliem un skatu numuriem, kura sastāvā 

 ietilpst sekojošas personas:

1) Simone Valbelle-Raymond, dz. 27. augustā 1901. g., Francijas pavalstniece;

2) Odette Staub, dz. 6. maijā 1908. g., Francijas pavalstniece; 

3) Jaqueline Bouvier, dz. 10. decembrī 1913. g., Francijas pavalstniece;

4) Simone Meeus, dz. 7. augustā 1920. g., Francijas pavalstniece;

5) Jeanne Prohasson, dz. 3. aprīlī 1906. g., Francijas pavalstniece;

6) Lea Coulon, dz. 28. jūnijā 1913. g., Francijas pavalstniece;

7) Jaqueline Duberu, dz. 7. jūlijā 1916. g., Francijas pavalstniece;
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298 Žana Gulesko ieskaņojumi ar savu orķestri izdoti arī “Bellaccord Electro” skaņuplatēs

299 Simona Valbella − 20. gs. pirmās puses franču kinoaktrise un dziedātāja.



8) Jenny Roger, dz. 14. februārī 1912. g., Francijas pavalstniece;

9) Elise Ducros, dz. 25. janvārī 1910. g., Francijas pavalstniece;

10)Antoine Bruscia, dz. 3. janvārī 1899. g., Itālijas pavalstnieks;

11)Eugene Paris,  dz. 8. aprīlī 1918. g., Itālijas pavalstnieks.”300

 Diemžēl pagaidām trūkst tuvākas informācijas par šā orķestra atskaņoto repertuāru.

 Latvijas rakstniecības un mākslu kameras fondā LVVA atrodama informācija arī par citiem 

ārzemju mūziķiem un māksliniekiem, kuru vārdi sludinājumos neparādās, bet kuri ir uzstājušies 

Latvijā. Tā, piemēram, 1939. gada vasarā restorānā “Lido” uzstājušies Piero Cimarosto, Dolores 

Regazzoni, Roberto Pezzuti (Itālijas pavalstnieki), Vācijas pavalstniece Hildegarde Lind un 

Ungārijas pavalstnieki Rosi Mendelsons un Rosi Ferenci.301  Diemžēl pagaidām trūkst tuvākas 

informācijas par šiem māksliniekiem un to priekšnesumu.

 Apliecinājums ārvalstu mūziķu regulāram darbam Latvijas restorānos un bāros ir “iecienītā 

Vīnes bāru pinista” Dolfa Štaubera (Dolf Stauber, īstā vārdā Ādolfs Stubers, Vācijas pavalstnieks, 

dz. 18. aprīlī 1900. gadā)302 uzstāšanās restorānā “Lido” 1939. gada augustā.

 Noslēdzot šo apakšnodaļu, jāsecina, ka aplūkojamā laika posmā Latvijā regulāri 

koncertējuši ārvalstu mūziķi, tajā skaitā arī pazīstami džeza orķestri un solisti. Ārvalstu mūziķu 

uzstāšanās Rīgas viesnīcās, restorānos un citur ir bijusi regulāra un pierasta prakse. Domājams, ka 

regulārā koncertdzīve, informācijas apmaiņa un kontakti ar ārzemju džeza mūziķiem ir ļoti lielā 

mērā iespaidojuši Latvijas džeza mūziķus un to spēles manieri, tātad arī Latvijas džeza attīstību. 
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300 LVVA, 1694. fonds, 1. apr., 212. lieta, 66., 67. lpp.

301 “Alhambras” un “Lido” īpašnieka Jura Bērziņa lūgums 1939. gada 13. jūnijā − atļaut uzstāties minētajiem 
māksliniekiem restorānā “Lido” no 15. jūnija līdz 31. jūlijam, ko kamera arī atļauj. LVVA, 1694. fonds, 1. apr., 212. 
lieta, 32., 33. lpp.

302 LVVA, 1694. fonds, 1. apr., 212. lieta, 231. lpp.



5. Latvijas džeza pirmie ieskaņojumi. Piemēru analīze

 5.1. Latvijas skaņuplašu kompānijas un to ieskaņojumi

 30.−40. gados Latvijā pastāvējušas vairākas skaņuplašu kompānijas, taču pazīstamākā un 

lielākā no tām bija “Bellaccord Electro”, kas savu darbību uzsāka 1931. gada nogalē. 1931. gada 

19. novembrī Tirdzniecības un rūpniecības departamenta Rūpniecības nodaļa izsniedza izdevējam, 

grāmatu apgāda “Grāmatu Draugs” īpašniekam Helmāram Rudzītim atļauju atvērt  skaņuplašu 

izgatavošanas darbnīcu. Rudzītis pārpirka bankrotējušas vācu firmas “VOX” iekārtas un pārveda tās 

uz Rīgu. Īsā laikā firma guva panākumus, pateicoties kvalitatīvajiem ieskaņojumiem, un kļuva par 

vadošo skaņuplašu kompāniju 30.−40. gados Baltijas valstīs, savas pastāvēšanas laikā veicot virāk 

nekā 1500 skaņdarbu ieskaņojumu.303  Viens no panākumu iemesliem bija tiem laikiem ļoti 

modernie firmas “Neumann” mikrofoni, kas ļāva veikt ļoti kvalitatīvus skaņu ierakstus. Tie tika 

veikti Radiofona studijā, bet plates ražotas fabrikā, Kalnciema ielā 40 (Rudzītis, 1997:123; Bērtiņš, 

Bellaccord, online). 1935. gadā izdotajā Mūziķa kalendārā līdzās fabrikas un veikala adresei 

(Kalnciema ielā 40, veikals un noliktava Grēcinieku ielā 25) atrodami arī tehnisko darbinieku vārdi 

− tie ir “nodaļas vadītājs Edgars Foršu un plašu tehniskie uzņēmēji (faktiski − skaņu inženieri) 

Ernests Rudzītis, Kārlis Ozols” (Mūziķa kalendārs, 1935:176). Firma kopumā pastāvēja 13 gadus − 

līdz 1944. gadam. Savas darbības laikā tā bija lielākā skaņuplašu ražošanas firma Baltijas valstīs, 

kas eksportēja savu produkciju arī uz ārzemēm − Igauniju, Somiju, Lietuvu, Zviedriju un Ķīnu. Par 

“Bellaccord Electro” augsto kvalitāti liecina firmas saņemtie Latvijas valsts apbalvojumi 

rūpniecības izstādēs, firma pārstāvēja Latviju starptautiskās izstādēs Stokholmā un Briselē. Par 

ražošanas apjomu liecina skaitļi − tikai 1935. gadā tika saražotas 93 800 plates ar Latvijas 

mākslinieku ieskaņojumiem un 4100 ārzemju mūziķu ieskaņotās plates (Bērtiņš, Bellaccord, 

online).

 Firma 1940. gadā tika nacionalizēta. Īpašnieks H. Rudzītis gan paglābās no 1941. gada 

deportācijas un vācu okupācijas laikā atsāka plašu ražošanu, taču 1944. gadā emigrēja un atlikušo 

mūžu nodzīvoja ASV. Savukārt skaņuplašu fabrika Kalnciema ielā 40 turpināja pastāvēt līdz pat 20. 

gs. 90. gadiem, pēc Otrā pasaules kara beigām kļūstot par PSRS firmas “Melodija” filiāli.  Pēc 

Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā tā pārtapa par firmu “Ritonis”, taču diemžēl pēc 

dažiem gadiem bankrotēja.

! ! ! ! ! ! !
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303 Aptuvenais uzskaitītais matriču skaits, kuras glabājas KFFD arhīvā.



 Par citām Latvijas skaņuplašu kompānijām pieejama ļoti minimāla informācija. Mūziķa 

kalendārā 1935. gadā bez “Bellaccord Electro” pieminētas vēl divas kompānijas:

1) skaņuplašu firma “Bonophon” (Matīsa ielā 57), tālr. 91335. Pārstāvis “Mūzikas nams Junoša un     

    Feierabends” (Smilšu ielā 22), tālr. 22975;

2) skaņuplašu firma “Homophon” (Matīsa ielā 57), tālr. 91335, noliktava un veikals Kr. Barona ielā  

    3, tālr. 33866 (Mūziķa kalendārs, 1935:176).304

 Savukārt avīzē “Jaunākās Ziņas” Nr. 64., 1932. gada 19. martā, atrodams sludinājums par 

citas latviešu skaņuplašu firmas − “Homocord” izpārdošanu. Samērā lielajā reklāmas sludinājuma 

stūrī atrodams īpašnieka vārds un fabrikas noliktavas adrese: J. Viesturs Rīgā, Kr. Barona ielā Nr. 3.

“Homocord” sludinājumā atrodami 30 trio “Marcellas” ieskaņojumi, kā arī J. Āres, R. Vizbuļa, 

M. Vētras un vairāku citu dziedātāju ieskaņojumi.

 Līdzās šīm latviešu firmām mūziku latviešu valodā izdeva arī vairākas citas plašu firmas, 

piemēram, “His Master’s Voice” Lielbritānijā (pārstāvis Latvijā − Jul. Zimmermann), vācu 

“Parlophone”, “Kristall” un citas. No šo kompāniju plašu katalogiem iespējams smelties 

informāciju par latviešu mūziķu ieskaņojumiem šajā laika posmā − vēl pirms “Bellaccord Electro” 

nodibināšanas. Tā “His Master’s Voice” 1931. gada katalogā, līdztekus ļoti plašam ārzemju mūziķu 

un diriģentu klāstam, ir atrodami arī šādi Latvijas izpildītāji: Artūrs Priednieks-Kavarra (6 plates), 

Eižens Vītiņš (5 plates), Ādolfs Kaktiņš (18 plates), Alfons Mellers (6 plates), F. Baltiņš (1 plate), 

Maša Doriana (4 plates), Vidzemes artilērijas pulka orķestris (2 plates) Reitera koris (1 plate), 

Latvijas nacionālās Operas pūtēju kvartets (2 plates). Tomēr pamatā katalogā dominē ļoti augsta 

līmeņa ārzemju izpildītāji, kas ir apliecinājums šīs firmas prestižam un vadošajam stāvoklim tolaik 

starptautiskajā tirgū.305 Ir vērts atzīmēt arī šajā katalogā minētās un tātad nopērkamās plates ar Pola 

Vaitmena un Mareka Vēbera orķestra ieskaņojumiem, kas apliecina džeza skaņuplašu pieejamību 

Latvijā.

 Savukārt vācu kompānijas “Kristall” 1931. gada katalogs (Crystalate Sabiedrība; Berlīne − 

Reinickendorfa, Verlaengerte Koloniestr. 1−2. Ģenerālpārstāvji Latvijā: Siess v. Loe&Co., Rīgā, 

Ģildes laukumā 4, tel. 23517), kā jau teikts iepriekš, ir nozīmīgs, ar ļoti plaši pārstāvētiem Jāņa 

Āres un Marko Krēmera orķestra ieskaņojumiem. Šķiet, pati firma “Kristall” nav bijusi sevišķi 

pazīstama un ietekmīga, arī tuvāka informācija par šo skaņuplašu kompāniju pagaidām nav 
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304 Eksistējušas vēl arī vairākas citas latviešu plašu firmas: “Elga”, “Tri-Ergon” u. c. Taču par šīm kompānijām 
pagaidām nav zināma tuvāka informācija.

305 “His Master’s Voice” (dibināta 1908. gadā) bija vadošā skaņuplašu kompānija pasaulē līdz pat 40. gadiem, kad tā 
iekļāvās sākumā RCA Victor, vēlāk EMI skaņuplašu kompānijā. Tās logotips ar sēdošo suni, kurš klausās gramofonu, ir 
viens no pašiem slavenākajiem firmu zīmoliem pasaulē.



atrodama. Taču tās katalogs gandrīz pilnībā sastāv tikai no latviešu mūziķu ieskaņojumiem. Līdzās 

jau minētajiem katalogā atrodami Nacionālās Operas solista Rūdolfa Tunces, vokālā kvarteta 

“Latvju dziedoņi”, Artūra Brieža, havajiešu kvarteta “Krata”, neapoliešu orķestra “Lira”, Rīgas 

pilsētas krievu ģimnāzijas liela balalaiku orķestra A. Melli vadībā, satīriķu − brāļu Ošlapiņu u. c. 

mākslinieku ieskaņojumi, pavisam kopā 130 plašu numuri. Katalogā publicētas arī minēto 

mākslinieku un orķestru fotogrāfijas.

  Pēc visa spriežot, “Kristall” skaņuplašu firma bijusi saistīta ar Latvijas mūziķiem, konkrēti 

−  ar Marko Krēmeru un citiem, par ko varētu liecināt lielais Krēmera orķestra ieskaņojumu 

īpatsvars katalogā. Maz ticama ir vācu kompānijas tik liela interese vienīgi par Latvijas mūziku.  

Iespējams, “Kristall” bijusi kādas lielākas skaņuplašu firmas filiāle, kas dibināta, lai ražotu tieši 

Latvijas tirgum. Tomēr pasākums, šķiet, nav bijis veiksmīgs, jo firmas pastāvēšana ir īsa, to aizēno 

un izkonkurē šajā pašā gadā dibinātās “Bellaccord Electro” ieskaņojumi.306

  5.1.1.  “Bellaccord Electro” ieskaņojumi un orķestris

 Skaņuplašu firmas “Bellaccord Electro” darbība ir ļoti būtisks notikums Latvijas kultūras 

dzīvē. Jo īpaši nozīmīgs tas ir Latvijas džeza vēstures kontekstā, jo, tikai pateicoties “Bellaccord” 

ieskaņojumiem, iespējams dzirdēt, ko un kā tad patiesībā spēlēja tā laika orķestri un mūziķi. Tās 

vēsture un veiktie ieskaņojumi pelnījuši atsevišķus pētījumus. Tos jau ilgus gadus veic “Bellaccord 

Electro” skaņuplašu kolekcionārs un skaņuplašu muzeja vadītājs Atis Gunivaldis Bērtiņš. 

“Bellaccord Electro” veiktie ieskaņojumi sniedz priekšstatu par populāro mūziku Latvijā 30.−40. 

gados, un šī mūzikas materiāla zinātniska izvērtēšana vēl ir nākotnes pētījumu uzdevums. 

 Savas pastāvēšanas laikā līdz 1944. gadam “Bellaccord Electro” ir ieskaņojusi un iespiedusi 

vairāk nekā 1500 skaņdarbu (aptuvenais matriču skaits)307, no kuriem aptuveni puse (ap  600) ir 

populārā mūzika. Pirmās plates tika iespiestas no pārpirktām matricēm – galvenokārt vācu populārā 

mūzika, taču pēc ražošanas noregulēšanas tika veikti regulāri ieskaņojumi. Kā atminas firmas 

dibinātājs Helmārs Rudzītis, pats pirmais bijis Jāņa Āres iedziedātais fokstrots “Ak, kaut man 

Dāliņa kājas būtu”, veltīts latviešu sportistam − soļotājam Jānim Daliņam (Rudzītis, 1997:125).

 Darba gaitā autors izveidojis “Bellaccord Electro” veikto ieskaņojumu matriču uzskaites 

tabulu, kurā apkopojis tos ieskaņojumus, ko iespējams attiecināt uz izklaides mūziku, tajā skaitā −  
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306 Pēc A. Bērtiņa ziņām, “Kristall” firmu tolaik bija koncesijā pārpircis uzņēmējs J. Viesturs, ar kura vārdu saistāmas 
arī skaņuplašu firmas “Homocord” un “Bonophon”.

307 Matriču skaits ir aptuvens, jo KFFD arhīvā to skaits nav pilnīgs. Daudzas matrices nav ieskaņotas Latvijā, bet 
nopirktas pārspiešanai.



uz džezu. Analizējot “Bellaccord Electro” ieskaņoto repertuāru, to ir iespējams iedalīt vairākās 

grupās:

1) populāras operešu melodijas ( P. Abrahama “Balle Savojā”, “Džaina” u. c.). Kopumā “Bellaccord 

Electro” ieskaņojumos ir pārstāvētas 27 vairāk vai mazāk populāras ievērojamu 20. gadsimta 

komponistu operetes. 12 no šīm operetēm uzvestas arī Latvijas Nacionālajā Operā (Bērtiņš, 

Bellaccord, online);

2) kino mūzika, kas pārstāvēta ārkārtīgi plaši. Lielākoties tā ir vācu kinokoncerna UFA populāro 

filmu mūzika − no kinofilmām “Zīgfelds”, “Rozmarija”, “Brodveja melodijas” un daudzām 

citām; 

3) vācu, ebreju un cita ārzemju populāra mūzika (“Jāzep, Jāzep”, “Bei mir bist Du schoen”, “Over 

the Rainbow” utt.). Lielākoties tā ir vienkārši deju mūzika – dažnedažādi populāri valši, 

fokstroti, lēnie fokstroti (slow-fox) un tango, taču bieži ar izciliem aranžējumiem, ļoti 

sarežģītiem orķestra tutti, kuros bieži iespējams konstatēt arī džeza elementus – frāzējumu, 

svinga pulsāciju un improvizāciju;

4) latviešu autoru darbi, kuru pārstāvētā repertuāra daļa nav pārāk plaša salīdzinājumā ar 

iepriekšējām. Šis ir turpmāko pētījumu lauks, jo gan par autoriem (A. Andersons, Lazdiņš, 

Tatarinovs, M. Marjanovskis un O. Stroks), gan par aranžētājiem pagaidām ir atrodama tikai 

fragmentāra informācija.

 Analizējot ieskaņoto repertuāru, redzams, kā skaņuplašu firma mēģinājusi piemēroties 

tirgum un laist  to pašu produktu apgrozībā iespējami dažādos veidos – piemēram, populārais 

“Vecais ratiņš” ir iespēlēts vismaz divos dažādos variantos – ar Paula Saksa dziedājumu un 

instrumentāli (matriču numuri attiecīgi 3709 un 3709 ½). Šis princips lietots ļoti konsekventi – 

piem., arī A. Priednieka-Kavarras iedziedātajiem “O sole mio” un “La Paloma” turpat blakus ir 

instrumentālās versijas. Bieži šos variantus iespēlējuši dažādi orķestri, piemēram, S. Aldjanova 

(Jašas Levensona) orķestris. Atrodami arī S. Aldjanova – Jašas Levensona vijoles solo ieskaņojumi 

(“Rumāņu mīlas dziesma un deja”, matrica Nr. 3772), kā arī sastāvs ar nosaukumu “6 Aldjanovi” – 

viņu ieskaņots ir Š. Sekundas (Sh. Sekunda) starptautiskais hits “Mans mīļais draugs” (“Bei mir bist 

Du schoen”, matrica Nr. 4633).308  Līdzās ieskaņojumiem kopā ar Tāli Matīsu (“Mans mīļais 

draugs”, “Skaists bij’ tas ziedoņlaiks”) un Osvaldu Uršteinu (“Lambetvoks”) noteikti būtu jāmin arī 

“grāvējs” “Jāzep, Jāzep” (Kāns, matrice Nr. 4835). Aldjanovam, atšķirībā no “Bellaccord” varianta, 

ko iedziedājis Edvīns Krūmiņš (matrice Nr. 4832), dzirdams ebreju klezmera mūzikai līdzīgs 

skanējums ar klarnetes un vijoles improvizāciju, kur iespējams konstatēt džeza elementus.
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308 Par S. Aldjanovu − J. Levensonu sk. 5.1.2. nodaļu.



 Pēc “Bellaccord Electro” dibināšanas firmas vajadzībām tika izveidots orķestris. Orķestris 

kā pastāvīga mūzikāla vienība nepastāvēja – katrreiz tas tika savākts no jauna no operas un citu 

orķestru mūziķiem, vadoties no konkrētā skaņdarba nepieciešamības – sastāva, stilistikas un 

aranžējuma. Tādēļ “Bellaccord” orķestris ieskaņojumos figurē ar visdažādākajiem apzīmējumiem – 

gan “džeza”, gan “salona”, gan “simfoniskais”, “veco deju” un vienkārši “Bellaccord orķestris”. 

Uzaicināti tika paši labākie mūziķi, par ko liecina ieskaņojumu muzikālā kvalitāte. Diemžēl 

pagaidām nav atrasti orķestra mūziķu saraksti, un ļoti iespējams, ka tādi nemaz tolaik nav bijuši – 

mūziķi vienkārši ir atnākuši uz ierakstu studiju, iespēlējuši un uzreiz saņēmuši par to atalgojumu. 

Kā jau minēts iepriekš, viens no sastāvu “vācējiem” bijis diriģents un vijolnieks Teodors Vējš, kurš 

stīgu grupu parasti sarunājis no operas orķestra, bet pūtējus – saksofonus un trompetes – no 

vadošajiem restorānu mūziķiem. 

 Orķestra sastāvs bieži ir variējies, kā tas ieskaņojumos dzirdams. Atkarībā no aranžējuma, 

tas svārstās no dažiem dalībniekiem (ritma grupa un kāds pūšamais instruments) līdz pat liela 

izmēra orķestrim. Par orķestra sastāvu iespējams spriest pēc fotogrāfijām “Bellaccord” firmas 

katalogos (sk. 4. pielikuma 22. attēlu). 

 1935. gada katalogā redzamajā fotogrāfijā ir redzams 15 cilvēku liels orķestris. Fotogrāfija 

uzņemta Radiofona ierakstu studijā, par ko liecina mikrofoni, nošu pultis un telpas aprīkojums (pie 

sienām − ieraksta signāllampas un cits aprīkojums). Mūziķi izvietojušies puslokā ap diriģentu − 

Teodoru Vēju. Orķestra instrumentārijs sastāv no divām vijolēm, divām trompetēm, trombona, trīs 

saksofoniem, helikona, akordeona, ģitāras, klavierēm, sitaminstrumentiem un vibrafona. Daļa 

mūziķu ģērbušies smokingos ar tauriņu, bet citi − gaišās žaketēs un ar kaklasaitēm. 

 No šā fotoattēla iespējams izdarīt šādus secinājumus un pieņēmumus:

1) šis ir skaņu ierakstu studijas orķestris, kas fotografēts savā darba vietā − skaņu ierakstu studijā;

2) domājams, ka ieskaņojumi tikuši veikti regulāri, jo ir sagādāts pastāvīgi uz vietas esošs 

aprīkojums − masīvas nošu pultis un cits studijas aprīkojums;

3) acīmredzot orķestra sastāvs ir mainīgs, par ko varētu liecināt mūziķu dažādais apģērbs fotoattēlā.

 Daļu no fotogrāfijā redzamajiem mūziķiem ir iespējams identificēt – tie ir vibrafonists 

Eduards Ābelskalns, saksofonisti Viktors Jugla, Oskars Saulespurēns un Pēteris Reinojans, 

trompetists Voldemārs Lācis, pianists Džeks Mihaļickis. Kā zināms, V. Lācis un O. Saulespurēns 

bija dalībnieki arī pazīstamajā Y.M.C.A. kapelā, kā arī vairākos citos tā laika orķestros. Atklāts ir 

jautājums, cik daudz dažādajos orķestros spēlēja vieni un tie paši mūziķi − gan ieskaņojumu sesiju 

laiki (spriežot pēc matriču numuriem), gan arī mūziķu atmiņas norāda, ka tā bijusi visai regulāra 
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prakse. Tā kā sastāvu saraksti nav saglabājušies, iespējams, uz šo jautājumu atbildi varētu sniegt arī 

padziļināta saglabājušos ieskaņojumu analīze.

 Pagaidām vienīgā atrodamā informācija par “Bellaccord” orķestra sastāvu ir deju pedagoga 

M. Grebzdes izdotajā žurnālā “Vadonis deju valstī. Žurnāls deju mākslai un viesīgai sadzīvei”, 

Nr. 1, 1933. gada septembrī. Rakstā “Mūzikas kritika” (19. lpp.) ir nosaukts “Bellaccord” orķestra 

sastāvs ar īsiem, bet dzēlīgiem komentāriem:

 ““Bellaccord” skaņu plašu orķestris: Orķestra vadītājs T. Vējš. Vijolnieks, ļoti labs. Operā, 

 koncertmeisters. Garoza. II. vijole. I. vijolē Operā. Dažreiz atvieto J. Vlašeks. 

 Šālīts. Klavieres. L. Konzervat. audz. Žīds. bet spēlē labi. B. Mojesejevs. Acordions. Skan 

 lieliski. Spēlē “Fokstrot-dīlē”. Žīds. M. Paļickis. Alt-saksaf. un klarnete. Žīds. Mūziķis labs, 

 spēlēs  “Švarcā”. L. Ostrovskis. Tenor-saks. Spēlē “Monā”. Veržbilovskij. I trompete. Ļoti 

 labs. Spēlē “Švarcā”. Baltruks. II trompete. Spēlē “Maskotā”. Kārkliņš. Trombone. 

 Brīvmākslinieks. Labākais džesa-trombonists, tikai dzeršanas dēļ staigā bez vietas. 

 Brūdis309. Bandžo. Labs. Spēlē “Monā”. Arī kontrabasists. Ikstuners310. Zuzafons. Spēlē 

 “Rokoko”. Sermauklis. Jacs. Bij. L. Konzerv. audz. Vislabākie džesa instrumenti Rīgā. 

 Spēlē labi “Kongresā”.”

 Kā redzams no šā uzskaitījuma, lielākā daļa nosaukto mūziķu (L. Ostrovskis, E. Baltruks, V. 

Vlašeks u. c.) spēlēja arī citos orķestros, tādējādi apliecinot “Bellaccord” orķestra sastāva 

nepastāvīgo raksturu. Vienlaikus iespējams konstatēt orķestra sastāvā vadošos tā laika Rīgas džeza 

mūziķus, kuru vārdi regulāri sastopami dažādu džeza kapelu un orķestru sastāvos: T. Briedis, 

V. Vlašeks, J. Paļickis, A. Moisejevs, E. Baltruks, F. Ikstrums u. c.

 “Bellaccord” orķestra skanējums ir ļoti kvalitatīvs, it  īpaši skaņdarbu instrumentālajās 

versijās. Izteiksmīgi un sarežģīti ir orķestra tutti skaņdarbos ar solistiem, kuros bieži konstatējami 

džeza elementi. Raksturīgs piemērs ir Haringtona fokstrots “Draudzībai” (kopā ar dziedātāju E. 

Krūmiņu, matrice Nr. 4833) − skaņdarba beigās pēc saksofonu horusa skan izteikts diksilends ar 

klarnetes solo.311 Noteikti jāpiemin arī tā paša E. Krūmiņa iedziedātais fokstrots “Tik tev līdzi gribu 

iet” (“Komm zurueck”, Olivjeri, matrice Nr. 5061) ar izcilu, bigbenda tradīcijās ieturētu 

aranžējumu. Ieskaņojumā īpaši izceļas pianista spēle – pēc visa spriežot, tas ir Džeks Mihaļickis, 

kurš gandrīz nepārtraukti improvizē stride piano stilā.312 Tomēr lielākais orķestra darba apjoms bija 
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309 Acīmredzot drukas kļūda − domāts T. Briedis.

310 F. Ikstrums.

311 Ieskaņojuma analīze veikta 5.3.2. apakšnodaļā.

312 Šie ieskaņojumi pieejami arī CD formātā: “Edvīns Krūmiņs. Labākais no “Bellaccord Electro” Nr.14”.



vokāli instrumentālā mūzika − pavadījumu atskaņošana pazīstamiem dziedātājiem, kuplejistiem un 

aktieriem. Orķestra sastāvu diktēja katra dziedātāja īpatnības un konkrētā skaņdarba aranžējuma 

vajadzības, kas arī noteica kopējo skanējumu.

 Teodors Vējš − “Bellaccord” orķestra vadītājs − pieminēts tikai vienā gadījumā − 

“Bellaccord orķestris T. Vēja vadībā”, plate Nr. 3353. Citos ieskaņojumos viņa vārds figurē saistībā 

ar pieaicinātajiem solistiem. Pavisam T. Vēja vārds atrodams 27 ieskaņojumos:

1. “Māņu skūpsti” (no operetes "Havajas puķe", aut. P. Abrahams) un

2. “Kadetu maršs” (no operetes "Havajas puķe", aut. P. Abrahams) − solists A. Verners, T. Vēja un 

E. Freimaņa orķ. (matrices Nr. 3119 un 3120, plate Nr. 3066);

3. “Tas bija jaunībā “ un

4. “Čigānu barons” (aut. J. Štrauss) − solisti A. Poriņš, A. Širmane un T. Vēja orķ. (matrices Nr. 

3232 un 3233, plate Nr. 3155).

5. “Par ko sapņo visas meičas” (tango, aut. Eizemans) un

6. “Stāsti man par mīlu” (angļu valsis, aut. Leonirs) − solists A. Verners un T. Vēja orķ., (matrices 

Nr. 3579 un 3580, plate Nr. 3286);

7. “La Paloma” (tango, aut. Iradier) un 

8. “O Sole Mio” (tango, aut. Di Capua) − “Bellaccord” orķestris T. Vēja vadībā (matrices Nr. 3739 

1/2 un 3740 1/2, plate Nr. 3353);

9. “Kādreiz maijā” − solisti T. Matīss, P. Brīvkalne un T. Vēja džeza orķ. (matrice Nr. 4520, plate 

Nr. 3701);  

10. “Tango Notturno” (no kinofilmas “Tango Notturno”, aut. H. Borgmans) − solists T. Brilts un T. 

Vēja orķ. (matrice Nr. 4514, plate Nr. 3701);

11. “Ik diena bez tevis tik skumja man šķiet” (tango no kinofilmas "Krista − septiņpadsmitgadīgā 

māte”, aut. A. Rebners) un

12. “Gribu precēties” (fokstrots no kinofilmas "Meitenes pirms laulībām", aut. M. Krausz) − solists  

A. Priednieks-Kavarra un T. Vēja orķ. (matrices Nr. 3266 un 3268, plate Nr. 4001);

13. “Vai vēlies būt  sapņu draugs” (pasodoble no operetes "Mīlas dziesma", aut. E. W. Korngolds) 

un 

14. “Tik viegli ticēt sievietēm, ko mīl” (dziesma no operetes "Mīlas dziesma", aut. E. W. 

Korngolds) − solists  A. Priednieks-Kavarra un T. Vēja orķ. (matrices Nr. 3267 un 3270, plate 

Nr. 4002);

15. “Mana mazā Žanna” (dziesma, aut. T. Makebens) un
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16. “Tai mana sirds reiz dota kļūs” (angļu valsis no operetes "Dibarija", aut. T. Makebens) − solists  

A. Priednieks-Kavarra un T. Vēja orķ. (matrices Nr. 3265 un 3269, plate Nr. 4003);

17. “Fokstrots” (aut. Vaarmans, matrice Nr. 3322), 

18.  “Osta mulle kollast laada Saia” (aut. Vaarmans, matrice Nr. 3338), 

19.  “Kepsa Mari” (aut. Vaarmans, matrice Nr. 3339), 

20.  “Kukus lukus” (aut. Vaarmans, matrice Nr. 3340),

21.  “Parmupilli Peter” (aut. Vaarmans, matrice Nr. 3341),

22. “Vanapoisi laul” (aut. Vaarmans, matrice Nr. 3342) − solists Anders (igauņu val.) un T. Vēja 

orķ.;

23. “Balalaikka laulu” (balalaikas tango313) un

24. “Sua unhoita en“ (Tu mīļa man, valsis) − solists Arvi Hanninen (somu val.) un T. Vēja orķ. 

(matrices Nr. attiecīgi 4206 un 4207);

25. “Bimbo” (fokstrots no operetes “BOS”) un 

26. “Rudens tango” − solists Saša Vladi (Aleksandrs Okolo-Kulaks) un T. Vēja orķ., (matrices Nr. 

attiecīgi 4661 un 4662);

27. “Laša dziesma” (no kinofilmas “Zvejnieka dēls”, aut. J. Mediņš) − solists R. Bērziņš un T. Vēja 

orķ. (matrice Nr. 4926).

 Kā redzams no šā saraksta, T. Vējš galvenokārt ieskaņojis populāras operešu un kino 

melodijas ar pazīstamu operas solistu (A. Priednieks-Kavarra, T. Matīss) piedalīšanos. Protams, šajā 

gadījumā ne par kādu džezu runāt nevar − ieskaņojumā ar T. Matīsu un P. Brīvkalni (plate Nr. 3701) 

minētais “džeza orķestris” nepārprotami ir nodevas modei, nevis stila apzīmējums. Arī citos 

ieskaņojumos dzirdams tipisks salona orķestra skanējums, kas nav saistāms ar džezu. Savukārt 

ieskaņojumi ar igauņu un somu solistiem Arvi Hanninenu un Andersu apstiprina H. Rudzīša 

atmiņās lasāmo par “Bellaccord Electro” firmas dominējošo stāvokli Baltijas valstīs un ieiešanu 

Igaunijas un Somijas tirgū (Rudzītis, 1997:127).

 Kā jau minēts iepriekš, arī vēlākā T. Vēja darbība saistās ar operetes žanru, un, pēc mūziķu 

atmiņām, viņš bijis ļoti lietpratīgs šajā mūzikas žanrā, kā arī izcils aranžētājs.

 Līdzās jau pieminētajiem kolektīviem ieskaņojumus veikuši arī ungāru vijolnieks Arpads 

Čegledi ar orķestri, Aleksandrs Jankovskis un “Savoy Band”, Teodora Kaizera un Teodora Vēja 

orķestri. Liela “Bellaccord” ieskaņojumu daļa ir ārzemju kolektīvi. 

 Daļa no matricēm ir iepirkta pārspiešanai Latvijā, taču bijuši arī kolektīvi, kas ieskaņojumus 

veikuši Latvijā. Ļoti ievērojama ir Marisa Vētras ieskaņojumu sērija ar Georga Pola orķestri, 
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313 Tā norādīts matrices aprakstā − acīmredzot, tango, kurš atskaņots uz balalaikām.



acīmredzot jau vācu okupācijas laikā, kad ieskaņoti 11 skaņdarbi, turklāt gan vācu, gan arī latviešu 

valodā. Vācu okupācijas laikā daudzus ļoti kvalitatīvus ieskaņojumus, tajā skaitā arī džeza mūziku, 

veicis Radiofona orķestris Arnolda Korneliusa vadībā.

 Taču visintriģējošākais ir itāļu ģitārista Alfio Graso (Alfio Grasso) kvartets (vijole, ģitāras 

un bass), kurš  ieskaņojis sešus skaņdarbus ( matrices Nr. 5203–5208) 1944. gadā (tātad trīs plates). 

 Tie ir: 

1. Schoenes wetter heute (fokstrots) −  Funks, matrice Nr. 5203;

2. In der Droschke (svings) − Filipini, matrice Nr. 5204;

3. Sagst du mir ja (fokstrots) − Grasso, matrice Nr. 5205;

4. Oi, Mari (fokstrots) − Grasso, matrice Nr. 5206;

5. Der Lugner (fokstrots) − Ceglie, matrice Nr. 5207, plate Nr. 4036;

6. Ich hat' dich weiner geschen (fokstrots) − Ceglie, matrice Nr. 5208, plate Nr. 4036.

 A. Dreiblats atminas, ka šis ir bijis itāļu džeza mūziķu sastāvs, kurš ieradies Latvijā 1944. 

gadā ar koncertiem, taču nav paspējis atkāpties līdzi frontei, un nonācis Sarkanās armijas 

kontrolētajā teritorijā. Sastāvā esot bijuši divi brāļi Graso, kā arī pianists Marčello Glorija. Sastāvs 

esot uzstājies kafejnīcās un restorānos. Ansambļa dalībnieki samērā drīz pēc kara beigām devušies 

atpakaļ uz Itāliju, taču M. Glorija kaut kādu iemeslu dēļ nav varējis aizbraukt un palicis Latvijā līdz 

pat 1954. gadam.314  Glorija regulāri spēlējis restorānā “Astorija” (Zemzare, 1986:24), kur viņu 

gājuši klausīties jaunie mūziķi.315

 Pēc itāļu džeza vēsturnieka Mauricio Franko (Mauricio Franco)316  sniegtās informācijas, 

Alfio un viņa brālis, saksofonists, vijolnieks un ģitārists Roko (Rocco) ir bijuši plaši pazīstami 

džeza mūziķi Itālijā 20. gs. 30. gados. Alfio bijis ļoti labs bandžo un ģitāras spēlētājs, kā arī 

vijolnieks. Savukārt ieskaņoto skaņdarbu autori arī bijuši itāļi − Džino Filipini (Gino Filippini) bija 

pianists un orķestru vadītājs Itālijā 30. un 40. gados, savukārt Kozimo Di Čegli (Cosimo Di 

Cheglie) bija ļoti slavens itāļu mūziķis, elektriskās ģitāras spēles pionieris Itālijā.317  A. Graso vārds 
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314 Autora intervija ar A. Dreiblatu, 07.10.2009.

315 A. Dreiblats atminas, ka A. Graso kvarteta fotogrāfija ilgu laiku bijusi aplūkojama fotoateljē skatlogā, kurš atradies 
Turaidas ielā, pa ceļam uz Jūrmalas “Lido”, kur Graso kvartets uzstājies. Diemžēl pēc ateljē likvidācijas foto pazudis. 
Autora intervija ar A. Dreiblatu Rīgā, 07.10.2009.

316 Mauricio Franko − itāļu muzikologs, džeza vēsturnieks, džeza vēstures pasniedzējs Milānā, Komo un Parmā, 
vairāku džezam veltītu grāmatu autors, džeza pētnieks.

317 Mauricio Franko atbilde autoram 2012. gada 20. maijā.



atrodams arī vācu džeza vijolnieka Helmuta Zaharias (Helmut Zacharias) orķestra ieskaņojumos 

1941. gadā Berlīnē.318 

 Stilistiski A. Graso kvarteta ieskaņojumos ir dzirdams ļoti profesionāli un meistarīgi spēlēts 

tā sauktais “čigānu” džezs Džango Reinharda (Django Reinhardt) manierē.319 

 Visi šie ieskaņojumi tikuši izdoti platēs un bijuši brīvi pieejami publikai. Viena no 

lielākajām problēmām, pētot agrīnos ieskaņojumus, ir datēšana, jo diemžēl pagaidām nav atrasti 

dokumenti par to veikšanas laiku, sastāviem, utt. Arī autora izveidotā matriču uzskaites tabula 

diemžēl nevar kalpot par pamatu datējumam, jo rāda tikai matriču uzskaites secību, kas ne vienmēr 

ir atbildusi ieskaņojumu veikšanas secībai. Tomēr šī tabula var kalpot kā indikatīva informācija par 

to norises gaitu pēc kārtas. Dažas skopas ziņas iespējams atrast Helmāra Rudzīša un citu dalībnieku 

atmiņās. Galvenie avoti, pēc kuriem var mēģināt datēt ieskaņojumus, ir “Bellaccord Electro” 

katalogi un Latvijas radiofona programmas. Diemžēl arī katalogiem bieži nav ticis norādīts gads, 

līdz ar to iespējams tikai aptuvens datējums, kataloga informāciju salīdzinot ar radiofona 

programmām.320  “Bellaccord” ieskaņojumu datējums un mūziķu personālijas ir nākotnes pētījumu 

uzdevums.321

  5.1.2. S. Aldjanova orķestra ieskaņojumi

 Pēc “Bellaccord Electro” orķestra viens no biežāk ieskaņotajiem sastāviem bija S. 

Aldjanova orķestris. Matriču uzskaites tabula rāda, ka šis orķestris bieži dublējis “Bellaccord 

Electro” orķestra ieskaņojumus, tikai instrumentālā versijā. Šā orķestra vadītājs bija Jaša Levensons 

– ebreju vijolnieks un orķestra vadītājs, kurš  uzstājās ar pseidonīmu “Aldjanovs”. 
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318 Helmuth Zacharias und seine Solisten. “Bei Dir war es immer so schon”. CD “Swing tanzen verboten”, disc 1, track 
17.

319 Lai arī Trešā Reiha laikā džezs oficiāli bija aizliegts, taču tas faktiski attiecās tikai uz repertuāru – nedrīkstēja spēlēt 
amerikāņu mūziku. Tā laika vācu šlāgeris daudzos gadījumos stilistiski neatšķiras, un bieži var tikt definēts kā džezs. 
Tas pats attiecas uz  tā saukto „čigānu džezu”. Protams, uz vācu autoru mūziku aizliegums neattiecās. Sīkāk par 
populāro mūziku Vācijā 30.−40. gados sk. A. B. Васильченко.““Лили Марлен” и другие. Эстрада Третьего рейха”.

320 Piemēram, 1935. gada katalogā varam atrast “Šņāc(i), Minna”,”Veco ratiņu”, “O sole mio” un “La Paloma”. Šķiet, 
ka pārējie tekstā minētie ieskaņojumi ir tikuši veikti pēc 1935. gada.

321 Tā laika preses izdevumos tikpat kā nav atrodama Latvijā veikto ieskaņojumu − skaņuplašu kritika. Viens no retiem 
izņēmumiem ir raksts “Ieteicamas skaņu plates dejām”, kas publicēts deju pedagoga M. Grebzdes izdotajā žurnālā 
“Vadonis deju valstī. Žurnāls deju mākslai un viesīgai sadzīvei” 1934.g. oktobrī/janvārī, Nr. 2. Rakstā kritiski aplūkoti 
Latvijas skaņuplašu firmu ieskaņotie deju skaņdarbi no profesionāla dejotāja viedokļa, analizējot skaņdarbu ātrumu, 
ieskaņojuma kvalitāti utt.



 Skaņuplašu firmā “Bellaccord Electro” veikti šādi (kopskaitā 41) Jašas Levensona 

ieskaņojumi, gandrīz visi ar pseidonīmu S. Aldjanovs:322

1. “Rumāņu mīlas dziesma un deja”, vijoles solo S. Aldjanovs (matrice Nr.3772);

2. “Mīlas tango” (matrice Nr. 4184) un 

3. “Mūsu mīlai beigas (angļu valsis)” (matrice Nr. 4185) − R. Zommers un Levensona orķestris;

4.  “Serenāde D’Amalfi”,  aut. Beče (matrice Nr. 4190) un

5. “Mīlas sveiciens”,  aut. E. Elgars (matrice Nr. 4191) − S. Aldjanovs, vijoles solo;

6. “Mans mīļais draugs” (fokstrots), aut. Sh. Secunda (matrice Nr. 4633, plate Nr. 3749) − 

ansamblis “5 Aldjanovi”;

7. “Skaists bij’ tas ziedoņlaiks” (angļu valsis no k-f. “Serenāde”), aut. P. Kreuders (matrice Nr. 

4635, plate Nr. 3748) un

8. “Mans mīļais draugs” (fokstrots), aut. Sh. Secunda (matrice Nr. 4638, plate Nr. 3748) − T. Matīss 

un S. Aldjanova orķ.;

9. “Mans mīļais draugs” (fokstrots), aut. Sh. Secunda (matrice Nr. 4636, plate Nr. 3744) un

10.“Skaists bij’ tas ziedoņlaiks” (angļu valsis no k-f. „Serenade”), aut. P. Kreuders (matrice Nr. 

4637, plate Nr. 3744) − S. Aldjanova orķ.;

11.“Kāzas” (valsis), (matrice Nr. 4641) un  

12.“Tas piederas pie lietas” (fokstrots), aut. Salama (matrice Nr. 4642) − O. Uršteins un 

     S. Aldjanova orķ.;

13. “Lambetvoks”, aut. Noel-Gajs (matrices Nr. 4653 un 4654) un

14.“Tas bija reiz dienā jaukā” (fokstrots), aut. V. Rass (matrice Nr. 4655) − O. Uršteins un 

     S. Aldjanova orķ.;

15.“Vilciens no Rīgas uz Valku” (valsis), aut. Salama (matrice Nr. 4656) − O. Uršteins un 

     S. Aldjanova orķ.;

16. “Tevi mīlu, mana daiļā” (fokstrots), aut. Skotto (matrice Nr. 4657) un 

17. “Vieni vieni” (fokstrots), aut. Skotto (matrice Nr. 4658) − O. Uršteins un S. Aldjanova orķ.;

18. “Pasvilpo, mans draugs” (fokstrots), aut. Marejs − Čērčils (matrice Nr. 4720) un

19. “Daiļā senjorita” (valsis), (matrice Nr. 4734) − T. Matīss un S. Aldjanova orķ.;

20. “Daiļā senjorita” (valsis), (matrice Nr. 4735) un 

21. “Pasvilpo, mans draugs” (fokstrots), aut. Marejs − Čērčils (matrice Nr. 4736) − S. Aldjanova 

džeza orķ.;
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322 Nosaukumi sakārtoti secībā pēc matriču numuriem, kā arī plašu iespiedumiem; gadījumos, kad plates numurs nav 
norādīts, tas nav zināms, un secība ievērota pēc matrices numura.



22.“Mazā serenāde” (lēns fokstrots), aut. Halifax (matrice Nr. 4831) − P. Sakss un S. Aldjanova 

orķ.;

23.“Draudzībai” (fokstrots), aut. Haringtons (matrice Nr. 4834) un

24.“Jāzep, Jāzep” (fokstrots), aut. Kans (matrice Nr. 4835) − S. Aldjanova džeza orķ.;

25.“Mazā serenāde” (lēns fokstrots), aut. Halifax (matrice Nr. 4836) − S. Aldjanova orķ.;

26. “Tango Marina”, aut. L. Schmidseder (matrice Nr. 4871) − S. Aldjanova orķ.;

27.“День весны” (tango), aut. L. Schmidseder (matrice Nr. 4896) − L. Zahodņiks un S. Aldjanova 

orķ.;

28.“Kādā skaistā dienā” (tango), aut. L. Schmidseder (matrice Nr. 4897) − S. Aldjanova orķ.;

29.“Куда, куда Вы удалились” (ārija no op. "Jevgeņijs Oņegins"), aut. P. Čaikovskis (matrice Nr. 

4902) un

30.“Indiešu viesa dziesma” (ārija no op. “Sadko”), aut. N. Rimskis-Korsakovs (matrice Nr. 4909) − 

L. Zahodņiks un S. Aldjanova orķ.;

31.“Kādā skaistā dienā” (tango), aut. L. Schmidseder (matrice Nr. 4910, plate Nr. 3876) un 

32.“Pirmais sniegs” (fokstrots), aut. B. Hillers (matrice Nr. 4911, plate Nr. 3876) − M. Vētra un 

     S. Aldjanova orķ.;

33.“Котик” (fokstrots), aut. B. Hillers (matrice Nr. 4912) − L. Zahodņiks un S. Aldjanova orķ.;

34.“Pirmais sniegs” (fokstrots), aut. B. Hillers (matrice Nr. 4913) − S. Aldjanova orķ.;

35.“Что сердце не хранит” (tango), aut. Stemble − Emmeto (matrice Nr. 4914) un

36.“Rozamunde” (fokstrots), aut. Veivods (matrice Nr. 4916) − L. Zahodņiks un S. Aldjanova orķ.;

37. “O mia bella Napoli” (dziesma, valsis), aut.Vinklers (matrice Nr. 4934) un

38.“Reiz mēnesnīcā” (lēns fokstrots), aut. Silvers – Bloks (matrice Nr. 4935) − P. Sakss un 

     S. Aldjanova orķ.;

39.“Marinuška” (tango), aut. O. Stroks (matrice Nr. 4959) un 

40.“Melnās acis” (tango), aut. O. Stroks (matrice Nr.4960) − Voroņkas (?) un S. Aldjanova orķ.;

41.“Sapņi” (fokstrots), aut. M. de Silva (matrice Nr. 4974) − E. Krūmiņš un S. Aldjanova orķ.

 Analizējot šo sarakstu kontekstā ar citiem “Bellaccord Electro” ieskaņojumiem, jāmin 

vairāku skaņdarbu dublēšanās ar “Bellaccord” orķestra ieskaņojumiem (piem., “Lambetvoks” u. c.). 

Spriežot pēc matriču numuriem, ieskaņojumi varētu būt  notikuši cits pēc cita, un iespējams tikai 

minēt, cik lielā mērā mūziķu sastāvs abos ieskaņojumos sakrīt. Piemēram, fokstrotu plate “Jāzep, 

Jāzep” un “Draudzībai” − izpilda E. Krūmiņš ar “Bellaccord” džeza orķestri, matrice Nr. 4832, 

4833, plate Nr. 3834. Tie paši skaņdarbi, izpilda S. Aldjanova džeza orķ., matrices Nr. 4834, 4835, 
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plate Nr. 3835. Gan matriču, gan plašu numuri seko pēc kārtas, un arī plates ir realizētas gandrīz 

vienlaicīgi.

 Analizējot S. Aldjanova ieskaņoto repertuāru, visumā tas daudz neatšķiras no “Bellaccord” 

orķestra repertuāra, varbūt  vienīgi atskaitot L. Zahodņika ieskaņotos krievu klasiskās mūzikas 

paraugus (“Куда, куда Вы удалились”, “Indiešu viesa dziesma”, “Что сердце не хранит”).  

S. Aldjanovs ieskaņojis tikai divus O. Stroka tango, toties “Bellaccord” orķestris veicis veselus  

piecus ieskaņojumus.

 Izsekojot matriču numuriem, konstatējama izteikta tā saukto ierakstu sesiju aina, kad 

orķestris ieskaņo vairākus skaņdarbus pēc kārtas. Piemēram, skaņdarbi “Mans mīļais 

draugs” (matrice Nr. 4633), “Skaists bij’ tas ziedoņlaiks” (matrice Nr. 4635), “Mans mīļais 

draugs” (matrice Nr. 4636), “Skaists bij’ tas ziedoņlaiks” (matrice Nr. 4637) un “Mans mīļais 

draugs” (matrice Nr. 4638) seko cits pēc cita. Taču šai secībā trūkst matrices ar numuru 4634.  Ar 

diezgan lielu ticamību varam pieņemt, ka S. Aldjanovs ir ieskaņojis šajā sesijā arī skaņdarbu ar 

matrices numuru 4634, kurš diemžēl nav saglabājies vai ticis “izbrāķēts”. 

 Līdzīga ieskaņojumu veikšanas secība ir konstatējama arī citos gadījumos, piemēram, 

sesijās ar dziedātājiem L. Zahodņiku un M. Vētru (“День  весны” − matrice Nr. 4896, “Kādā skaistā 

dienā” − matrice Nr. 4897;  “Indiešu viesa dziesma” − matrice Nr. 4909, “Kādā skaistā dienā” − 

matrice Nr. 4910, “Pirmais sniegs” − matrice Nr. 4911, “Котик” − matrice Nr. 4912, “Pirmais 

sniegs” − matrice Nr. 4913).

 Par iespējamo “Bellaccord” un S. Aldjanova orķestru sastāva līdzību liecina šādu skaņdarbu 

ieskaņojumu secības salīdzinājums. S. Aldjanova ieskaņoto skaņdarbu (tango “Что сердце не 

хранит” , matrice Nr. 4914 un “Rozamunde”, matrice Nr. 4916) matriču numuri mijas ar šo pašu 

skaņdarbu ieskaņojumiem, taču šoreiz “Bellaccord” džeza orķestra izpildījumā (“Ko sirds tev 

aizmirst var”, matrice Nr. 4915 un “Rozamunde” − matrice Nr. 4917). Iespējams, ka tā ir tikai 

sagadīšanās, taču maz ticams, ka studijā cits pēc cita mainītos orķestri, turklāt ar to pašu repertuāru, 

līdz ar to šis varētu būt netiešs norādījums par vismaz daļēju abu orķestru sastāvu pārklāšanos.

 Tā kā trūkst ieskaņojumu veikšanas datējuma, iespējams tikai aptuveni pieņemt to veikšanas 

laiku, vadoties pēc publicētajiem katalogiem un informācijas presē. Nosacīti iespējams konstatēt 9 

ieskaņojumu sesijas:

1.  R. Zommers un Levensona orķestris (vēl bez pseidonīma S. Aldjanovs − matrices Nr.  

4184−4185);

2. S. Aldjanova solo vijoles ieskaņojumi (matrices Nr. 4190−4191);

3. T. Matīss un S. Aldjanova orķestris, arī orķestris instrumentāli (matrices Nr. 4633−4638);
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4. O. Uršteins un S. Aldjanova orķestris, arī orķestris instrumentāli (matrices Nr. 4641−4642; 

4653−4658);

5. T. Matīss un S. Aldjanova orķestris (matrices Nr. 4734−4736);

6. S. Aldjanova džeza orķestris  (matrices Nr. 4834−4836);

7. L. Zahodņiks un S. Aldjanova orķestris (matrices Nr. 4896, 4897; 4909−4916);

8. P. Sakss un S. Aldjanova orķestris (matrices Nr. 4934−4935);

9. Voroņkas (?) un S. Aldjanova orķestris (matrices Nr. 4959−4960).

 Pēdējais S. Aldjanova orķestra ieskaņojums ir fokstrots “Sapņi” ar E. Krūmiņu (matrice Nr. 

4974). Tā kā ar matrices numuru Nr. 5003 (tātad pēc 23 matricēm) seko padomju kino dziesmas 

“Bсё выше” ieskaņojums, iespējams, ka pēdējais S. Aldjanova ieskaņojums varētu būt  tapis neilgi 

pirms pirmās padomju okupācijas (1939.−1940. gadu mijā).

 S. Aldjanova orķestra ieskaņojumos ir konstatējami džeza elementi, turklāt atsevišķos 

skaņdarbos lielākā mērā un izteiktāk, nekā “Bellaccord” orķestrim. Tomēr ir nepieciešama sīkāka 

analīze, kas ļautu precizēt saistību ar džezu šī sastāva veiktajos ieskaņojumos. Arī orķestra sastāvs, 

personālijas un darbība ir nākotnes pētījumu uzdevums.

  5.1.3.  Solisti “Bellaccord Electro” skaņuplašu ieskaņojumos

 Ļoti lielu “Bellaccord Electro” repertuāra daļu veidoja vokāli instrumentāli skaņdarbi, ko 

bija iedziedājuši slaveni un populāri dziedātāji. Kā jau iepriekš minēts, pati pirmā plate bija 

dziedātāja Jāņa Āres (1882−20. gs. 60. gadi) ieskaņotais  fokstrots “Ak, kaut man Daliņa kājas 

būtu”. Kaut arī pati dziesma un tās izpildījums neizceļas ar augstu māksliniecisku kvalitāti, tā kļuva 

ļoti populāra. Interesanti, ka jau pašā pirmajā ieskaņojumā skaņdarba beigu daļā ir dzirdama 

džezam līdzīga improvizēšana, gan diezgan haotiska un nemākulīga. Populārais dziedātājs Jānis Āre 

jau pirms šā ieskaņojuma bija iedziedājis dziesmas vācu firmās “Polydor”, “Adler”, “Parlophone”, 

“Homocord” un “Kristall”.

 Aplūkojot “Bellaccord Electro” ieskaņotos dziedātājus, jāsecina, ka liela daļa no tiem bija 

profesionāli operas mākslinieki, kas tolaik nekautrējās ieskaņot platēs arī populārus skaņdarbus − 

tango, valšus un fokstrotus − kopā ar “Bellaccord” un citiem orķestriem. Starp šiem solistiem ir 

atrodami tādi ievērojami latviešu operdziedātāji kā Mariss Vētra (īstā vārdā Moriss Blumbergs, 

1901−1965), Tālis Matīss (1904−1985), Pauls Sakss (1878−1966), Artūrs Priednieks-Kavarra 

(1901−1979), Edvīns Krūmiņš (1907−1984), Aleksandrs Kortāns (1897−1962), Viktors Stots 

(1899−1977) un vairāki citi. Nereti šo solistu ieskaņotajiem skaņdarbiem ir pievienots vārds 
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“džezs”, piemēram, M. Vētras romantiskajai “Dažu skaistu ziedu” versijai pavadījumu atskaņo 

“Bellaccord džeza orķestris” (matrice Nr. 3345). Analizējot ieskaņotos skaņdarbus, jāsecina, ka 

bieži tā bijusi nodeva modei, jo dziedājumā nav konstatējams džezam raksturīgs skanējums. Tomēr 

džeza elementi ir saklausāmi orķestra atskaņotajā pavadījumā un skaņdarba aranžējumā, piemēram, 

Edvīna Krūmiņa iedziedātajā skaņdarbā “Draudzībai”323. Ieskaņoto skaņdarbu skaits ir atšķirīgs 

dažādiem solistiem324  − tā,  piemēram, A. Priednieks-Kavarra ir ieskaņojis pavisam 13 skaņdarbus 

kopā ar “Bellaccord” džeza orķestri un T. Vēja orķestri, galvenokārt tango un kinomūziku. Savukārt 

A. Kortāns ir ieskaņojis 10 skaņdarbus − fokstrotus, valšus un polkas − kopā ar “Bellaccord” džeza 

orķestri, kā arī ar dziedātāju Veltu Ozols. Edvīnam Krūmiņam šis skaits sasniedz 20 skaņdarbus, bet 

Marisam Vētram − 34. M. Vētra turklāt ieskaņojis skaņuplates arī ar A. Čegledi, S. Aldjanova un G. 

Pola orķestriem. Nereti sastopami gadījumi, kad skaņdarbi tikuši ieskaņoti divreiz − ar solistu un 

bez tā (instrumentālā versijā).

 Analizējot ieskaņoto repertuāru, jāsecina, ka visbiežāk solisti dziedājuši tango, fokstrotus, 

valšus un polkas, respektīvi, populāro deju mūziku. Šis fakts apstiprina jau iepriekš izteikto domu, 

ka attieksme pret džezu un populāro mūziku akadēmisko mūziķu izpildītāju vidū nebūt nebija 

noliedzoša. Domājams, ka sava loma bija arī atalgojumam un popularitātei, kas tika gūta no 

skaņuplatēm, tomēr acīmredzami netika uzskatīts par nepieņemamu, ka operas solists regulāri veic 

populārās mūzikas ieskaņojumus. Tieši pretēji − samērā lielais ieskaņojumu skaits (gandrīz visiem 

operas solistiem ir no 10 līdz 30 skaņdarbu ieskaņojumu ar džeza orķestri) liecina par šādu 

vispārēju praksi. Lielu vokālā repertuāra daļu veido arī kinomūzika − piemēram, Tālim Matīsam no 

16 ieskaņotajiem skaņdarbiem 9 ir kinofilmu mūzika. Tika ieskaņoti gan latviešu, gan ārzemju 

komponistu skaņdarbi. Viens no pirmajiem, kurš “Bellaccord” platēs latviski iedziedāja ārzemju 

deju mūziku, bija Alfrēds Poriņš − viņa 18 ieskaņoto skaņdarbu (ar džeza orķestri325) vidū atrodams 

arī fokstrots no slavenās V. Disneja multiplikācijas filmas “Trīs siventiņi” − “Kas no vilka 

baidīsies” (matrice Nr. 3674, plate Nr. 3325). Savukārt  Edvīns Krūmiņš 1940. gadā pirmais latviski 

iedziedāja amerikāņu komponista Harolda Arlena (Harold Arlen; 1905−1986)326  1939. gadā 
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323 Sk. 5.3.2. apakšnodaļu.

324 Šeit autors runā tikai par izklaidējošo un populāro mūziku. Akadēmiskie skaņdarbi uzskaitē nav iekļauti.

325 Pēc A. Bērtiņa datiem, pavisam “Bellaccord Electro” A. Poriņš ir iedziedājis 65 dziesmas. Tekstā tiek aplūkoti tikai 
ieskaņojumi, kurus var saistīt ar džezu.

326 Harolds Arlens − amerikāņu populārās mūzikas komponists, vairāk nekā 500 dziesmu autors. Savās kompozīcijās 
apvienojis blūza elementus ar amerikāņu populāras dziesmas formu. Daudzas viņa kompozīcijas ir kļuvušas par džeza 
standartiem, vispazīstamākā − “Over the Rainbow”.



komponēto melodiju “Pāri varavīksnei” (“Over the Rainbow”), kas vēlāk kļūst par džeza standartu 

(matrice Nr. 5045, plate Nr. 3965).

 Līdzās profesionālajiem operas solistiem “Bellaccord Electro” ieskaņoti arī citi vokālisti − 

kupleju dziedātāji un populāri dziedātāji. Jāmin kupleju dziedātāji Brāļi Laivinieki, Alfrēds 

Vinters ar savu kapelu, dziedātājs Edgars Vilnis, krievu dziedātāji Pjotrs Ļeščenko (1898−1954), 

Konstantīns Sokoļskis (1904−1991) un vairāki citi. “Bellaccord Electro” skaņuplatēs dzirdami arī 

aktieri Osvalds Uršteins un Anta Klints, kuru ieskaņotie darbi − kupleju dziesma “Cienījamā 

kundze”, liriskais valsis “Vilciens no Rīgas uz Valku”, fokstrots “Mērkaķītis”, kā arī modes deja 

“Lambetvoks”, bija ļoti populāri.

 Alfrēds Vinters (1908−1976) “Bellaccord Electro” skaņuplatēs parādās 1933. gada 

Lieldienās (Bērtiņš, Vinters, online). A. Vintera paša komponētās un iedziedātās dziesmas “Gaujas 

laivinieks”, “Ko sēro, draugs”, “Svešumā”, “Draugs, nejautā”, “Dzintra”, “Viltīgās acis” un daudzas 

citas joprojām ir plaši pazīstamas un populāras. A. Vintera kapelas sastāvs ir bijis mainīgs, un 

dažādos laika periodos tajā spēlējuši Osips Petrovskis, vijolnieki Arnolds Korneliuss un Eduards 

Skadiņš, Eižens Reveliņš, Oto Vācietis, brāļi Roberts un Kārlis Nunavi u. c. Pēc dažām ziņām, šie 

mūziķi piedalījušies arī “Bellaccord” orķestra ieskaņojumos. “Bellaccord Electro” A. Vinters 

iedziedājis apmēram 60 dziesmas, un ir pirmais latviešu komponists, vārdu autors, instrumentālists 

un dziedātājs vienlaicīgi (Mazvērsīte, 2009:49). 

 “Samtainais džessa dziedonis” Edgars Vilnis (1904−1943) bija viens no populārākajiem 

“Bellaccord Electro” dziedātājiem. Būdams profesionāls mūziķis − čellists, E. Vilnis no 1928. gada 

bija Nacionālās operas orķestra dalībnieks un arī čellists vai dziedātājs dažādos koncertos. E. Vilnis 

bijis arī T. Keizera Piena restorāna un M. Aljanska Romas viesnīcas orķestra dalībnieks (Bērtiņš, 

Vilnis, online). Edgara Viļņa iedziedāto dziesmu skaitā ir daudzas A. Vintera dziesmas, kā arī 

leģendārais M. Marjanovska tango “Tatjana”. E. Viļņa balsij raksturīgs patīkams, samtains tembrs, 

savukārt dziedājums ir maigs un lirisks. It īpaši fokstrotos E. Viļņa izpildījums ir salīdzinoši 

ritmiskāks nekā citiem dziedātājiem, un tas varētu būt skaidrojams ar viņa − mūziķa

−instrumentālista praktisko pieredzi deju orķestros. Diemžēl E. Vilnis 1941. gada 14. jūnijā tika 

izsūtīts uz Krasnojarsku, kur 1943. gada 29. aprīlī nomira.

 Atgriežoties pie džeza, jāteic, ka vokālistu sniegumu, kāds tas ir dokumentēts un dzirdams 

“Bellaccord Electro” ieskaņojumos, stilistiski grūti saistīt ar džezu. Kaut arī vairāki vokālisti tikuši 

saukti par “džeza dziedātājiem” (piemēram, Edgars Vilnis, kura dziedāšanas maniere, šķiet, no 

“Bellaccord” dziedātājiem ir vistuvākā džezam, it īpaši fokstrotu ieskaņojumos), tomēr platēs 

dzirdamais sniegums neļauj tos identificēt kā džeza dziedātājus − dzirdams lirisks, maigs un 
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romantisks dziedājums, kam nepiemīt džezam raksturīgā sinkopācija un frāzējums. Nav dzirdami 

pat mēģinājumi improvizēt vai veidot melodijas variācijas, dziedātāji strikti turas pie skaņdarba 

sākotnējās melodijas. Turklāt reizēm to romantizētais, rubato frāzējums pat kontrastē ar pavadījumā 

dzirdamo svinga pulsāciju. Jāteic, ka šāda izpildījuma maniere bija raksturīga Eiropas populārās 

mūzikas izpildītājiem, pretstatā ASV džeza dziedātājiem − gan baltajiem, gan melnajiem, kuru 

sniegumā bieži ir dzirdama izteikta svingošana, kas ļauj to saistīt ar džezu.327  

 Interesanti, ka līdzīga rakstura kritika par latviešu operdziedātāju iedziedātajiem 

skaņdarbiem lasāma arī deju pedagoga M. Grebzdes 1934. gada septembrī izdotajā žurnālā 

“Vadonis deju valstī. Žurnāls deju mākslai un viesīgai sadzīvei”, Nr. 2, rakstā “Ieteicamas skaņu 

plates dejām” (20. lpp):

 “Skaņu plašu fabrikanti! Nedodat deju plates iedziedāt  operas slavenībām, bet gan 

 “mazākiem”, tādiem, kuri paši izprot deju mākslas ritmu − taktis. Deju platei nav 

 vajadzīga balss “stiepšana”, kas ir operas dziedoņu stiprā puse. Saprotams, no 

 veikalnieciskā viedokļa tas varbūt  atmaksājas, jo reklāmai vajadzīga slavenība. Bet vai 

 dejotājiem operas dziedonis arī dejā var būt “slavens”?!... Dejotājiem ir daudz labāk, ja 

 pavisam nebūtu iedziedājuma, bet tikai mūzika, ritms. Ja Jūs, godātie dziedoņi, dzirdēto 

 tos “glaimus”, ko dejotāji Jūsu dziedāšanai velta, tad gan Jūs paliktu pie operām, 

 koncertiem, bet deju mūzikai bez nopietnām studijām netuvotos. /../ Par visiem vietējiem 

 iedziedājumiem jāsaka, ka dziedātāji aizmirst, ka jāpiedzied, bet mūzika nav jāpārkliedz! 

 Varētu minēt A. Jankovski, kurš nekliedz. /../ Interesanti, vai Jūs, varbūt, varētu pateikt, 

 cik deju plates ir iedziedājis Rich. Taubers?”328

 Jāsecina, ka Latvijas vokālistu saistība ar džezu lielākoties ir izpaudusies tikai nosaukumā, 

kas ticis lietots kā populārs modes termins. Kaut arī dziedātāji uzstājās kopā ar orķestriem un 

kapelām, taču kopumā to profesionālais sniegums kvalitatīvi atpalika no instrumentālistu džeza 

izpratnes, visbiežāk aprobežojoties tikai ar melodijas un teksta interpretēšanu un nerodot dziļāku 

saikni ar orķestra atskaņoto, bieži svingojošo pavadījumu un aranžējumu. 
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327 Vokālā improvizācija džezā kopumā attīstās salīdzinoši vēlu. Līdz pat 30. gadu beigām vokālā improvizācija džezā 
nebūt nebija raksturīga − kaut arī L. Ārmstrongs pirmo sketa dziedājumu bija ieskaņojis jau 1926. gadā, tas nebija plaši 
izplatīts. Svinga ēras dziedātāji parasti aprobežojās ar nodziedātu melodiju, ļaujot orķestrim būt galvenajā lomā ar 
smago, pulsējošo pavadījumu. Ievērojamo džeza solistu − improvizatoru Ellas Ficdžeraldas (Ella Fitzgerald; 
1917−1996), Sāras Vonas (Sarah Vaughan; 1924−1990) un citu darbība faktiski sākās tikai 30. gadu nogalē, tātad jau 
svinga ēras beigās.

328 Rihards Taubers (Richard Tauber, 1891−1948) − austriešu operdziedātājs, tenors, viens no ievērojamākiem 20. gs. 
dziedātājiem.



5.2. Repertuārs

 Tā laika mūziķu daudzpusību apliecina jau minētie saglabājušies orķestru repertuāru 

saraksti. Viens no izteiksmīgākajiem piemēriem ir Piena restorāna orķestra repertuāra saraksts.329 

Tas ir 1938. gadā publicēta brošūra ar 50 (!) lappusēm, kurās secīgi pa žanriem sakārtots 

atskaņojamais repertuārs, pavisam 1044 (!) skaņdarbu nosaukumi, starp  tiem: 106 uvertīras, 53 

operu fantāzijas, 66 svītas, baleti un simfonijas (acīmredzot popūriji un parafrāzes), 89 operešu un 

dziesmu popūriji, 352 koncerta un salona mūzikas skaņdarbi, 56 intermeco, 45 “ungāru mūzikas” 

skaņdarbi, 15 “modernās amerikāņu mūzikas” skaņdarbi, 138 valši, 40 “trio un dueti”, 38 marši. 

Acīmredzot restorāna klients šo grāmatiņu saņēma kopā ar ēdienkarti un par attiecīgu samaksu 

varēja izvēlēties, kādu skaņdarbu klausīties, baudot maltīti. Skaņdarbu autoru klāsts ir ļoti plašs, lai 

neteiktu milzīgs. Sarakstā ir atrodami V. A. Mocarta, L. Bēthovena, P. Čaikovska, J. Brāmsa, E. 

Valdteifela, J. Štrausa, F. Lehāra, I. Kalmana, Dž. Gēršvina un daudzu citu dažādu laikmetu 

komponistu skaņdarbi.  

 Restorāna orķestris, kas atskaņoja šo milzīgo repertuāru, sastāvēja tikai no astoņiem 

mūziķiem, kuru fotogrāfijas redzamas grāmatiņas sākumā (tie ir A. Dikmans, J. Kalniņš, 

J. Kārkliņš, J. Patulovs, R. Nunavs, J. Pacēvičs, A. Bitīte un orķestra vadītājs T. Kaizers − sk. 4. 

pielikuma 25., 26. attēlu). Šo astoņu mūziķu spēlētie instrumenti ir šādi: 3 vijoles, čells, klarnete, 3 

saksofoni, trompete, akordeons, klavieres, kontrabass, sitaminstrumenti. Šāds instrumentu sastāvs 

bija pietiekams, lai orķestris spētu atskaņot praktiski jebkuru skaņdarbu.330

 “Piena restorāna” repertuāra saraksts ir interesants arī autorpiederības aspektā, jo sarakstā 

parādās vairāki skaņdarbi ar pašu mūziķu kā autoru vai aranžētāju vārdiem − piemēram, T. Kaizers 

− autors skaņdarbiem “Budapeštas skaņas” un “Atmiņas no Ungārijas”, un A. Dikmans − aranžētājs 

skaņdarbiem “Ricas bērni”, popūrijiem no filmas “Why be Good” un “Follow thru”. Sarakstā ir 

atrodami arī vairāki citi latviešu komponistu skaņdarbi.

 Līdzīga aina redzama arī Bruno Čunčiņa kapelas repertuāra sarakstā. B. Čunčiņš bija 

leģendāra personība, vijolnieks, viena no lepnākajiem Rīgas restorāniem − Operas kafejnīcas − 

salonorķestra ilggadējs vadītājs. Viņa personīgais repertuāra saraksts, kas glabājas LVVA331, ir 46 

lappušu biezs, un tajā atrodami 1480 skaņdarbu nosaukumi. B. Čunčiņa repertuāra saraksts 
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329 Piena restorāns bija Rīgas Piensaimniecības savienības uzturēts iestādījums, kas atradās Brīvības ielā, tagadējā Reval 
Hotel vietā.

330 Par šo orķestri un tā vadītāju Teodoru Kaizeru sīkāk sk. 4.3. apakšnodaļu.

331 LVVA, 5689. fonds, 1. apraksts, 77. lieta.



acīmredzot tapis jau padomju okupācijas laikā, pēc 1940. gada vasaras, jo pirmais skaņdarbs 

sarakstā minēta “Internacionāle”. 

 To, ka šī ir bijusi vispārēja prakse, apliecina arī citu restorānu mūziķu saglabājušies līdzīgi 

saraksti − restorāna “Bellevue” mūziķu repertuāra saraksts ar 853 vienībām un restorāna 

“Klosterpagrabs” ansambļa vadītāja repertuāra saraksts ar 1200 vienībām (Klotiņš, 2011:142).

 Saprotams, ka šādu gigantisku repertuāru nebija iespējams apgūt dažās dienās. Tas liecina 

par restorānu orķestru regulāru mēģinājumu darbību, kā arī tā laika darba nosacījumiem un visnotaļ 

augstajām profesionālajām prasībām pret restorāna mūziķiem. 

 Svarīgs aspekts repertuāra sakarā ir aranžējumi un aranžētāji. Protams, lai lielas formas 

akadēmiskus skaņdarbus (piemēram, Vāgnera baleta mūziku no operas “Rienci” ar piecām daļām − 

Nr. 223 Piena restorāna orķ. repertuāra sarakstā) varētu atskaņot kaut vai astoņu cilvēku orķestris, 

tos bija bija nepieciešams aranžēt attiecīgam sastāvam. Kaut arī daļa no šiem pārlikumiem/

aranžējumiem, iespējams, bija pirkti (pasūtīti no ārzemēm)332, acīmredzot arī vietējie aranžētāji 

veica šo darbu. Jau minētajā Piena restorāna repertuāra sarakstā ir atrodami trīs skaņdarbi, kuriem 

par aranžētāju norādīts orķestra dalībnieks, pianists Aleksandrs Dikmans. Viņs kā aranžētājs minēts 

arī 1935. gadā izdotajā “Mūziķa kalendārā” − kopā ar Teodoru Kraumani un Aleksandru Auziņu. 

A. Dikmans ir bijis pazīstams pianists − solists, Latvijas konservatorijas ērģeļklases absolvents, 

kurš 1932. gadā uzstājies kopā ar J. Vītoliņa simfodžeza orķestri “La-Si-Do”, atskaņojot Dž. 

Gēršvina “Rapsodiju blūza stilā”. Interesanti, ka šajā pašā kalendārā minēts arī Arveds Andersons − 

tikai ne kā komponists, bet  nošu pārrakstītājs. Pēc “Bellaccord Electro” pētnieka un skaņuplašu 

kolekcionāra Ata Bērtiņa ziņām, arī Latvijas “tango karalis” O. Stroks ir bijis viens no “Bellaccord” 

orķestra aranžētājiem (Bērtiņš, Stroks, online). Par aranžētājiem darbojušies arī S. Ostrovskis un 

R. Nunavs, kurš ticis uzskatīts par vienu no labākajiem deju mūzikas aranžētājiem (Mazvērsīte, 

2009:50).

 Runājot par atskaņotā repertuāra saistību ar džezu, interesantas norādes atrodamas T. 

Kaizera orķestra koncertu programmās no “Cafe Kongress” 1932. gadā.333  Visās šajās programmās 

blakus akadēmiskiem skaņdarbiem, tādiem kā Supē uvertīrai “Skaistā Galateja” un Vāgnera 

“Svētceļnieku dziesmai”, atrodami tango un fokstroti. Starp autoriem ir gan tā laika vācu 

komponisti A. Frīdlands (“Swanee stamp”), N. Brodskis (“Fuer Dich”) u. c., gan arī amerikāņi, 
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332 Apliecinājums šādai praksei tolaik ir trompetista V. Lāča kolekcija RMM, kur ir saglabājusies V. Lāča sarakste ar 
dažādām nošu izdevniecībām ASV, Anglijā un Austrālijā, ar sīki uzskaitītām pasūtītajām notīm, skaņdarbu partitūrām, 
izsūtītajiem katalogiem utt.

333 RMM muzejā ir saglabājušās vairākas, pavisam piecas, koncertu programmas, datētas ar 1932. gada 4. oktobri, 8., 
11., 15. novembri un 2. decembri.



piemēram, F. Perkinss (“The Scat Song”) un R. Nobls (“I Found You”). Ar džeza mūziku tieši 

saistāmi ir H. Kārmaikla “Georgia on my Mind” un D. Elingtona “Mood Indigo”, kuru atrašanās 

1932. gada repertuārā apliecina ļoti labu informētību par džeza aktualitātēm (“Mood Indigo” 

pirmoreiz ASV tika publicēta tikai 1931. gadā), kā arī L. Saroni kompozīcija “Tom Thumb’s 

Droms” (L. Saroni ir autors arī starptautiski populārajam hitam “Wheezy Anna” (latviešu 

nosaukuma versija “Šņāc(i), Minna”), kura analīzi sk. 5.3. nodaļā). 

 Apliecinājums mūziķu operatīvai informētībai par aktuālakājiem “grāvējiem” ir arī jau 

iepriekš pieminētais ““Sonny Boy” triumfa vakars” 1929. gadā “Uļejā”, kurš turklāt apliecina lielo 

kino ietekmi uz džeza attīstību Latvijā. 

 Kaut arī kopumā koncertu repertuāra saraksti rāda samērā raibu ainu, tomēr nav noliedzams 

fakts, ka ticis sekots jaunākajām populārās mūzikas tendencēm, turklāt  noteiktu orķestru repertuāra 

daļu ir iespējams saistīt  ar džezu. Fakts, ka šie skaņdarbi tika regulāri atskaņoti koncertos, 

pazīstamās un populārās vietās, liecina, ka šī mūzika ir bijusi pazīstama, pieprasīta un populāra 

plašā publikā.

 5.3. Ieskaņojumu analīze

 Tā kā ieskaņojumu apgūšanas darbs ir ļoti apjomīgs un saistīts arī ar materiālām 

problēmām, sākotnējai  analīzei ir izvēlēti trīs skaņdarbi. 

 Kā jau minēts 2.1. apakšnodaļā, par analīzes kritērijiem ir izraudzīti aspekti, kuru esamība 

vai trūkums konkrētajā ieskaņojumā ļauj izdarīt secinājumus par skaņdarba un tā izpildījuma 

saistību ar džezu:

1) skaņdarba ritmiskais iekārtojums (svinga esamība vai tā trūkums);

2) artikulācija (atbilstība džezam raksturīgai artikulācijai);

3) improvizācija (tās esamība un analīze);

4) aranžējums un tā analīze.

 Atsevišķi tiek aplūkoti arī skaņdarba konteksti (izcelsme un starptautiskā atpazīstamība), kas 

dod papildu informāciju par konkrētā skaņdarba saistību ar džeza mūziku. 

 Šo kritēriju pamatojums aprakstīts iepriekš − 2.1. apakšnodaļā par džeza identifikāciju. 

Atlasot skaņdarbus analīzei, autors vadījās pēc šiem kritērijiem, kas varētu ļaut konstatēt šajos 

ieskaņojumos džezam raksturīgos elementus un tādā veidā identificēt tos kā varbūtējus džeza 

paraugus. Šo četru aspektu kopums nav uzskatāms par izteikti noslēgtu parametru sistēmu. Ne 
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vienmēr tie gūst vienlīdz spilgtu un pilnīgu izpausmi analizējamajos skaņdarbos, un teorētiski 

pastāv iespēja uzskaitījumu papildināt ar vēl kādām džeza raksturiezīmēm. 

 Visi trīs skaņdarbi ir ieskaņoti un izdoti skaņuplatēs “Bellaccord Electro” izdevniecībā. 

Ieskaņojumu laiki un mūziķu sastāvi daļēji identificēti pēc pieejamiem avotiem un saglabātajām 

materiālajām liecībām (fotogrāfijas, skaņuplašu katalogi).334

5.3.1. Skaņdarba “Šņāc(i), Minna” analīze

 Fokstrotu “Šņāc(i), Minna” − mūzikas autors Leslijs Saronijs (Leslie Sarony  1897−1985) 

− ieskaņojis Y.M.C.A. džeza orķestris, “Bellaccord Electro” matrice Nr. 3357, plate Nr. 3237. 

Ieskaņojuma laiks − aptuveni 1934. gads, plate atrodama 1935. gada “Bellaccord Electro” 

skaņuplašu katalogā. Skaņdarbs ir starptautiski pazīstams, sacerēts 1933. gadā Anglijā, oriģinālais 

nosaukums “Wheezy Anna”, taču bijis populārs ar tulkotiem vārdiem arī Zviedrijā un Norvēģijā.335

 Instrumentārijs. Ieskaņojumā dzirdama trompete, tenora saksofons, klavieres, bandžo, 

tuba, sitaminstrumenti, kā arī solo mutes harmonikas un vokāls. 

 Mūziķi. Vadoties pēc Elmāra Zemoviča identificētajām fotogrāfijām, kas glabājas RMM, 

ir daļēji zināms Y.M.C.A. džeza orķestra pamatsastāvs, kurš acīmredzot ir veicis šo ieskaņojumu. 

Tie ir Oskars Saulespurēns − tenora saksofons, balss336, Juris Kalniņš − saksofons,  Voldemārs Lācis 

− trompete,  Armands Krūmkoks − klavieres, Teodors Briedis − bandžo, Fricis Ikstrums − tuba, 

Verners Troics − sitaminstrumenti.

 Konteksti. Konkrētais skaņdarbs, kā jau iepriekš minēts, nav oriģinālkompozīcija, bet gan 

angļu autora Leslija Saronija sacerēts skaņdarbs. Salīdzinoši īsais laiks starp skaņdarba sacerēšanu 

un ieskaņošanu Latvijā − divi gadi − rāda arī tā laika diezgan intensīvo informācijas plūsmu.337 

Fakts, ka minētais skaņdarbs šajā laikā bija populārs arī citās Eiropas valstīs, parāda Latvijas 

populārās mūzikas vides saistību un iekļaušanos tā laika kopējās mūzikas attīstības tendencēs. Šāda 
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334 Visi analizēto skaņdarbu ieskaņojumi atrodami pielikumā Nr. 7.

335Zviedrijas džeza vēsturnieka Johana Hauknesa atbilde autoram  2009. gada 29. augusta e-pasta vēstulē.

336 O. Saulespurēna dēls Mārtiņš Saulespurēns intervijā autoram apliecināja, ka tieši viņa tēvs iedziedājis šo skaņdarbu. 
Autora intervija ar M. Saulespurēnu, 21.11.2008.

337 Pēc Mārtiņa Saulespurēna atmiņām, mūziķi minēto skaņdarbu esot dzirdējuši pa radio. Latviskā teksta autors arī esot 
Oskars Saulespurēns. Sākotnēji bijis plānots iesakņojumu veikt citā ierakstu studijā, bet mūziķus nav apmierinājuši 
finansiālie nosacījumi. Latviskais teksts saturiski visumā atbilst angļu oriģinālam. Autora intervija ar M. Saulespurēnu, 
21.11.2008.



saistība konstatējama arī citu tā laika Latvijas orķestru repertuāru sarakstos.338  Kaut arī skaņdarbs 

radies Anglijā, nevis Amerikā, “Šņāc(i) Minna” kā starptautiski populārs skaņdarbs iekļaujas tā 

laika populārās mūzikas stilistikā, kas bija ļoti tuva džezam.

 Skaņdarba struktūra. Kopējais skaņdarba garums ir 3:04 minūtes. Skaņdarbs ir 4/4 

taktsmērā, fokstrota ritmā. Skaņdarba  forma − strofiska (16 taktis − 8 taktis pants, 8 taktis 

piedziedājums).

Metrāža
(sekundes)

0:00−0:02 0:02−0:16 0:17−0:31 0:32−0:47 0:47−1:02 1:02−1:17

Taktis 1 8 8 8 8 8

Apraksts Elsošanas 
imitēšana 
ar balsi

Trompete un 
saksofons 
divbalsīgi ar 
pavadījumu

Trompete un 
saksofons 
unisonā, 
pavadījumā 
klavieru 
iespēles

Vokāls ar 
pavadījumu

Vokāls ar 
pavadījumu

Mutes 
harmoniku 
solo

Formas 
daļa

Ievads Pants 
(instrumentāls)

Piedziedājums 
(instrumentāls)

1. pants Piedziedājums Pants 
(instrumentāls)

Metrāža
(sekundes)

1:17−1:22 1:22−1:24 1:24−1:31 1:32−1:38 1:39−1:46 1:47−2:01

Taktis 3 1 8 4 4 8

Apraksts Mutes 
harmoniku solo

Bungu solo Mutes 
harmoniku solo

Vokāls ar 
pavadījumu

Sketa 
vokāls ar 
pavadījumu

Vokāls ar 
pavadījumu

Formas 
daļa

Piedziedājums 
(instrumentāls)

Piedziedājums 
(instrumentāls)

Piedziedājums 
(instrumentāls)

2. pants 2. pants Piedziedājums
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338 Sk., piem., B. Čunčiņa orķestra repertuāra sarakstu, Latvijas Mūziķu biedrības nošu sarakstu, Piena restorāna 
orķestra repertuāra sarakstu u. c.



Metrāža
(sekundes)

2:02−2:16 2:17−2:22 2:22−2:24 2:24−2:31 2:31−2:46 2:47−3:00 3:00−3:02

Taktis 8 3 1 4 8 8 1

Apraksts Trompete 
un 
saksofons 
divbalsīgi ar 
pavadījumu

Trompete un 
saksofons 
unisonā, 
pavadījumā 
klavieru 
iespēles

Mutes 
harmoniku 
solo  
iespēle

Trompete 
un 
saksofons 
unisonā, 
pavadījumā 
klavieru 
iespēles

Vokāls ar 
pavadī-
jumu

Vokāls ar 
pavadījumu

Elsošanas 
imitēšana 
ar balsi 
izgaistot
(fade out)

Formas 
daļa

Pants 
(instrumen-
tāls)

Piedziedājums 
(instrumentāls)

Piedziedā-
jums 
(instrumen-
tāls)

Piedziedā-
jums 
(instrumen-
tāls)

3. pants Piedziedā-
jums

Izskaņa

 Skaņdarba analīze

1. Skaņdarba ritmiskais iekārtojums

 Kaut arī skaņdarbs ir apzīmēts par fokstrotu, ieskaņojumā saklausāma izteikta pulsācija uz 

stiprajām taktsdaļām (pirmo un trešo), kas  vairāk raksturīga polkas ritmam. Šo sajūtu pastiprina arī 

tipiskais lauku kapelu instrumentārijs pavadījumā (tuba), un apzināti kariķētā pavadījuma 

izpildījuma maniere. Tomēr bandžo spēlētie akordi uz vājajām taktsdaļām (offbeat) ienes nedaudz 

citus akcentus, līdz ar to padarot skaņdarba ritmu “šūpojošāku”, tuvāku džeza ritmam,339  un 

attaisnojot fokstrota apzīmējumu. Tāpat arī bungu solo starpspēle (1:22−1:24) izdalās no vispārējā 

skaņdarba plūduma ar sinkopēm un lielāku enerģiju, kas raksturīgi džeza spēles manierei. Sketa 

dziedājumā (1:39−1:46 otrā panta otrajās 4 taktīs) dzirdamās raksturīgās sinkopes un ritmiskie 

akcenti jau nepārprotami atbilst džeza stilistikai. 

2.  Artikulācija

 Instrumentālajos posmos, kā arī vokālajā izpildījumā, pamatā ir saklausāma tipiska, polkai 

raksturīga frāzēšana un artikulācija. Taču klavieru partijā dzirdams džezam raksturīgs frāzējums un 

artikulācija, it īpaši piedziedājuma posmos. Nepārprotama džeza artikulācija ar uzsvaru nobīdēm un 

īpatnējo, L. Ārmstrongam raksturīgā balss tembra atdarināšanu ir dzirdama sketa dziedājuma 

posmā. Jāteic, ka sketa dziedājums ir stilistiski ļoti precīzs, un gan ritmiski, gan artikulācijas ziņā 

pilnībā atbilst džezam.
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339 Viena no džeza sākumposma parādībām bija tieši izmaiņas ritma grupā, kas parādās t. s. Čikāgas diksilenda stilā, kad 
regtaimam raksturīgo akordu spēlēšanu uz vājajām takstdaļām pavadījumā sāk dublēt  ģitāra. Radās tā sauktais offbeat, 
pulsācija uz vājajām takstdaļām, no kura tad vēlāk arī attīstījās svings.



3. Improvizācija

 Kaut arī šajā skaņdarbā nav izteiktas improvizācijas posmu, tomēr ir labi dzirdams, ka 

klavieru partija tiek improvizēta. Taču visnepārprotamāk improvizācija parādās jau minētajā sketa 

dziedājuma posmā. Dziedājums ir instrumentālā manierē, un, tā kā ir ļoti īss (4 taktis), sastāv no 

tikai divām, izteikti sinkopētām frāzēm. Pirmajā frāzē dzirdama akorda pamatskaņu apspēlēšana 

izteikti svingojošā frāzējumā. Šāda veida frāzes ir ļoti raksturīgas tieši L. Ārmstronga stilam, līdz ar 

to šo frāzi varētu uzskatīt arī par daļēji kopētu. Otra frāze nav muzikāli tik veiksmīga, taču ietver tās 

pašas īpašības, kas iepriekšējai, proti, izteiktu sinkopāciju, akordu pamatskaņu apspēlējumu un 

svingojošu frāzējumu. Šīs īpašības ir raksturīgas džeza stilistikai. Līdz ar to iespējams secināt, ka 

šis, kaut arī tikai četru taktu garais vokālais solo, ir uzskatāms par džeza improvizāciju, tātad ir 

pirmais ieskaņotais sketa dziedājuma paraugs Latvijā un, iespējams, arī pirmā dokumentētā džeza 

improvizācija Latvijas džeza vēsturē.

4. Aranžējums

 Konkrētajā skaņdarbā par aranžējumu iespējams runāt diezgan nosacīti. Skaņdarba 

struktūra neapšaubāmi ir iepriekš pārdomāta un, visticamāk, arī notīs pierakstīta, taču visumā atbilst 

tradicionālajam šāda veida skaņdarbu atskaņojuma veidam, proti: pants − piedziedājums. Ir 

konstatējama pārdomāta skaņdarba struktūra (pirmā forma − instrumentāla, kam seko pirmais pants 

vokāli, pēc tam viena forma mutes harmonikas solo, tam seko otrais pants vokāli, tad atkal forma 

instrumentāli, skaņdarbu noslēdz trešais pants vokāli). Instrumentāli spēlētais pants ir divbalsīgs − 

sekstu un tercu salikumā, bet sekojošais piedziedājums tiek atskaņots  oktāvu  unisonā. Pavadījumā 

mainās instrumentārijs un faktūra − ja pantā tā ir izteikti ritmiska − bandžo un tuba, tad 

piedziedājumā bandžo nomaina klavieru iespēles frāžu beigās, un pavadījums kļūst ritmiski 

intensīvāks un blīvāks. Tāpat interesanti mijas īsās bungu, tubas un mutes harmoniku iespēles, tā 

atsvaidzinot skaņdarba skanējumu. Garie solo posmi (mutes harmonikas pēc pirmā panta un vēlreiz 

instrumentālā forma pēc otrā panta) ir izvietoti regulāri, tādā veidā atsvaidzinot samērā vienkāršo 

muzikālo materiālu un noturot nepārtrauktu klausītāja uzmanību. Sketa solo dziedājums ir tieši 

skaņdarba vidū (otrā panta beigās), tādējādi kļūstot par sava veida emocionālo kulmināciju.

 Konkrētais aranžējums neuzrāda neko īpaši novatorisku un džezam ļoti raksturīgu, taču 

rāda labi pārdomātu skaņdarba struktūru un uzbūvi, turklāt vislielākā uzmanība pievērsta tieši 

emocionālajai kulminācijai un skaņdarba tembrālajai un faktūras dažādībai vairākos skaņdarba 

posmos. Liela vērība pievērsta tieši individuālajiem, īsajiem solo, faktiski tos izmantojot kā 

izteiksmes līdzekli skaņdarbā. Muzikāli šie īsie solo posmi veic savdabīgu savienotājposma lomu 
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starp pantiem, nemitīgi uzturot kopējo skaņdarba dramaturģiju un neļaujot tai atslābt, un līdz ar to ir 

svarīgākā aranžējuma sastāvdaļa tūdaļ aiz vokāla (melodijas).

  Šāda skaņdarba aranžējuma veidošanas koncepcija ir raksturīga agrīnajiem Čikāgas stila 

diksilenda paraugiem, līdz ar to iespējams secināt, ka arī aranžējuma ziņā šajā skaņdarbā var 

konstatēt džeza ietekmi.

 Secinājumi. Kaut gan skaņdarbu kopumā nevar uzskatīt  par stilistiski tīru džeza 

ieskaņojumu, tajā konstatējamas vairākas džezam raksturīgas iezīmes, kas parādās gan ritma 

pulsācijā, gan artikulācijā, gan aranžējumā. Skaņdarbā ir konstatējama improvizācija, ko iespējams 

definēt par džeza improvizāciju, turklāt saistību ar džezu vēl pastiprina L. Ārmstronga − tā laika 

vadošā džeza mūziķa − vokālā stila precīza imitācija. Šie aspekti ļauj uzskatīt Y.M.C.A. džeza 

orķestra ieskaņoto “Šņāc(i) Minna” par vienu no pirmajiem Latvijas džeza ieskaņojumiem.

5.3.2. Skaņdarba “Draudzībai” analīze

 Fokstrotu “Draudzībai” (mūzikas autors Haringtons, vārdu autors nezināms) iedziedājis  

Edvīns Krūmiņš ar “Bellaccord” džeza orķestri, “Bellaccord Electro” matrice Nr. 4833, plate Nr. 

3834.340  Ieskaņojuma laiks nezināms, orientējoši − 20. gs. 30. gadu beigas. Plate atrodama 1939. 

gada “Bellaccord Electro” skaņuplašu katalogā.

 Instrumentārijs. Ieskaņojumā dzied solists un spēlē orķestris: 2 trompetes, trombons, 2 

saksofoni, klarnete, vijole, klavieres, ģitāra, bandžo jeb mandolīna, tuba, kontrabass (?), 

sitaminstrumenti. Gan klarnete, gan vijole parādās tikai epizodiski solo posmos.

 Mūziķi. Solists Edvīns Krūmiņš, pārējie mūziķi nezināmi. 

 Konteksti. Skaņdarba autors Haringtons varētu būt ārzemju autors, taču pagaidām par šo 

komponistu nav atrodama tuvāka informācija. “Bellaccord Electro” veikto ieskaņojumu matriču 

tabulā341  komponista vārds parādās tikai šā skaņdarba sakarā. Diemžēl gan “Bellaccord Electro” 

katalogā, gan arī plates noformējumā nav minēta nekāda cita informācija, pat ne iniciāļi. Arī 

latviešu teksta autors nav zināms. Tomēr, spriežot pēc melodijas un skaņdarba formas, maz ticams, 

ka skaņdarbs ir latviešu autora komponēts. Arī fakts, ka skaņdarbam ir veseli pieci panti (tas ir 

diezgan daudz, un šis apstāklis acīmredzami sagādājis diezgan lielas problēmas aranžētājam), 

diemžēl nedod nekādas norādes par skaņdarba izcelšanos. Pagaidām nav atrastas arī nekādas 

norādes par skaņdarba saistību ar kino. Interesants ir fakts, ka šo pašu skaņdarbu, tikai 
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instrumentāli, ieskaņojis arī S. Aldjanova džeza orķestris (matrice Nr. 4834, plate Nr. 3835). 

Spriežot pēc matriču numuriem, ieskaņojumi varētu būt  veikti pēc kārtas. Fakts, ka vienu un to pašu 

skaņdarbu uzreiz ieskaņo divos variantos, turklāt divi dažādi orķestri, liecina par tā popularitāti. 

 Skaņdarba struktūra. Kopējais skaņdarba garums ir 3:28 minūtes. Skaņdarbs ir 2/4 

taktsmērā, fokstrota ritmā. Skaņdarbs ir aranžēts, ar modulācijām un starpspēlēm; tā pamatā 

dziesma − 24 taktis, 8 taktis pants, 16 taktis piedziedājums.

Metrāža
(sekundes)

Taktis

Apraksts

Tonālais 
plāns

Formas 
daļa

0:00−0:17 0:17−0:21 0:22−0:30 0:31−0:48 0:48−0:54 0:55−1:03 1:03−1:20

16 4 8 16 6 8 16

Surdinēta 
trompete ar 
pavadījumu

Trompešu 
signāli ar 
saksofonu 
melodiskām 
atbildēm

Vokāls un 
ritma 
grupa ar 
saksofonu 
iespēlēm 
fonā

Vokāls un 
ritma grupa 
ar saksofonu 
iespēlēm 
fonā, 
pēc  
8 taktīm 
pievienojas 
vijole, 
dublējot 
melodiju

Saksofoni 
ar 
surdinētām 
trompetēm 
salikumā

Vokāls un 
ritma grupa 
ar 
saksofonu 
iespēlēm 
fonā, vijole 
dublē 
melodiju

Vokāls un 
ritma grupa 
ar 
saksofonu 
iespēlēm 
fonā

Modulācija 
1/2 toni 
augstāk

Piedziedā-
jums

Starpspēle 1. pants Piedziedā-
jums

Starpspēle 2. pants Piedziedā-
jums

Metrāža
(sekundes)

Taktis

Apraksts

Tonālais 
plāns

Formas 
daļa

1:21−1:23 1:23−1:31 1:31−1:48 1:48−1:50 1:51−1:59 2:00−2:16 2:17−2:21

2 8 16 2 8 16 4

Pavadījums 
ar klavierēm

Vokāls un 
ritma 
grupa

Saksofonu 
horuss

Trompešu 
signāli

Vokāls un 
ritma 
grupa

Vokāls un 
ritma grupa 
ar 
saksofonu 
iespēlēm 
fonā, 
pēc  
8 taktīm 
pievienojas 
vijole, 
dublējot 
melodiju

Saksofoni, 
trompetes, 
trombons 
un tuba

Modulācija 
1/2 toni 
augstāk

Modulācija 
toni zemāk

Modulācija 
1/2 toni 
augstāk

Starpspēle 3. pants Piedziedā-
jums

Starpspēle 4. pants Piedziedā-
jums

Starpspēle
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Metrāža
(sekundes)

Taktis

Apraksts

Tonālais 
plāns

Formas 
daļa

2:22−2:30 2:31−2:47 2:48−2:49 2:50−3:06 3:07−3:20 3:20−3:28

8 16 2 16 12 4

Vokāls un 
ritma grupa 
ar saksofonu 
iespēlēm 
fonā

Vokāls un 
ritma grupa ar 
bandžo solo − 
improvizāciju

Trompešu 
signāli

Diksilenda stila 
starpspēle − 
improvizācija − 
klarnete, vijole, 
surdinēta 
trompete, 
saksofons, beigās 
bungu breks

Surdinētas 
trompetes ar 
pavadījumu

Klarnetes solo 
salēninājumā

Modulācija 
1/2 toni 
augstāk

5. pants Piedziedājums Starpspēle Piedziedājums Piedziedājums Piedziedājums

Skaņdarba analīze

1. Skaņdarba ritmiskais iekārtojums

 Skaņdarba ieskaņojumā ir dzirdama izteikta ritma pulsācijas nobīde uz vājajām taktsdaļām 

(otro un ceturto), kas ir raksturīga fokstrota izpildījumam, kā arī svinga ritmam. Šo pulsa nobīdi 

rada pavadījuma atskaņošanas stils − klavieru un ģitāras (bandžo) uzsvērti akordi uz vājajām 

taktsdaļām. Vienlaikus ritms netiek saskaldīts, pavadījuma enerģiskais, uz priekšu vedošais stils tiek 

izturēts visu skaņdarba laiku, radot dejisku, “ripojošu” vai šūpojošu sajūtu. Gan ģitāras, gan 

klavieru spēles stils pavadījumā ir svingojošs, atskaņojot akordus vienmērīgā ceturtdaļu pulsācijā, 

uzsverot, kā jau minēts iepriekš, 2. un 4. taktsdaļu, tā radot svingam raksturīgo uzsvaru (pulsa) 

nobīdi. Reizēm taktu beigās ritma zīmējums tiek viegli sasinkopēts, kas ir raksturīga pavadījuma 

spēles maniere svinga stilā. Klavieres atskaņo ritmisku pavadījumu, uz stiprajām taktsdaļām (1. un 

3.) dublējot basa funkciju, savukārt uz vājajām taktsdaļām (2. un 4.) spēlējot  kopā ar ģitāru. Šāds 

spēles stils ir raksturīgs stride piano džeza klavieru stilam un tika plaši pielietots svinga orķestru 

pavadījuma atskaņošanā. 

 Arī bungu spēles maniere, uzsverot vājās taktsdaļas, tādējādi radot pulsa nobīdi jeb offbeat 

ir atbilstošs svinga spēles manierei. Bundzinieks turklāt regulāri, ik pa 2 taktīm, iespēlē sinkopētus 

bungu brekus − īsas iespēles, tādējādi vēl pastiprinot šo pulsa nobīdes sajūtu. Bundzinieks turklāt 

arī konsekventi “sagatavo” visas skaņdarba aranžējuma un formas daļu maiņas − starpspēles, 

modulācijas utt. ar iespēlēm − brekiem. Šāds bungu spēles stils ir tipisks džezam, konkrēti − 

bigbendu bundzinieku spēles stilam svinga ērā 20. gs. 30.−40. gados.
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 Rezumējot iepriekšminēto, jāsecina, ka konkrētā skaņdarba ieskaņojumā dzirdamajam 

ritmam piemīt viena no būtiskākajām džeza īpašībām − svinga pulsācija jeb ritma pulsa nobīde no 

stiprajām uz vājajām takstdaļām. Turklāt ritms kopumā ir pulsējošs, uz priekšu vedošs, līdz ar to 

svingojošs. Arī pavadījuma atskaņošanas maniere, lietojot džezam raksturīgus paņēmienus, 

pastiprina šīs īpašības, tātad konkrētā skaņdarba ritms atbilst džeza stilistikai, proti, svingam.

 2.  Artikulācija

 Artikulācija − frāzējums visa skaņdarba garumā pakļaujas svingojošajam ritmam. Tas ir 

dzirdams gan atsevišķu instrumentu grupu − saksofonu, trompešu − spēlē (piem., saksofonu solo 

posmā 1:31−1:48), gan arī viscaur pavadījumā. Šis princips ir ļoti būtisks džezā un liecina ne tikai 

par skaņdarba piederību džeza stilistikai, bet arī par ieskaņojumā spēlējošo mūziķu izpratni par 

žanra īpatnībām.

 Saksofonu, trompešu un trombona spēlētajos fragmentos ir dzirdama džezam raksturīgā 

nonlegato artikulācija. Gan saksofonu solo horusā, gan trompešu iespēlēs frāžu veidojumā ir 

dzirdams svings − raksturīgā uzsvaru nobīde. 

 Svings kā tikai džezam piemītoša īpašība ir visgrūtāk aprakstāms un arī visgrūtāk 

izpildāms, jo ļoti atšķiras no akadēmiskajā mūzikā pieņemtās izpratnes par ritmu, artikulāciju un 

frāzējumu. Tā apliecinājums ir joprojām izsmeļošas un viennozīmīgas svinga definīcijas trūkums.342 

Arī tā apgūšana ir ļoti problemātiska un grūta − patiesībā vienīgā apmācības metodika ir 

ieskaņojumu kopēšana, tā sauktā transkribēšana.343  Konkrētā ieskaņojuma sakarā šis ir papildu 

faktors, kas apliecina par ieskaņojumā spēlējošo mūziķu informētības līmeni par džezu un viņu 

profesionālās kvalitātes, jo svingošanu viņi varēja apgūt tikai individuāli, no džeza ieskaņojumiem. 

 Saksofonu sekcijas horusā svings gan vairāk tiek traktēts kā ritmiska sinkopācija, mazāk kā 

artikulācija − uzsvaru nobīde, līdz ar to skanējums ir mazliet kokains. Taču trompešu iespēlēs − gan 

sākumā ar surdīnēm, gan starpspēlēs − izpildījums pilnībā atbilst džeza stilistikai. Turklāt metāla 

instrumenti spēlē arī ļoti ritmiski, jūtot kopējo skaņdarba pulsu. Šīs pašas izpildījuma īpatnības ir 

dzirdamas solo posmos − gan bandžo improvizācijā piedziedājumā pēc 5 panta, gan arī 

instrumentālajā “diksilenda” posmā. 

 Atšķirībā no instrumentālā skanējuma vokālajā dziedājumā svinga elementi faktiski 

neparādās. Solists gluži vienkārši dzied dziesmu tieši tādā pašā veidā kā jebkuru citu skaņdarbu, 
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viegli “slīdot” pār svingojošo pavadījumu. Skan maigs, lirisks tenora balss tembrs, bet trūkst 

svingam raksturīgās ritma pulsācijas, izpildījums ir raksturīgs akadēmiskajai mūzikai.

 Rezumējot, skaņdarbā ir konstatējama džeza stilistikai raksturīga artikulācija 

instrumentālajā skanējumā, taču nav novērojama vokālajā partijā. Turklāt gan ritma grupas, gan 

pūšamo un solo instrumentu artikulācijā un frāzējumā ir saklausāms svings − īpatnējā, džezam 

piemītošā īpatnējā uzsvaru nobīde. Tieši šīs īpašības nosaka kopējo skaņdarba skanējumu, un 

vokālā partija, kaut nesvingojoša un akadēmiska, tomēr neizjauc šo kopējo sajūtu, bet gan iekļaujas 

tajā. 

 3. Improvizācija

 Konkrētajā skaņdarbā ir dzirdami divi posmi, ko var definēt kā improvizāciju.

 Pirmais posms ir bandžo improvizācija pēc piektā panta, piedziedājuma laikā (16 taktis, 

2:31−2:47), kad, solistam dziedot piedziedājumu, ritma grupā var skaidri dzirdēt bandžo solo. 

Priekšplānā ir vokāls, līdz ar to bandžo spēlētā partija ir fonā un samērā neskaidri saklausāma. Taču 

ir dzirdamas sinkopētas frāzes, spēlējot alternatīvu melodisku līniju piedziedājuma melodijai. 

Pavadījums šajā posmā ir samērā kluss, un solistam ir dota diezgan liela harmoniskā un ritmiskā 

brīvība − acīmredzot ar nodomu, tātad solo ir bijis iekļauts aranžējumā, nevis spontāns. Harmoniski 

solists variē melodiju, izmantojot akorda skaņas, un izteikti eksponē akordu zemās septītās pakāpes. 

Tādējādi rodas blūzam līdzīgas intonācijas, kaut arī skaņdarba harmonijā šajā vietā septakordu nav. 

Rodas iespaids, ka mūziķis cenšas pielietot iepriekš apgūtas džeza frāzes, taču konkrētajā skaņdarba 

harmonijā bez citu instrumentu atbalsta tās īsti neder. 

 Analizējot solo atsevišķi kā melodisku līniju, bez ieskaņojumā dzirdamās harmonijas 

konteksta, konstatējams, ka mūziķis:

1) pārliecinoši un stabili iekļaujas sava solo 16 taktu periodā − piedziedājumā (respektīvi, jūt 

skaņdarba formu un savu improvizāciju iekļauj tajā);

2) frāzes ir loģiski izvietotas; solo uzbūvēts no frāzēm 2 līdz 4 taktu garumā, tādējādi uzsverot 

formas kvadrātismu (šis ir ļoti svarīgs aspekts, kas parāda, ka mūziķis improvizē apzināti un 

kontrolēti, konceptuāli saprotot, ko viņš dara, nevis vienkārši spēlē nejaušas notis);

3) artikulācija atbilst džeza stilistikai;

4) ritmiski solo sastāv no sinkopēm un ir diezgan komplicēts; ritma zīmējumi atbilst džeza 

stilistikai;

5) solo vairākās vietās tiek lietoti džezam raksturīgi un tipiski paņēmieni − kā īsi glissando un nots 

augstuma maiņa (bending) un lejupejošas intonācijas frāžu beigās;
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6) tā kā tiek lietota septītā, zemā pakāpe, rodas blūzam raksturīgas intonācijas; acīmredzot mūziķis 

ir apzināti centies tās nospēlēt, lai radītu šo skanējumu, taču nepietiekamās zināšanas nav ļāvušas 

viņam pareizi harmoniski lietot šīs pakāpes;

7) vairākas frāzes šķiet nokopētas no citiem džeza ieskaņojumiem, kas liecina par džeza studijām.

 Viss iepriekšminētais ļauj identificēt šo solo kā tehniskā un muzikālā ziņā diezgan attīstītu 

džeza improvizāciju. Diemžēl spēlējošā mūziķa vārds nav zināms (iespējams, ka tas ir T. Briedis).

 Otrs skaņdarba fragments, kurā dzirdama improvizācija, ir instrumentāls tutti pēc vokālā 

piedziedājuma ar bandžo un divu taktu trompešu signāla starpspēles − modulācijas pustoni augstāk

(16 taktis, 2:50−3:06), tātad faktiski tūlīt pēc iepriekšējā solo. Šeit dzirdama kolektīva 

improvizācija, kurā piedalās klarnete, saksofons, trompete, vijole un ritma grupa. Minētā 

instrumentu grupa nespēlē melodiju unisonā vai akordu faktūrā, bet gan katrs atsevišķi improvizē, 

kopā radot polifonisku − daudzbalsīgu skanējumu. Turklāt klarnete, trompete un saksofons veido 

katrs savu separātu melodisko līniju − trompete ar surdīni variē melodiju, to sinkopējot, klarnete 

spēlē figurācijas augstākā tesitūrā, variējot un apspēlējot  akorda skaņas astotdaļnotīs, bet saksofons 

spēlē kontrapunktisku piebalsu melodiju, atbildot klarnetes pasāžām. 

 Šāda kolektīva improvizācija ar trim polifoniskām līnijām, kuras papildina cita citu, ir 

tipisks diksilenda piemērs. Konkrētajā gadījumā īpatnējāku skanējumu piešķir vijole, kas 

pievienojas pēc astoņām taktīm. Vijoles kā diksilendam ne pārāk raksturīga instrumenta dalība 

skaņdarbā varētu būt zināma nodeva tajā laikā joprojām pastāvošai tendencei saistīt  džezu ar salona 

mūziku, taču tikpat labi tā varētu būt  arī aranžētāja iecere. Katrā ziņā pēdējās astoņas taktis vijole 

faktiski spēlē unisonā ar klarneti, it  kā palīdzot nospēlēt diksilenda posmu līdz galam, un 

skanējums, kas sākumā ir ļoti raksturīgs un tipisks diksilendam, kļūst vairāk līdzīgs salona muzikas 

stilistikai.  

 Nav šaubu, ka šis posms ir bijis iecerēts aranžējumā, turklāt  šķiet, ka ir bijušas it kā 

melodiskas “sagataves” solo posmam, par ko liecina unisonā spēlētas frāzes, kas parādās ik pa 

brīdim (pirmā astoņu taktu perioda beigās − klarnete un saksofons, un gandrīz visu otro astoņu taktu 

periodu klarnete, vijole un vietām saksofons). Šķiet, aranžētājs un mūziķi īsti nav paļāvušies uz 

saviem spēkiem brīvā improvizācijā, tādēļ mēģinājuši nodrošināties pret iespējamām neveiksmēm.

 Stilistiski minētais posms atbilst diksilendam gan stilistiski, gan saturiski, tātad var tikt 

identificēts kā džeza improvizācija. Nedaudz īpatnējs un neraksturīgs ir vijoles tembrs, kā arī 

kopējais improvizācijas sniegums varētu būt pārliecinošāks, it  īpaši beigās. Jūtamā mūziķu 

nedrošība un kļūdas liecina par nepietiekamā profesionālā līmenī sagatavotu skaņdarbu, iespējams, 

steigā veiktu ieskaņojumu, un arī par dažādu mūziķu informētības (un sagatavotības) pakāpi 
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(piemēram, bandžo un klarnetes, saksofona, kā arī trompetes spēlētāji noteikti ir tuvāki džezam 

nekā vijolnieks).

 Tomēr kopumā šīs improvizācijas rāda jau attīstītu izpratni par improvizāciju, ritmu, 

svingu un harmoniju, un ir identificējamas kā džeza improvizācijas.

 4.Aranžējums

 Aranžējums pēc improvizācijām ir visinteresantākais šā skaņdarba aspekts. Atšķirībā no 

iepriekšējā skaņdarba, kur par aranžējumu varēja runāt tikai nosacīti, šeit ir dzirdams krāšņs, 

bagātīgs aranžējums ar komplicētu tonālo plānu un faktūras, tembru un izteiksmes līdzekļu 

dažādību. Skaņdarba pamatā ir astoņas taktis garš pants, kam seko sešpadsmit taktu garš 

piedziedājums. Pavisam kopā ir pieci panti, kas ir visai daudz, tādēļ, lai dažādotu un padarītu 

interesantāku skaņdarbu, aranžētājs ir lietojis modulācijas − kopumā piecas reizes, turklāt 

modulējošās starpspēles ir dažāda garuma − sešas, divas un četras taktis. Atšķiras arī šo posmu 

instrumentārijs: pirmajā sešu taktu garajā starpspēlē dzirdama saksofonu grupa salikumā ar 

surdinētām trompetēm, otro divas taktis garo modulācijas posmu spēlē klavieres kopā ar ritma 

grupu, trešajā starpspēlē − trompetes ar signālveidīgu frāzi, ceturtajā − dominē lejupejoša basa frāze 

utt., turklāt modulēts tiek gan pa pustoņiem uz augšu, gan toni uz leju. Jūtams, ka aranžētājs centies 

izmantot visus iespējamos, sev pieejamos izteksmes līdzekļus, lai pēc iespējas dažādotu orķestra 

skanējumu − sākumā skan trompetes ar surdīnēm, vēlak tās pazūd, lai parādītos atkal pašās 

skaņdarba beigās ar piedziedājuma tēmu (kā sākumā). 

 Ieskaņojumā dzirdamais orķestra sastāvs ir savdabīgs. Tas nav tipisks džeza bigbends ar 

pilnām pūšamo instrumentu (saksofoni, trompetes, tromboni) grupām, bet gan samazināts sastāvs, 

kam pievienota arī vijole, turklāt vairāki instrumenti parādās tikai skaņdarba vidū (klarnete, bandžo, 

arī vijole). Pēc visa spriežot, daži mūziķi ir mainījuši instrumentus ieskaņojuma laikā (ja skaņdarba 

sākumā skan divi saksofoni, tad beigās − saksofons un klarnete, tas pats attiecas uz ģitāru, kas 

skaņdarba vidū pazūd, bet parādās bandžo. Nav arī īsti saklausāms, vai tuba skan visu skaņdarba 

laiku, vai mainās ar kontrabasu). 

 Šāds īpatnējs sastāvs nav raksturīgs tradicionālam džeza orķestrim, bet  drīzāk atgādina 

restorāna jeb deju kapelu. Šeit  vietā atcerēties, ka minētajā laika posmā Latvijā restorānu mūziķu 

vidū prasme spēlēt vairākus instrumentus bija norma. 4 − 5 mūziķu lieli sastāvi bija spējīgi atskaņot 

gandrīz jebkura žanra un stila mūziku, jo spēlēja gan saksofonus un trompetes, gan vijoles un 

akordeonu.344 Tā kā ir zināms, ka “Bellaccord” džeza orķestris nebija pastāvīgi eksistējošs orķestris, 

bet gan katru reizi tika savākts uz konkrēta skaņdarba ieskaņojumu, tad arī šajā gadījumā orķestra 
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pamatā varētu būt bijis kāds no šādiem restorāna sastāviem, papildināts ar citiem mūziķiem. Par to 

varētu liecināt arī neviendabīgā mūziķu sagatavotība, par ko runāts iepriekš. Iespējams, ka sava 

loma bija arī ekonomiskiem apsvērumiem − mazāk izdevumu par mūziķiem.

 Iepriekšminētais vedina pieņemt, ka, aranžējuma autors varētu būt Latvijas mūziķis, jo 

maz ticams, ka ārzemju autors būtu tik precīzi zinājis tā laika Latvijas mūzikas tirgus īpatnības.

 Līdzās jau minētajiem tembrālajiem un tonālajiem aspektiem interesanta ir skaņdarba 

dramaturģiskā uzbūve. Skaņdarbs sākas ar piedziedājumu, ko spēlē trompete ar surdīni un kas it kā 

no tāluma “ieved” skaņdarbā. Tam seko pirmā starpspēle ar tutti trompešu signāliem un saksofonu 

pasāžām, un tikai pēc tam skan pirmais pants vokāli. Līdz ar to viss sākums ir kā ievads pantam, 

resp., tekstam. Jau tūlīt  pēc pirmā panta un piedziedājuma nāk modulācija par pustoni augstāk, 

turklāt katrā no šiem posmiem mainās pavadījuma faktūra un instrumentārijs. Šo principu autors 

izmanto visa skaņdarba garumā, turklāt arī mainīdams modulāciju starpspēļu garumu − taktu skaitu.  

Savukārt pēc trešā panta piedziedājuma vietā seko saksofonu horuss − tātad tieši skaņdarba vidū. 

Saksofonu horuss, ieturēts tipiskās svinga bigbenda tradīcijās, pietiekami komplicēts tehniski un 

profesionāli nospēlēts, rada it kā atelpas brīdi un atsvaidzina jau apnīkstošo dziedāšanu (turklāt 

piedziedājums ir atkārtots divas reizes un ir divreiz garāks par pantu − sešpadsmit taktis). Taču ir 

vēl divi panti, un pēc saksofonu solo horusa atkal seko modulācija. Šoreiz toni zemāk − acīmredzot 

solista dēļ, un, iespējams, lai mazinātu enerģiskā saksofonu solo radīto emocionālo efektu, jo 

skaņdarbs ir tikai pusē. Vēl pēc panta un modulācijas beidzot seko pēdējais pants ar piedziedājumu, 

kam aranžētājs pataupījis visefektīgāko − solo improvizāciju, sākumā fonā bandžo, pēc tam jau 

“īsts džezs” ar diksilendu. Noslēdzas skaņdarbs tāpat kā sācies − ar surdinētās trompetes melodiju, 

un jau pašā beigās − salds un romantiski salēnināts samtains klarnetes solo.

 Jāatzīst, ka aranžētāja izvēlētais dramaturģiskais risinājums ir interesants un oriģināls. 

Tehniski aranžējums ir veikts nevainojami − trompešu tutti salikumi un saksofonu horuss skan 

pareizi un stilistiski precīzi. Ļoti gaumīgi ir lietoti dažādi tembrāli efekti, kā arī faktūras maiņas. Arī 

kopumā skaņdarbs, neraugoties uz iepriekšminētajām problēmām, saistītām ar atskaņojumu, atstāj 

stilistiski izturētu un vienotu iespaidu. Nav šaubu, ka aranžētājs ir rūpīgi pārdomājis kopējo 

skaņdarba konceptu un bijis pazīstams ar tā laika modernākajiem džeza aranžējumiem. Ļoti svarīgs 

aspekts ir džeza improvizācijas izmantošana kā skaņdarba dramaturģijas satāvdaļa, turklāt faktiski 

atvēlot tai skaņdarba kulminācijas lomu. Galu galā klausītāja atmiņā paliek nevis salkanais 

dziedājums, bet gan dzīvespriecīgā un enerģiskā  instrumentālā spēle.

 Ja aranžējums ir tapis Latvijā, tad šis ieskaņojums ir apliecinājums tā laika aranžētāju 

augstajai meistarībai un informētībai par džeza un populārās mūzikas attīstību pasaulē. Gan viss 
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aranžējums kopumā, gan detaļās atbilst džeza stilistikai, un pats ir labs piemērs tipiskam svinga ēras 

populāras dziesmas aranžējumam. 

 Secinājumi. Ar savu uzbūvi, dramaturģiju un aranžējuma sarežģītību šis skaņdarbs ir 

tipisks svinga posmam un kā tāds iekļaujas arī kopējā džeza kontekstā, līdz ar to ir identificējams kā 

džeza paraugs. To apliecina džezam raksturīgās ritma pulsācijas − svinga esamība gan pavadījumā, 

gan arī solo instrumentu spēlē. Artikulācija un frāzējums atbilst džeza stilistikai. Skaņdarbā ir 

vairāki solo improvizācijas posmi, kas atbilst džeza stilistikai. Dzirdams diksilenda − viena no 

džeza stiliem − posms. Aranžējums ir komplicēts, tajā izmantoti džezam raksturīgi izteiksmes un 

attīstības līdzekļi − faktūras un salikumu maiņa, dažādu instrumentu solo posmi, un konceptuāli 

aranžējums ir vērsts uz vienotu, pieaugošu enerģiju un ritmisku pulsāciju visa skaņdarba garumā, 

kas raksturīgi svinga ēras džeza skaņdarbiem bigbendu izpildījumā. Līdz ar to šis skaņdarbs var tikt 

identificēts kā džeza skaņdarbs.

 Fakts, ka skaņdarbs ir ieskaņots ne vēlāk par 1939. gadu, ļauj arī izdarīt secinājumus 

attiecībā uz Latvijas mūziķu un aranžētāju informētības līmeni par džezu, tā attīstību un stilistiku. 

Šis ieskaņojums ir apliecinājums, ka vismaz 1939. gadā Latvijā ir bijuši aranžētāji un mūziķi, kam 

bijušas diezgan labas zināšanas par džeza stilistiku, ritmu un harmoniju, kas bijuši spējīgi radīt 

profesionālus, pasaules standartiem atbilstošus aranžējumus, ko iespējams definēt kā džeza mūziku. 

Latvijas mūziķi pratuši improvizēt, ievērojot džeza stilistiku, un konkrētais aranžējums apliecina 

improvizācijas kā izteiksmes līdzekļa popularitāti, pielietojumu un akceptētību tā laika publikā.

5.3.3. Skaņdarba “Lēno fokstrotu virkne II” analīze

 Skaņdarbs “Lēno fokstrotu virkne II” ir fokstrotu popūrijs, kas sastāv no četriem 

skaņdarbiem: “South of the Border”, komp. M. Karrs; “Over the Rainbow”, komp. H. Arlens; “Blue 

and Sentimental”, komp. K. Beizijs; “Scaterbrain”, komp. F. Masters, K. Bīns, Dž. Burks, K. Kīns. 

Ieskaņojis Džeks Mihaļickis, pēc citiem avotiem − Bāra trio. “Bellaccord Electro” matrice Nr. 5028, 

plate Nr. 3944. Ieskaņojuma laiks orientējoši 1940.−1941. gads.      

 Instrumentārijs. Ieskaņojumā skan klavieres un sitaminstrumenti. 

 Mūziķi. Ieskaņojumā spēlē Džeks Mihaļickis − klavieres, Verners Troics − bungas.345

 Konteksti. Popūrijs sastāv no četrām amerikāņu komponistu sacerētām tēmām, turklāt 

vismaz viena no tām − popūrija trešā tēma “Blue and Sentimental” − ir džeza skaņdarbs, kura 
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D. Albinas radioraidījumu “Kad atdzīvojas leģenda”. 1987. gada 9. maijā.



autors ir viens no pazīstamākiem un ievērojamākiem amerikāņu džeza komponistiem, orķestra 

vadītājs, aranžētājs un pianists Kaunts Beizijs.346 Zīmīgi, ka Kaunta Beizija popularitāte ASV sākas 

tikai 1936.−1938. gadā, kad K. Beizija vadītais bigbends sāka uzstāties Ņujorkā, savukārt minētais 

skaņdarbs sacerēts un ieskaņots 1938. gadā347, tātad salīdzinoši neilgu laiku − tikai divus gadus 

pirms Mihaļicka izdarītā ieskaņojuma.

 Popūrija pirmo divu tēmu izcelsme ir kino. Skaņdarbs “South of the Border” (mūzikas 

autors Mihaels Karrs (Michael Carr; 1905−1968), vārdu autors Džimmijs Kenedijs (Jimmy 

Kennedy; 1902−1984)) tika sacerēts tāda paša nosaukuma filmai 1939. gadā, kur to izpildīja 

pazīstamais ASV dziedātājs un kinoaktieris Džīns Otrijs (Gene Autry; 1907−1998). Arī sekojošais 

skaņdarbs “Over the Rainbow” ir pazīstamā amerikāņu mūziklu komponista Harolda Arlena balāde, 

sarakstīta kinofilmai “Oza zemes burvis” 1939. gadā.348

 Popūrija pēdējās tēmas mūzikas autors ir Frenkijs Masters (Frankie Masters; 1904−1991) 

− pazīstams ASV deju orķestra vadītājs, kurš galvenokārt darbojās dažādos hoteļos Čikāgas 

apkaimē (Frankie Masters Biography; online). “Scaterbrain” tika komponēta un ieskaņota 1939. 

gada 25. maijā, un gandrīz tūlīt kļuva par nacionāla mēroga hitu, ko atskaņoja radiostacijas visā 

ASV. 

 Visi četri skaņdarbi ir amerikāņu komponistu hiti, kuri sacerēti un popularitāti guvuši 

1938.−1939. gadā. Šis fakts ir intriģējošs sakarā ar ieskaņojuma veikšanas datumu − 1940.−1941. 

gadu, tātad jau pirmās padomju okupācijas laikā Latvijā. Acīmredzot tajā laikā cenzūra un 

ideoloģiskā kontrole vēl nebija tik stingra. Tas, ka divi no četriem skaņdarbiem, kas ietverti 

popūrijā, ir kinomūzika, turklāt  relatīvi jauna, vēlreiz uzskatāmi parāda tā laika informācijas apriti 

un saikni ar ārzemēm populārās mūzikas laukā, kā arī džeza attīstības Latvijā ciešo saistību ar kino. 

 Ja abas no kino nākušās tēmas ar džezu ir saistītas pastarpināti un varētu tikt apzīmētas par 

populāru mūziku, bet, runājot par “Blue and Sentimental”, šis skaņdarbs jau pēc būtības ir džeza 

skaņdarbs, turklāt  ieskaņojuma tapšanas laikā samērā jauns. To pašu iespējams teikt par 

“Scaterbrain”. Šie skaņdarbi neskanēja kinofilmās, tātad Latvijā varēja nonākt vai nu skaņuplašu, 

vai drukātu nošu veidā, vai arī pa radio. Mūziķim, kurš gribētu atskaņot šo tēmu, būtu jāpieliek 
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346 Kaunts Beizijs  (William “Count” Basie, 1904−1984) − viens no pazīstamākajiem ASV džeza mūziķiem, pianists, 
orķestra vadītājs, komponists, aranžētājs. Viņa vadītais bigbends joprojām ir viens no vispazīstamākajiem džeza 
orķestriem pasaulē. Tā sauktā Kanzassitijas stila pārstāvis, kam raksturīgs robusts svings, rifveidīgi, blūzā bāzēti 
aranžējumi ar izteiktiem solo improvizācijas posmiem. Pazīstams ar savu minimālistisko, stride piano manierē ieturēto 
spēles stilu (Carr, Fairweather, Priestley, 2004:52).

347 “Blue and Sentimental”, words and music by Count Basie, Jerry Livingston and Mack David. Copyright 1938., 
1939. (Blue and Sentimental; online).

348 Filmā šo dziesmu izpilda slavenā kinoaktrise Džudija Garlenda (Judy Garland; 1922−1969), un “Over the Rainbow” 
vēlāk kļūst par viņas vispazīstamāko dziesmu.



zināmas pūles, lai to iegūtu un nospēlētu − jāpasūta un jāiegādājas notis un skaņuplates. Fakts, ka 

vienas atskaņotās tēmas autors ir samērā nesen popularitāti ieguvis amerikāņu džeza mūziķis, ir ļoti 

nozīmīgs, jo parāda, ka Latvijas mūziķi ir bijuši labi pazīstami ar aktuālajiem notikumiem 

amerikāņu džezā, orientējušies šajā mūzikā un to praktiski izpildījuši.

 Līdz ar to iespējams secināt, ka popūrijā “Lēno fokstrotu virkne II” iekļautās tēmas 

kontekstuāli iespējams uzskatīt par džeza skaņdarbiem. Tās ir sacerējuši džeza mūziķi vai ar džezu 

cieši saistīti autori, un tās aizgūtas no starptautiski pazīstamiem, samērā jauniem un ieskaņošanas 

laikā aktuāliem skaņdarbiem.

 Skaņdarba struktūra. Kopējais popūrija garums ir 3:58 minūtes. Četras tematiski 

atšķirīgās daļas vieno 4/4 taktsmērs un lēnā fokstrota ritms. 

Metrāža
(sekundes)

Taktis

Apraksts

Tonālais 
plāns

Formas 
daļa

0:00−0:10 0:10−0:44 0:44−0:49 0:49−1:27 1:27−1:46 1:46−2:04

4 14 2 16 8 8

Klavieru 
solo

Klavieru solo 
ar bungu 
slotiņu 
pavadījumu

Klavieru solo ar 
bungu slotiņu 
pavadījumu

Klavieru solo 
ar bungu 
slotiņu 
pavadījumu

Klavieru solo ar 
bungu slotiņu 
pavadījumu

Klavieru solo 
ar bungu 
slotiņu 
pavadījumu

Modulācija 
mazu tercu 
zemāk

Ievads “South of the 
Border” tēma

“South of the 
Border” tēmas 
nobeigums

“Over the 
Rainbow” 
tēma − AA 
daļas

“Over the 
Rainbow” tēma 
− B daļa 
(tilts − bridge)

“Over the 
Rainbow” 
tēma − A daļa

Metrāža
(sekundes)

Taktis

Apraksts

Tonālais 
plāns

Formas 
daļa

2:04−2:09 2:10−2:29 2:29−2:38 2:39−2:53 2:53−2:56 2:56−3:15

2 8 4 6 1 8

Klavieru solo 
ar bungu 
slotiņu 
pavadījumu

Klavieru solo 
ar bungu 
slotiņu 
pavadījumu

Klavieru solo 
ar bungu 
slotiņu 
pavadījumu

Klavieru solo 
ar bungu 
slotiņu 
pavadījumu

Klavieru solo 
ar bungu 
slotiņu 
pavadījumu

Klavieru solo ar 
bungu slotiņu 
pavadījumu

Modulācija 
mazu tercu 
augstāk

Modulācija 
mazu tercu 
zemāk

Starpspēle “Blue and 
Sentimental”
tēma − 
AA daļas

“Blue and 
Sentimental”
tēma − 
B daļa
(tilts − 
bridge)

“Blue and 
Sentimental”
tēma − 
A daļa

Starpspēle “Scaterbrain” 
tēma -
AA daļas
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Metrāža
(sekundes)

Taktis

Apraksts

Tonālais 
plāns

Formas 
daļa

3:16−3:35 3:35−3:50 3:50−3:58

8 6 2

Klavieru solo 
ar bungu 
slotiņu 
pavadījumu

Klavieru solo 
ar bungu 
slotiņu 
pavadījumu

Klavieru solo 
ar bungu 
slotiņu 
pavadījumu 
salēnināts

“Scaterbrain” -
B daļa
(tilts − bridge)

“Scaterbrain” -
A daļa

“Scaterbrain” -
A daļas 
nobeigums

Skaņdarba analīze

1. Skaņdarba ritmiskais iekārtojums

 Skaņdarbs ir lēna fokstrota ritmā, ar neuzkrītošu, bet jūtamu pulsāciju uz vājajām 

taktsdaļām. Tipiski šāda rakstura skaņdarbu atskaņojumam pianists izmanto tradicionālo 

pavadījuma spēles manieri, uz stiprajām taktsdaļām spēlējot basa funkciju, bet akordus liekot uz 

vājajām taktsdaļām. Bungas skaņdarba izpildījumā veic tikai skanējumu papildinošu funkciju, 

priekšplānā dominē klavieres. Vietumis skanošie akcenti pa šķīvi, kā arī vienmērīgais, ar slotiņām 

spēlētais pavadījums, rada vienmērīgu pulsāciju, vienlaikus atstājot telpu klavieru solo. 

 Klavieru partijā visa skaņdarba garumā nepārprotami dzirdama džezam raksturīga ritmiskā 

pulsācija − pianists svingo, turklāt tas ir dzirdams gan kreisās rokas − pavadījuma spēlē, gan arī 

melodiskās līnijās labās rokas partijā. Arī bungu partijā ir dzirdama svingam raksturīgā pulsācija. 

Pateicoties tam, ka abi mūziķi vienādi ritmiski frāzē, abi instrumenti papildina viens otra 

skanējumu, organiski veidojot skaņdarba kopēju ritmisku pulsāciju un noskaņu. Jāatzīmē arī ļoti 

tolerantais un labi sabalansētais kopējais ansambļa skanējums.

 Secinājums − skaņdarba ritmiskais iekārtojums uzrāda svinga esamību un atbilst džeza 

stilistikai.

  2.  Artikulācija

 Artikulācija klavieru partijā ir tipiska šāda veida džeza skaņdarbu atskaņojumam − 

neuzkrītošais offbeat akcentējums kreisās rokas partijā (raksturīgs stride piano spēles manierei), tajā 

pašā laikā labajai rokai spēlējot  melodiju akordiskā faktūrā, atbilst tā laika džeza klavieru spēles 

stilam. Labās rokas − melodijas − partijā varam saklausīt arī lielo svinga pianistu influences − 
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piemēram, 0:58 lejupejošās pasāžas, ir nepārprotamas Arta Teituma (Art Tatum) spēles stila 

iezīmes349. Tāpat arī vieglā melodijas sinkopācija, ar akordisku faktūru aizpildot melodijas  

nobeiguma vietas frāžu beigās, ir ļoti raksturīgs džeza klavieru spēles paņēmiens. Kopumā 

artikulācija neatstāj šaubas par pianista piederību džeza stilistikai, turklāt pārliecinošais, mierīgais, 

relaksētais un inteliģentais priekšnesums ir muzikāli ļoti kvalitatīvs. Varētu pat teikt, ka, nezinot 

pianista izcelsmi, tikpat  labi šo ieskaņojumu varētu piedēvēt lielākajam vairumam tā laika džeza 

pianistu, kas, protams, ir apliecinājums mūziķa augstajai profesionalitātei. Džeks Mihaļickis ir bijis 

labākais 20. gs. 30. gadu Latvijas džeza pianists, un šis ieskaņojums to uzskatāmi apliecina.350 

Stilistiski Mihaļicka spēles stils konkrētajā ieskaņojumā ir ieturēts stride piano manierē, taču ar 

raksturīgu pieklusinātu skanējumu, kas raksturīgi bāros un restorānos atskaņotai mūzikai.

 Runājot par bungu partiju, mūziķa uzdevums konkrētajā skaņdarbā ir iespējami 

neuzkrītošāk un tolerantāk pavadīt klavieres, vairāk pildot tādu kā fona un vienlaicīgi ritma 

uzturēšanas funkciju, ko mūziķis arī sekmīgi veic. Nelielās bungu starpspēles, bet lielākoties − 

viegli akcenti pa šķīvi vai mazi tremolo ar slotiņām pa mazajām bungām − gaumīgi pastiprina 

inteliģento un trauslo klavieru solo, vienlaikus radot nepārtrauktu, vienmērīgu pulsāciju, kas piemīt 

visam skaņdarbam. Tieši neuzkrītošā spēles maniere rada vienoto skanējumu un ļauj runāt par 

lielisku kopējo ansambli. Tehniskā ziņā bungu partijā ir dzirdama raksturīgā svinga artikulācija un 

frāzējums ar uzsvaru nobīdēm, arī stilistiski atskaņojums atbilst tā laika džeza spēles stilam.

 Secinājums − skaņdarba artikulācija atbilst  džeza stilistikai, turklāt  ir raksturīga tieši 30. 

gadu beigās izplatītai un raksturīgai džeza klavieru spēles manierei.

 3. Improvizācija 

 Konkrētajā skaņdarbā izteiktu improvizācijas posmu nav. Taču, tā kā tas ir popūrijs − tātad 

vairāku skaņdarbu (tēmu) savirknējums, varam runāt par melodijas interpretāciju, kas ir cits, 

džezam raksturīgs un nozīmīgs aspekts. Konkrētajā gadījumā pianists tēmas interpretē ļoti brīvi, 

sinkopējot un atkārtojot melodiju, reizēm papildinot to ar akordiem un izgreznojot ar pasāžām.  

Izpildījuma maniere pati par sevi ir improvizatoriska, jo visi šie paņēmieni tiek lietoti brīvi, 

spontāni, ļaujot mūzikai attīstīties, nevis iepriekš sagatavotās vietās.  Būtībā viss skaņdarbs ir 

klavieru solo, papildināts ar bungu pavadījumu. Turklāt, spēlējot ansamblī, mūziķi visa skaņdarba 
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garumā nepārtraukti atbild viens otra muzikālajām idejām, piemēram, bungām viegli mainot spēles 

faktūru, reaģējot uz katra nākamā skaņdarba atskaņojuma īpatnībām (tesitūras, faktūras, melodiskās 

līnijas, izrotājumu utt. maiņu). Tieši šis aspekts − tātad, skaņdarba attīstība, tā radīšana un variēšana 

konkrētajā mirklī ir viena no džeza vissvarīgākajām pazīmēm, kas to atšķir no cita veida 

izklaidējoša rakstura mūzikas. 

 Turklāt, kā jau iepriekš tika minēts, abi mūziķi savā spēlē plaši lieto džezam raksturīgus 

paņēmienus un izteiksmes līdzekļus, precīzi iekļaujoties attiecīgajā stilistikā. Šāds viegls, 

neuzkrītošs spēles stils bija ļoti populārs kafejnīcās un bāros ne tikai Latvijā, un mūsdienās 

joprojām tiek plaši lietots, spēlējot līdzīgās izklaides vietās. 

 4. Aranžējums   

 Aranžējums konkrētajā skaņdarbā izpaužas kā četru tēmu savirknējums ar četru taktu 

ievadu un divām īsām, attiecīgi divas un vienu takti garām starpspēlēm. Skaņdarbā ir trīs 

modulācijas − “South of the Border” tēmas divās pēdējās taktīs pianists caur III pakāpes septakordu  

(vienlaicīgi jaunās tonalitātes V7) modulē mazu tercu zemāk (0:44−0:49), un jaunajā tonalitātē 

turpina nākamo tēmu − Harolda Arlena “Over the Rainbow”. Pēc šīs tēmas seko divu taktu 

starpspēle (2:04−2:09), kuras laikā notiek atgriešanās iepriekšējā tonalitātē, lai turpinātu atskaņot 

nākamo tēmu − Kaunta Beizija  pazīstamo skaņdarbu “Blue and Sentimental”. Visbeidzot, pēc 

“Blue and Sentimental” atskaņojuma ir starpspēle vienas takts garumā (2:53−2:56), kuras laikā 

notiek pēdējā modulācija, atkal caur III pakāpes septakordu (jaunās tonalitātes V7) atgriežoties 

atpakaļ iepriekšējā tonalitātē (mazu tercu zemāk).

 Šāds paņēmiens − mainīt tonalitātes − ir visai izplatīts arī mūsdienās džeza pianistu vidū. 

Modulācija mazas tercas apjomā ir samērā vienkārša un dod nepieciešamo jauno tonālo krāsu, lai 

skaņdarbs nekļūtu vienmuļš. Interesanta ir otrā modulācija, kur pianists divu taktu garumā divreiz 

atkārto akordu maiņu − jaunās tonalitātes II un V pakāpes septakordus (IIm7 − V7), acīmredzot lai 

sagatavotu klausītāju tonalitātes maiņai un pastiprinātu muzikālo tieksmi atrisināties jaunajā 

harmonijā.

 Veids, kādā šīs modulācijas tiek veiktas, ir klasisks džeza harmoniskās domāšanas piemērs.  

IIm7 − V7 − I (otrā − piektā − pirmā) ir visizplatītākā džeza harmoniskā secība, uz kuras balstās 

lielākā daļa tā saukto džeza standartu − tēmu. Vienlaikus tā ir arī pats pamats džeza improvizācijai 

(džeza harmonijas studijas sākas ar šīs akordu secības apgūšanu). Fakts, ka skaņdarbā  ir praktiski 

pielietota šī harmoniskā secība − gan modulējot, gan dažādojot skaņdarba harmonisko izklāstu − ir 

neapšaubāms pierādījums pianista informētībai un saistībai ar džezu. Turklāt pielietojuma veids 

230



liecina, ka pianistam tas ir jau ilgstoši aprobēts un lietots paņēmiens, tātad jau sen apgūts un 

pārvaldīts. 

 Viss iepriekšminētais liecina, ka skaņdarba aranžējums un uzbūve ir raksturīga džezam. 

Tajā ir saklausāmas džezam raksturīgas, tipiskas harmoniskās secības un raksturīgas modulācijas. 

Turklāt  tās ir realizētas teorētiski pareizi un, līdzīgi iepriekšējam skaņdarbam, pakļaujas skaņdarba 

kopējai dramaturģijai un muzikālajam konceptam, respektīvi, tiek lietotas kā muzikāls izteiksmes 

līdzeklis. Šie aspekti ir neapšaubāmi raksturīgi džezam, tādējādi ļaujot to uzskatīt  par džeza 

skaņdarbu.

 Secinājumi. Konkrētais skaņdarbs ir džeza paraugs. Par to liecina skaņdarba ritmiskais 

iekārtojums − svinga esamība; džezam raksturīgā artikulācija un spēles maniere; skaņdarba 

harmoniskā uzbūve, pielietojot džezam raksturīgas akordu secības; ansambļa kopējais muzicēšanas 

stils; tēmu brīvi interpretējošais, improvizatoriskais atskaņojums; un − visbeidzot − tēmu autori ir 

pazīstami, ar džezu cieši saistīti komponisti un džeza mūziķi.
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Nobeigums 

Latvijas džezs no 1920. līdz 1940. gadam un tā iespaids uz vēlāko džeza attīstību Latvijā

 Promocijas darbs veltīts Latvijas džeza vēstures izpētei laika posmā no 1922. līdz 1940. 

gadam. Tā kā līdz šim Latvijas džeza vēsture nav tikusi pētīta, darba hronoloģiskais ietvars ir 

1922.−1940. gads jeb Latvijas džeza pirmais attīstības periods − tā ienākšana un attīstība pirmās 

brīvvalsts laikā līdz padomju okupācijai. Darba mērķis bija izpētīt džeza vēsturi Latvijā līdz 1940. 

gadam, aplūkojot to vēsturiskā, sociāli politiskā un muzikoloģiskā aspektā. 

 Viens no galvenajiem darba uzdevumiem bija pieejamo avotu par džezu Latvijā līdz 1940. 

gadam apzināšana un apstrāde. Darbā izmantotie rakstiskie avoti galvenokārt  smelti no 

nepublicētajiem arhīvu (LVVA, LVKFFDA) fondu materiāliem, preses publikācijām − 

sludinājumiem un rakstiem, kā arī grāmatām, memuārliteratūras, skaņuplašu katalogiem un orķestru 

repertuāru sarakstiem. Vizuālie avoti − fotogrāfijas un attēli (zīmējumi un karikatūras) − atrodami 

publikācijās presē, kā arī muzeju krājumos (RMM) un privātpersonu kolekciju materiālos. Lietišķie 

avoti − audio materiāli ir saglabājušās skaņuplates un CD, daļēji autora un privātpersonu kolekcijās, 

kā arī arhīvu (LVKFFDA) fondos. Autors izmantoja arī mutvārdu avotus, veica pavisam 19 

strukturētas intervijas ar džeza mūziķiem, to pēcnācējiem un laikabiedriem.

 Darbā autors izmantoja vairākas izpētes metodes: kontentanalīzi jeb satura analīzi, analizējot 

Latvijas preses izdevumus saistībā ar publikācijām par džezu, kā arī džezam veltīto publikāciju 

saturu; diskursa vēsturiskās analīzes metodi, analizējot džezam veltītās publikācijas (rakstus, 

sludinājumus) un fotoattēlus; džeza mūzikas stilistisko analīzi, analizējot “Bellaccord Electro” 

mūzikas ieskaņojumus un salīdzinot tos ar citu valstu šā perioda džeza ieskaņojumiem. 

 Pētniecības gaitā tika uzskaitītas un analizētas džeza publikācijas presē, pētīti un aprakstīti 

arhīvu un muzeju krājumu materiāli, analizēti mūzikas ieskaņojumi, veiktas intervijas un apgūta 

teorētiskā literatūra. Autors uzskaitījis un analizējis džezam veltītās publikācijas laikrakstos 

“Jaunākās Ziņas”, “Сегодня”, “Сегодня Вечером”, “Rigasche Rundschau”, žurnālos “Mūzika”, 

“Daugava”, “Burtnieks” u. c. periodiskajos izdevumos. Četru dažādos laika posmos publicēto 

analītisko rakstu par džezu analīze un savstarpējā salīdzināšana, kontekstā ar izpratni par džezu 

citās valstīs šajā laika posmā, ļāva izdarīt secinājumus par džeza izpratni, attieksmi pret to kā 

mākslas parādību un tās izmaiņām Latvijā. Autors veicis arī ar džezu saistītu sludinājumu un 

publikāciju pilnu uzskaiti − kopumā 2065 publikācijas − laikrakstā “Jaunākās Ziņas” no 1922. līdz 
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1940. gadam, izveidojot uzskaites tabulu.351 Šīs tabulas datu analīze ļāva rekonstruēt Latvijas džeza 

attīstību no 1922. līdz 1940. gadam, kompilējot  ap to pārējos informācijas avotus − mūzikas 

ieskaņojumus, citas publikācijas, fotoattēlus un arhīvu informāciju. Rekonstruētā Latvijas džeza 

hronoloģija − mūziķi, ansambļi un orķestri, to darbības laiks un atskaņotā repertuāra analīze − 

raksturota apakšnodaļās, kā arī aprakstīta ārvalstu džeza mūziķu uzstāšanās Latvijā un Latvijas 

džeza mūziķu darbība.

 Svarīga darba sastāvdaļa ir saglabājušos Latvijas džeza pirmo ieskaņojumu analīze. Šim 

nolūkam autors veica skaņuplašu firmas “Bellaccord Electro” matriču uzskaiti, izveidojot uzskaites 

tabulu, kas ļāva analizēt ieskaņoto repertuāru, ieskaņojumu veikšanas intensitāti un secību, kā arī 

identificēt personālijas − orķestrus un mūziķus.352  Lai būtu iespējams pilnvērtīgi veikt ieskaņojumu 

analīzi, autors izveidoja un teorētiski pamatoja 4 ieskaņojumu analīzes kritērijus − svingošanu, 

artikulāciju, improvizāciju, aranžējumu, kā arī atskaņotā repertuāra kontekstu − kurus lietoja, 

analizējot trīs skaņdarbu ieskaņojumus un konstatējot tajos džezam raksturīgus elementus. 

 Apkopojot visu iepriekš rakstīto, iespējams izdarīt šādus secinājumus par džezu Latvijā līdz 

1940. gadam:

1. Džezs kā fenomens Latvijā līdz 1940. gadam ir bijis nozīmīga un pamanāma sabiedrības sociālās 

kultūras sastāvdaļa, par ko liecina lielais tam veltīto publikāciju skaits, it īpaši sludinājumi 

(vairāk kā 2000). To raksturo līdzīgas attīstības tendences citām Eiropas valstīm, ko veicina 

ārvalstu mūziķu koncerti Latvijā, kā arī Latvijas mūziķu regulāra un ilglaicīga darbība ārvalstīs, 

īpaši Vācijā. Konstatējama laba mūziķu informētība par džeza attīstību pasaulē un Eiropas 

valstīs, par ko liecina saglabājušies repertuāra saraksti, skaņuplates un citi materiāli.

2. Balstoties uz savākto materiālu analīzi un savstarpējo salīdzināšanu, autors ir secinājis četru 

attīstības posmu pastāvēšanu Latvijas džeza attīstībā laikā līdz 1940. gadam, kas darbā tiek 

pamatoti ar publikāciju kontentanalīzes un diskursa analīzes datiem: 

• Džeza ienākšanas posms aptver laiku no pirmā džeza pieminējuma Latvijā 1922. gada 28. janvārī 

līdz 1926. gada beigām. Šajā laikā Latvijā parādās un sāk attīstīties mūzika, kas tiek saukta par 

džezu. Sākotnēji tā tiek atskaņota kinoteātros, bet nedaudz vēlāk izplatās kafejnīcās, restorānos un 

deju zālēs. Šajā posmā izpratne par džezu kā mūzikas stilu ir samērā miglaina. Džezs tiek 

identificēts kā noteikts ansambļa sastāvs − specifisks simfoniskā un salona/deju orķestra 

sajaukums ar eksotiskiem sitaminstrumentiem, kas sludinājumos tiek apzīmēts kā “jazz band”. Ir 
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konstatējami tikai daži mūziķu vārdi. Domājams, ka šajā laikā spēlētā, par džezu sauktā mūzika 

pēc savas būtības ir bijusi tuvāka salonmūzikai, turklāt  tā bieži asociēta ar troksni, haosu un 

nepiedienīgu uzvedību.

• “Deju orķestru” posms aptver laiku no 1926. nogales līdz 1929. gadam. Šajā laikā konstatējams 

liels sludinājumu skaita pieaugums avīzē “Jaunākās Ziņas”, kā arī liels daudzums deju orķestru 

(vairāk nekā 60). Domājams, ka šajā posmā atskaņotā mūzika ir ietvērusi džeza elementus lielākā 

mērā, par ko liecina fotogrāfijās redzamie orķestru sastāvi, turklāt posma sākums sakrīt  ar 

diksilenda stila uzplaukumu ASV. Džezs tiek saistīts ar izklaidi − valdošo deju modi, par ko 

liecina orķestru darbības izteikti sezonālais raksturs (visintensīvākā orķestru darbība decembrī un 

februārī), kā arī dominējošais patēriņš dažādos sarīkojumos un ballēs. Raksturīgi 6 − 7 mūziķu 

lieli sastāvi ar jauktu − džeza orķestra un salonkapelas instrumentāriju, tiek uzsvērts džeza 

eksotisms un “amerikānisms”, kas izpaužas saksofonu un bandžo dominantē orķestru attēlos, kā 

arī orķestru eksotiskajos nosaukumos angļu valodā, kuros bieži sastopami vārdi “banjo”, “dancing 

band” un “jazzband”. Atskaņotajā repertuārā bez populārajām modes dejām čarlstona un fokstrota 

konstatējami arī džeza skaņdarbi. Džeza attīstību šajā posmā iespaido skaņu kino parādīšanās − 

pirmās Latvijā demonstrētās skaņu filmas ir saistītas ar džezu. Sabiedrībā paplašinās interese un 

izpratne par džezu, par ko liecina pirmais analītiskais raksts par džezu Latvijā − K. Paucīša “Kas 

ir džezbends?” 1926. gadā, kurā viens no galvenajiem džeza elementiem tiek minēts aranžējums 

un par džeza orķestra paraugu minēts ASV P. Vaitmena orķestris. Posma beigās džeza attīstību 

Latvijā maina pasaules ekonomiskās krīzes iestāšanās 1929. gadā.

• Krīzes posms aptver laiku no 1930. gada līdz 1935. gadam. Pasaules ekonomiskās krīzes iespaidā 

jūtami samazinās izklaidējošās mūzikas − džeza patēriņš, par ko liecina sludinājumu skaita 

kritums. Publikācijās sāk parādīties jauni orķestru nosaukumi, orķestri tiek saukti to vadītāju 

vārdos, kas ļauj secināt par jaunas, kvalitatīvi citas attieksmes veidošanos, kurai būtiska ir 

kvalitāte (konkrēti mūziķi un to vadītie orķestri). Mainās džeza patēriņš − parādās džeza koncerti 

akadēmiskās zālēs. Šī parādība saistāma ar komponista un aranžētāja Jāņa Vītoliņa darbību, kas 

pēc atgriešanās no ASV 1932. gadā nodibina simfodžeza orķestri “La-Si-Do”, pirmo reizi Latvijā 

atskaņojot arī Dž. Gēršvina “Rapsodiju blūza stilā” un aizsākot simfodžeza tradīciju Latvijas 

džezā. Pateicoties J. Vītoliņa darbībai, džezs Latvijā zināmā mērā nonāk kvalitatīvi jaunā statusā, 

jūtami mainot sabiedrības attieksmi pret to. Šā posma fotoattēli ļauj identificēt mūziķus un 

orķestru sastāvus. Konstatējami divu veidu orķestru sastāvi: gan tā sauktais simfodžeza orķestris, 

kas faktiski ir simfoniskā orķestra sastāvs, papildināts ar saksofoniem un ritma sekciju, gan jaukta 

tipa džeza orķestris − kapela 6 līdz 10 cilvēku sastāvā ar ļoti plašu instrumentāriju. Saglabājušās 
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orķestru koncertu programmas liecina par lielu akadēmiskās mūzikas īpatsvaru to repertuāros. 

Divas nozīmīgākās publikācijas par džezu − Jēk. Vītoliņa raksts “Kas ir džess” žurnālā 

“Daugava” 1932. gadā, kā arī Jēk. Graubiņa sarakstītie šķirkļi par džezu Latvijas Konversācijas 

vārdnīcā − atspoguļo kvalitatīvi citu izpratnes līmeni par džezu nekā iepriekš, visumā pareizi 

raksturojot tā pamatelementus un izcelsmi, kā arī minot improvizāciju − būtisku džeza elementu. 

Savukārt simfodžeza koncertu recenzijās jūtama aizvien lielāka akadēmisko kritiķu 

norobežošanās no džeza, pretstatā pieaugošajam publikas pieprasījumam pēc izklaides. Sākot ar 

1930. gadu, Latvijas mūziķi un orķestri veic ieskaņojumus skaņuplatēs Latvijas un ārvalstu 

skaņuplašu kompānijās. 1933. gadā Y.M.C.A. džeza kapela skaņuplašu firmā “Bellaccord Electro” 

ieskaņo skaņdarbu “Šņāc(i) Minna”, kurā konstatējams pirmais Latvijas mūziķu džeza solo. Līdz 

ar to iespējams secināt džeza kā mūzikas stila pastāvēšanu Latvijā šajā posmā.

• Svinga posms aptver laiku no 1936. gada līdz Latvijas okupācijai 1940. gada jūnijā. Šā posma 

sākums sakrīt ar svinga ēras sākumu ASV. Lielais sludinājumu skaita pieaugums  (tikpat, cik visos 

iepriekšējos posmos kopā) rāda intensīvu džeza attīstību Latvijā. Parādās jauni mūziķi un orķestri, 

kas piesaka jaunas mūziķu paaudzes darbības sākumu. Atšķirībā no iepriekšējā posma galvenais 

džeza patēriņš ir balles un dažādi sarīkojumi. Publikācijās konstatējama atklāti labvēlīga 

attieksme pret džezu, bet sludinājumos dominē vārds “jautrais”, norādot, ka džezs ir izklaidējoša 

parādība. Šī attieksme kontrastē ar akadēmiskās mūzikas pārstāvju ignoranci, ko apliecina 

analītisku rakstu trūkums par džezu šajā posmā. Pas džeza augošo popularitāti 1930. gadu beigās 

liecina arī kinoteātru repertuārs, kuros tiek demonstrētas filmas, kurās skan džezs. Konstatējami 

jaukti, džeza/deju mūzikas orķestru sastāvi ar plašām repertuāra variācijas iespējām, kā arī džeza 

orķestra − bigbenda sastāvi. Orķestru fotogrāfijas, kuras ļauj identificēt sastāvus un mūziķus, rāda 

džeza pilnīgu akceptētību sabiedrībā, pozicionējot to kā galveno izklaides objektu. Orķestru 

repertuārā līdzās džezam un deju mūzikai konstatējams arī liels salonmūzikas un akadēmiskās 

mūzikas īpatsvars, kas liecina par mūziķu universālismu un daudzpusību − orķestru dalībnieki 

bieži spēlē divus un vairāk instrumentus, tādējādi spējot  atskaņot stilistiski dažādu repertuāru. 

Orķestru sastāviem tiek piesaistīti “refrēndziedoņi” − dziedātāji, kas izpilda populārus hitus 

orķestra pavadījumā. Skaņuplašu kompānijas “Bellaccord Electro” un tās orķestra veiktajos 

ieskaņojumos (kopumā ap 600 ieskaņojumu, kas attiecināmi uz izklaidējošo jeb populāro mūziku) 

piedalās Latvijas vadošie džeza mūziķi. Daudzos ieskaņojumos iespējams konstatēt džeza 

elementus, tādus kā improvizāciju, svinga pulsāciju pavadījumā, džezam raksturīgu aranžējumu u. 

c., ļaujot tos definēt kā džeza ierakstus. 1940. gadā ieskaņojumus veic arī viens no Latvijas 

profesionālākajiem džeza sastāviem − Bāra trio pianista Džeka Mihaļicka vadībā. Precīzā posma 
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sākuma korelācija ar analoģisku periodu ASV džeza vēsturē, sabiedriskais konteksts un valdošā 

deju mode, kā arī orķestru instrumentārijs un to atskaņotais repertuārs, ļauj šo Latvijas džeza 

vēstures posmu cieši saistīt ar svingu. Diemžēl šo attīstību pārtrauc Latvijas okupācija 1940. gada 

jūnijā.

3. Džezs kā mūzikas stils Latvijā veidojies pakāpeniski. Dažādos attīstības posmos iespējams 

konstatēt atšķirīgas džeza stilistiskas un izpratni par to.

• 1. posmā par džezu visticamāk ir saukta salonmūzika un moderno deju mūzika, iespējams, ar 

atsevišķiem džeza elementiem. Tomēr ieskaņojumu un citu avotu trūkuma dēļ šobrīd nav 

iespējams droši konstatēt  džeza elementu esamību šajā posmā atskaņotajā mūzikā, kas tikusi 

saukta par džezu. 

• 2. posmā džezs galvenokārt tiek identificēts kā tolaik populārā deju mūzika − čarlstons un 

fokstrots. Kaut arī no šī posma nav saglabājušies ieskaņojumi, domājams, ka šajā posmā atskaņotā 

mūzika bijusi tuvāka džezam. Par to liecina orķestru sastāvu attēli un atskaņotais repertuārs, kuros 

iespējams konstatēt diksilenda − pirmā džeza stila pazīmes. 

• 3. posmā Latvijā dominē simfodžezs, kura attīstību veicina komponista J. Vītoliņa vadītā orķestra 

“La-Si-Do” darbība. Par džeza kā mūzikas stila esamību liecina gan orķestru attēli, gan repertuārs, 

kā arī ieskaņojumi, kuros iespējams identificēt džeza elementus, tai skaitā arī pirmais ieskaņotais 

Latvijas mūziķu džeza solo. 

• 4. posmā Latvijā dominējošā džeza stilistika ir svings, ko apliecina orķestru sastāvu attēli, 

atskaņotais repertuārs, kā arī veiktie ieskaņojumi.

4. Džezam veltītās publikācijas − raksti periodikā − rāda pakāpenisku izpratnes pieaugumu par 

džezu kā mūzikas stilu, sākotnēji to saistot ar specifisku orķestra sastāvu un eksotisku 

aranžējumu, taču vēlāk identificējot  tādus svarīgus džeza elementus kā improvizācija, ritma 

pulsācija un džeza frāzējums. Akadēmisko mūzikas aprindu attieksme pret džezu ir noliedzoša, 

pretstatā izpildītāju un pārējās sabiedrības augošajam pieprasījumam pēc izklaides, kas rada tā 

izteiktu orientāciju uz dejošanu un izklaidi 20. gs. 30. gadu beigās. To apliecina arī džeza patēriņš 

Latvijā − galvenokārt dažādi sarīkojumi un balles, kā arī restorāni un varietē.

5. Pirmie Latvijas džeza mūziķu ieskaņojumi ir veikti aptuveni 1930. gadā vairākās ārzemju 

skaņuplašu kompānijās − “Kristall”, “His Master’s Voice” u. c. Sākot ar 1931. gadu,  skaņuplašu 

kompānija “Bellaccord Electro” veikusi apmēram 600 Latvijas džeza mūziķu un orķestru 

ieskaņojumus, kuros iespējams konstatēt  džeza elementus, un daļu no tiem iespējams identificēt 

kā džeza paraugus.
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6. Latvijas džeza īpatnējs fenomens ir simfodžeza rašanās 1932. gadā, kurš jūtami maina 

sabiedrības attieksmi pret džezu kā nopietnu mākslas parādību, vienlaikus kļūstot  par svarīgu 

Latvijas džeza tradīciju. Simfodžeza attīstība turpinās arī vēlākajos periodos, un Latvijas džezā ir 

konstatējama arī mūsdienās.

7. Latvijas džeza mūziķi ir stilistiski daudzpusīgi un augsti profesionāli, kā arī starptautiski 

profesionāli aktīvi. Raksturīgs liels cittautiešu mūziķu īpatsvars un multinacionāla vide, atšķirībā 

no akadēmiskās mūzikas kolektīviem, kur šāda tendence nav izteikta. Visos posmos raksturīgs 

mūziķu daudzpusīgums un universālisms, kas izpaužas vairāku instrumentu spēlē orķestros un 

stilistiski daudzpusīgā repertuārā, tajā skaitā arī akadēmiskā mūzikā.

8. Latvijas džeza attīstība tiek vardarbīgi pārtraukta 1940. gada jūnijā līdz ar padomju okupāciju, 

kas pārrauj iepriekšējo attīstību un ievada jaunu attīstības periodu Latvijas džeza vēsturē.

 Līdz šim Latvijas džeza vēsture diemžēl nav tikusi zinātniski pētīta, līdz ar to ir ļoti daudz 

neskaidrību un neizpētītu jautājumu. Šā pētījuma uzdevums bija iezīmēt problēmas aprises, dot 

perioda iedalījumu un rekonstruēt attīstību. Turpmākie uzdevumi ir turpināt orķestru sastāvu 

identifikāciju, papildināt mūziķu biogrāfiju faktoloģiju, pētīt orķestru un to dalībnieku darbību 

Latvijā un ārpus tās, precizēt ieskaņojumu veikšanas laikus, secību un personālijas. Svarīgs darbs 

būtu sākt zinātniski pētīt arī pārējos Latvijas džeza vēstures periodus, par kuriem patlaban atrodami 

tikai fragmentāri materiāli.

 Latvijas džeza vēsture ir svarīga mūsu kultūras daļa. Mūsu uzdevums ir to apzināt un 

saglabāt.
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Avoti

Arhīvu materiāli

Latvijas Valsts vēstures arhīvs

1. LVVA, 5689. fonds, 1. apraksts. Latvijas Mūziķu biedrība.

2. LVVA, 5689. fonds, 1. apraksts, 20., 21., 22., 23. lieta. Latvijas Mūziķu biedrības valdes sēžu 

grāmatas. 

3. LVVA, 5689. fonds, 1. apraksts, 78. lieta. Nošu saraksts.

4. LVVA, 5689. fonds, 1. apraksts, 34. lieta. Pūtēju un kino sekcijas protokoli.

5. LVVA, 5689. fonds, 1. apraksts, 73. lieta. Aptauju anketas.

6. LVVA, 5689. fonds, 1. apraksts, 121. lieta. Ilggadējo mūziķu dzīves apraksti.

7. LVVA, 5689. fonds, 1. apraksts, 77. lieta. B. Čunčiņa personīgais nošu repertuārs.

8. LVVA, 2894. fonds, 4. apraksts, 538. lieta. Sarakste ar Rīgas pils. valdi un prefektūru par mūziku 

traktieru uzņēmumos (1930.−1939.).

9. LVVA, 2483. fonds, 1. apraksts. Latvijas viesnīcu, restorānu, kafejnīcu un tamlīdzīgu pasākumu 

darbinieku biedrība “Ganimedes” (1923.−1936.).

10.LVVA, 2483. fonds, 1. apraksts, 1.−3. lietas. Sapulču un sēžu protokoli (1923.−1936.).

11.LVVA, 2483. fonds, 1. apraksts, 4.−8. lietas. Biedru iestāšanās pieteikumi (1923.−1924.).

12.LVVA, 1694. fonds, 1. apraksts, 212. un 213. lieta. Latvijas rakstniecības un mākslas kamera, 

organizācijas birojs. Kori, orķestri, dažādas personas.

13.LVVA, 3234. fonds, 24. apraksts, 8383c. lieta. Iekšlietu ministrijas administratīvais 

departaments. Jēkaba Levensona akts.

Rakstniecības un mūzikas muzejs

Voldemāra Lāča kolekcija. 

Jāņa Vītoliņa kolekcija. 

Latvijas mūziķu leksikons − rokrakstā, sagatavošanā.

Fotoattēli, koncertu programmas un repertuāru saraksti no Elmāra Zemoviča privātkolekcijas.

Latvijas Valsts Kinofonofotodokumentu arhīvs

LVKFFDA fonodokumentu zinātniski – tehniskā daļa. Skaņuplašu 2. oriģinālu uzskaites un 

aprakstu grāmata (“Bellaccord Electro”) Nr. 1/5877–1568/4482.
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Intervijas un audioieraksti

Bērtiņš, 21.07.2012.

 Atis Bērtiņš /../. Intervijas laiks, vieta: 2012. gada 21. jūlijā “Birzniekos”, Rumbas 

 pag., Kuldīgas novadā. Intervē: I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 2 st. 30 

 min.

Dreiblats, 07.10.2009.

 Alfrēds Dreiblats /../ Intervijas laiks, vieta: 2009. gada 7. oktobrī Rīgā, Atpūtas 

 ielā /../ Intervē: I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 2 st. 43 min.

Freimane, 11.12.2009.

 Valentīna Freimane (1922). Intervijas laiks, vieta: 2009. gada 11. decembrī Rīgā, Al. Čaka 

 ielā 64. dzīvoklis 5. Intervē: I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 1 st. 5 min.

Graps, 09.01.2009.

 Igors Graps (1925−2013). Intervijas laiks, vieta: 2009. gada 9. janvārī Cēsīs /../ Intervē: 

 I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 1 st. 15 min.

Kroders, 31.10.2008.

 Oļģerts Kroders (1921−2012). Intervijas laiks, vieta: 2008. gada 31. oktobrī Valmierā, 

 Valmieras teātrī, Lācplēša ielā 4. Intervē: I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 35 

 min.

Kulbergs, 30.01.2009.

 Jāzeps Kulbergs (1930). Intervijas laiks, vieta: 2009. gada 30. janvārī Rīgā, Latvijas Radio, 

 Doma laukumā 8. Intervē: I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 1 st. 5 min.

Linde, 08.10.2008.

 Zigurds Linde (1938). Intervijas laiks, vieta: 2008. gada 8. oktobrī Rīgā, Kleistu 10−89. 

 Intervē: I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 1 st.

Lipša, 21.11.2008.

 Ineta Lipša /../  Intervijas laiks, vieta: 2008. gada 21. novembrī Rīgā, Latvijas Universitātes 

 Vēstures institūtā, Akadēmijas laukumā 1. Intervē: I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta 

 laiks: 1 st. 8 min.

Mihaiļeca, 13.10.2010.

 Marina Mihaiļeca (1952). Intervijas laiks, vieta: 2010. gada 13. oktobrī Rīgā, LNB Mūzikas 

 un audiovizuālo izdevumu nodaļā, Kr. Barona ielā 3. Intervē: I. Veitners.  Digitālā skaņu 

 datne. Ieraksta laiks: 1 st. 27 min.
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Mutulis, 09.09.2008.

 Juris Mutulis (1943). Intervijas laiks, vieta: 2008. gada 9. septembrī Rīgā, Mārupes ielā 

 27−16. Intervē: I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 1 st. 30 min.

Pavasaris, 04.02.2012.

 Pauls Pavasaris (1925). Intervijas laiks, vieta: 2012. gada 4. februārī Jūrmalā, Jāņā Pliekšāna 

 ielā 100−30. Intervē: I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 1 st.

Pitāns, 29.10.2008.

 Jānis Pitāns (1939−2009). Intervijas laiks, vieta: 2008. gada 29. oktobrī Rīgā, Rīgas Doma 

 kora skolā, Kalnciema ielā 10/12. Intervē: I.Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 21 

 min.

Rezevskis, 13.10.2008.

 Zigurds Rezevskis (1938). Intervijas laiks, vieta: 2008. gada 13. oktobrī Rīgā, Rakstniecības 

 un mūzikas muzejā, Talsu ielā 1. Intervē: I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 1 

 st.

Saulespurēns, 21.11.2008.

 Mārtiņš Saulespurēns (1943). Intervijas laiks, vieta: 2008. gada 21. novembrī Rīgā, 

 Elizabetes ielā /../. Intervē: I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 1 st., 28 min.

Šusts, 09.04.2009.

 Oļģerts Šusts (1927). Intervijas laiks, vieta: 2009. gada 9. aprīlī Rīgā, Latvijas Radio, Doma 

 laukumā 8. Intervē: I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 55 min.

Vestermanis 28.04.2009

 Marģers Vestermanis (1925). Intervijas laiks, vieta: 2009. gada 28. aprīlī Rīgā, muzejā 

 “Ebreji Latvijā”, Skolas ielā 6. Intervē: I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 55 

 min.

Zemovičs 10.10.2008.

 Elmārs Zemovičs (1938) Intervijas laiks, vieta: 2008. gada 10. oktobrī Rīgā, Elizabetes 

 ielā /../. Intervē: I. Veitners. Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 2 st. 20 min.

Zītars 25.07.2012.

 Aivars Zītars /../. Intervijas laiks, vieta: 2012. gada 25. jūlijā Rīgā /../. Intervē: I. Veitners. 

 Digitālā skaņu datne. Ieraksta laiks: 57 min.
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CD avoti

1. Alfrēds Poriņš dzied labākos 30. gadu grāvējus. Labākais no “Bellaccord Electro”, Nr. 11. Balss, 

CD BACD 031.

2. Artūrs Priednieks-Kavarra un “Bellaccord Electro” orķestris. Labākais no “Bellaccord Electro“, 

Nr.12. Balss, CD BACD 025.

3. “Bellaccord” mīlas dziesmas 1. Labākais no “Bellaccord Electro”, Nr. 24. Balss, CD BACD 068.

4. “Bellaccord” mīlas dziesmas 2. Labākais no “Bellaccord Electro”, Nr. 25. Balss, CD BACD 069.

5. Edvīns Krūmiņš. Oriģinālie 30. gadu skaņu ieraksti. Labākais no “Bellaccord Electro”, Nr. 14. 

Balss, CD BACD 035.

6. Jazz in Britain, 1919−1950, 4 CD set. Properbox 88, London: Proper records Ltd., 2005. 

7. Lithuanian Jazz, 1929−1980, SECD 011, Vilnius, Semplice 2003 (Lithuanian jazz:I).

8. Profesors Pauls Sakss ar “Bellaccord Electro” orķestri. Labākais no “Bellaccord Electro”, Nr.10. 

Balss, CD BACD 030.

9. Pūpēdītis. Dzied Alfrēds Poriņš. Oriģinālie 30. gadu skaņu ieraksti. Labākais no “Bellaccord 

Electro”, Nr. 21. Balss, CD BACD 057.

10. Smithsonian Collection of Classic Jazz, Revised. 5 CD set. Sony Music Special Products, 1997.

11. Swing tanzen verboten. 4 CD set. Properbox 56, London: Proper records Ltd., 2006.

12. Tālis Matīss. Oriģinālie 30. gadu skaņu ieraksti. Labākais no “Bellaccord Electro”, Nr. 13. 

Balss, CD BACD 034.

13. Vācu dziesmas reiz Rīgā dziedātas. Labākais no “Bellaccord Electro”, Nr. 27. Balss, CD BACD 

071.

14. Bix Beiderbecke with Paul Whiteman 1927−1928. The Chronological Classics CD, 2002.

15.Miles Davis&Gil Evans: The Complete Columbia Studio Recordings. 6 CD set. #90923. 

Legacy/Columbia/Legacy 2004.

“Bellaccord Electro” skaņuplates no autora privātkolekcijas.
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