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УВОД
В настоящият труд ще бъде очертана ролята на тромпета в джаза и съвременната
популярна музика (в това определение се включва фънк, латино музика, рок музика и
всички разновидности на поп-музиката) като фокусът ще бъде поставен върху
изпълнителят на джаз, знанията и уменията, които той трябва да притежава. Ще бъдат
изложени мисли за това какво определя и отличава изпълнението на различните течения
в джаза, кое е общото и различното между интерпретирането на всеки от тях и докъде
класическият метод на обучение помага, и къде трябва да се положат различен тип
усилия, за да се постигнат характерни за даден стил умения. Ценността на подобно
изследване е споделянето на личния опит, трудностите и търсенията по пътя в
музикантско развитие в полето на джаза, на самия автор.
Ще бъдат разгледани и анализирани произведения от различни периоди в джаз
и поп музиката, и съпоставени различни изпълнители в хронологичен ред с изтъкване на
влиянието и приноса им за развитието на стила в конкретен период. Използваните, като
илюстрация, музикални примери са предимно от ХХ в. и са приложени и онагледени в
дисертацията с нотни текстове.
Текстът е структуриран в увод, 3 глави и Заключение, което обобщава всички
по-важни изводи, направени в текста.
Първата глава представя кратък исторически обзор на присъствието на тромпета
в класическата музика и по-късно в джаза, суинга, Би-боп, уест коуст, боса нова, куул
джаз и др. Такъв преглед е необходим на работата, тъй като задава контекста, в който се
ражда джаз музиката, и който определя посоките на развитие.
Втора глава е центърът на дисертационното изследване, тъй като има силно
практическа насоченост по отношение на техниките и изпълнението на джаз на тромпет.
След като се дефинира що е джазов тромпетист, текстът ще бъде фокусиран върху
методиките за изучаване на свиренето на тромпет, конкретните технически похвати като
вибрато, върху същността на импровизацията – скалите и отговарящите им тонове,
търнараунд, комбинирани акорди и др.
В трета глава ще бъдат анализирани едни от най-емблематичните джаз сола
(импровизации) с оглед на всичко изложено като: практически наблюдения, изводи и
съвети във втората глава. Всяка от подбраните пиеси в този дял на дисертацията може да
послужи като пример за стилно и издържано джаз импровизиране на тромпет.
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Актуалност на темата
В днешно време джазът е музикално-сценично изкуството с над 100 годишна
история. Развитието му минава през различни етапи. Началото му е в бордеите и по
улиците, след което в танцовите зали и нощните клубове, а по-късно и в големите
концертни зали. В момента е неизменна част от културния живот на целия свят. От 70те
години на 20ти век се изучава в реномирани колежи и музикални училища и академии
първо в Америка, в последствие и навсякъде другаде. С времето са се оформили
стандарти за изпълнените на различните джазови направления. За да може един
изпълнител да нарече себе си джаз-музикант и за да може да упражнява тази професия
адекватно във всяка точка на света, то той би следвало да е напълно наясно с тези
стандарти и да може да ги изпълнява стилово правилно.
В настоящият труд ще бъде описано, какво в днешно време се има в предвид,
когато се говори за джаз-тромпетист. Какви умения трябва да притежава въпросният, за
да бъде актуален и конкурентно способен. Детайлно ще се разгледа от една страна как
би следвало да изпълни нотен текст, съобразен с джазовите естетически норми, а от
друга, какви отправни точки да следва изпълнителя при импровизиране върху дадена
джаз-пиеса. Информация по тези въпроси е почерпена от голям брой записи на
музиканти от началото на историята на джаза до днес, многобройни книги на световно
признати капацитети в областта, а и от личния опит на автора, като дългогодишен
изпълнител на този жанр и контактите му с огромен брой както Български, така и чужди
джаз-величия. Всичко това прави този труд актуален поглед върху настоящето на стила,
както и върху традициите създадени през годините.
Основна изследователска теза
Този труд цели да установи кои са компонентите, определящи един тромпетист
като джазов, да ги анализира и да сподели идеи на базата на личния опит на автора и
също така от синтезирани знания на капацитети в областта, как даден тромпетист би
могъл да постигне умения, позволяващи му да изпълнява на едно адекватно със
съвремието ниво джаз.
Задачи на дисертационния труд
1. Да се артикулира и изведе съвременното значение на определението джазтромпетист;
2. Да изследват и анализират детайлно, най-същностните качествени и
експресивни характеристики при джаз звученето на тромпет, максимално
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съблюдаващи традициите и органично вписващи се в съвременната
интонационна среда и културна ситуация.
Методи на изследване
Използваните методи в настоящия труд са:
1. Емпиричен - на базата на теоретичната подготовка, практически опит и
концертна дейност на дисертанта;
2. Сравнителен анализ между класически и джаз тромпет;
3. Проучване на научната литература.
За осъществяване на анализа е разгледана дейността на голям брой изпълнители,
емблематични за джаза във всичките му етапи на развитие и проявление.
Някои от заключенията и изводите са направени на базата на личен опит и
сътрудничество със световно признати джаз музиканти.
Практически принос на дисертацията
Трудът има теоретико-практическа насоченост, структурира методологически
принципи, доминирани от строгата специфика при изпълнението и интерпретацията на
джаз тромпетиста, което определя неговата актуалност, приложимост и приносен
характер.
Джазът е музика, изучавана в огромен брой колежи, музикални академии и др.
Благодарение на това нивото на изпълнителите от цял свят силно се е повишило.
Наложили са се стандарти на интерпретиране, които са задължителни за всеки, решил да
избере този жанр за своя професия.
В настоящата дисертация са очертани съвременните рамки на тези стандарти.
Това ще даде актуалност на образованието по дисциплината и ще е гаранция за
записалите се студенти, че получават адекватна спрямо съвремието подготовка.
Значение на дисертационния труд
Джазът навлиза сравнително скоро в академичното музикално образование на
България. До сега по специалността джаз-тромпет не е имало хабилитиран преподавател.
Това поставя този труд в позицията на първи в изследването на въпросната област от
обучението. Целта му е да обясни и систематизира необходимия набор от знания и
умения, които трябва да притежава тромпетист, решил да се посвети на джаз, поп, фънк,
латино и други подобни жанрове, на ниво професионалист. Така ще се даде възможност
на студентите по специалността да бъдат подготвени в България по начин, позволяващ
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им да са конкурентноспособни във всяка точка на света. Това би спомогнало за
пораждане на по-голям интерес към инструмента, имайки в предвид и по-комерсиалния
характер на изследваните стилове.
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ГЛАВА I
ПРИСЪСТВИЕТО НА ТРОМПЕТА В ДЖАЗА – ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
В тази първа глава на дисертационния труд ще бъде представена накратко
историята на тромпета и джаза, и момента, в който те се срещат.
Тромпетът е един от най-древните музикални инструменти. Първите познати на
съвременната история такива са датирани от 1500 години преди новата ера. В древен
Египет, Китай, скандинавските страни и много други са използвали под различни
наименования тромпети за обреди, сигнализиране по време на военни действия и т. н.
През Средните векове и Ренесанса инструментът започва да се използва повече като
музикален, отколкото като обреден. Много от композиторите в тази епоха го използват
като част от оркестъра и като солов инструмент. Прекрасни примери за това, в ерата на
барока, са концертите за тромпет на Т. Албинони, Дж. Торели, Л. Моцарт. Във втория
Бранденбургски концерт на Й. С. Бах една от соловите партии е поверена именно на
тромпета. И до днес това е едно от произведенията, които са сериозно предизвикателство
за всеки изпълнител.
В епохата на класицизма Й. Хайдн, Й. Хумел и Я. Неруда пишат концерти за
тромпет, които са неделима част от изпитния материал за всяка музикална академия и
филхармония. От епохата на романтизма се откроява концертът за тромпет на О. Бьом.
Тъй като от този период насам и инструменталистите, и инструментът са доста
усъвършенствани, количеството на музикалната литература също нараства. Почти всеки
значим композитор пише произведения за тромпет. Ролята му в симфоничния оркестър
нараства. П. Й. Чайковски го определя като слънчевия лъч в оркестъра.
В края на ХІХ и началото на ХХ век голяма популярност добиват т. нар. духови
оркестри, които имат двойна функция. От една страна те са на служба в армията и свирят
маршова музика, в същото време са използвани за забави на открито. Неслучайно се
споменават тези ансамбли, тъй като те са повлияли съществено новосъздаващият се
тогава, в северно-американския град Ню Орлеан, музикален стил наречен джаз. Градът е
едно от големите пристанища на новия континент и благодарение на това в този момент
е дом на хора от различни етноси, носещи със себе си своята култура.
1.1 Поява на рагтайма
Съществена част от населението в Америка са афроамериканци. Докарани от
Африка като роби, те имат своя музика, която е била свързана до голяма степен с техните
религиозни обреди. Инструментариумът им е бил съставен предимно от ударни
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инструменти. Да изпълняват тази музика по време на робството им е било забранено. В
периода, когато се създава джазът (края на ХІХ - началото на ХХ век) афроамериканците
отскоро са свободни. За тях все още е бил труден достъпът до високите етажи на
обществото и съответно до високата култура на европейската прослойка. Това, което
често са чували като музика в онзи момент, са били именно тези духови военни оркестри.
Това е начинът, по който те се запознават с инструментите тромпет, тромбон, кларнет,
туба, ударни и по-късно саксофон, които основно съставляват бендовете, първоначално
изпълняващи джаз.
В този период също е било модерно в повечето домове да има пиано и във
времето преди джаза, на този инструмент е била изпълнявана една от първите форми на
афро-американско изкуство – рагтаймът. Това е музикален стил, който започва да
използва повече синкопи и насечен ритъм. В днешно време с него се свързва
творчеството на С. Джоплин. Друго модерно по това време музикално течение е блусът.
Това е фолклорна музика, дала основа на много от популярните жанрове и до днес.
1.2 Времето на джаза
Смесени заедно – рагтайм, блус и европейски популярни мелодии са били това,
което се изпълнява в Ню Орлеан по това време. Сцена за тази музика са били улицата и
бордеите. И това са първите наченки на джаза. Появата му съвпада с индустриалната
революция. Новите средства за транспорт, машините във фабриките и т. н. създават нов
звуков облик на градовете. Съответно музиката започва да имитира тези звуци. В
джазовите оркестри ударните секции използват освен барабани и звънци, чинели и
всякакви имитации на градската среда. Начинът на свирене на духовите инструменти
също е по-рязък и силно ритмизиран. Още от тогава тромпетът заема централно място в
тези състави със своя ярък звук. Първите изпълнители са използвали корнет, който има
малко по-остър звук от тромпета.
Символ на джаза в началото на века става Луис Армстронг. В своята биография
той казва, че е роден на една дата с този стил музика. И до днес голяма част от хората,
чувайки думата джаз си представят чернокож човек с тромпет.
В последвалите години джазът започва да добива все по-голяма популярност и
извън пределите на Ню Орлеан. Музикантите от там тръгват да свирят по речните
кораби, плаващи по Мисисипи. Постепенно в различни периоди, средища на тази музика
стават градовете Сент Луис, Чикаго и Ню Йорк. Лос Анджелис, благодарение на
филмовата индустрия, също привлича много композитори и изпълнители. Чрез
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звукозаписната индустрия джазът започва да се слуша в Европа и на другите континенти.
И така през 20-те години на ХХ век тази музика владее целия свят. За някои тя е пошла
и елементарна, но други виждат в нея едно ново бъдеще за музиката. От тук насетне
развитието на този жанр е главоломно. Съставите в началото са по-камерни (тромпет,
тромбон, кларнет, саксофон, някои път цигулка и ритмична секция с барабани пиано,
банджо и туба). В този ранен период се отличават имената на Сидни Беше, Джо ‘Кинг‘
Оливер, Фатс Уолър и Луис Армстонг.
Интересен факт е, че първият регистриран запис на джаз е на „Ориджинал
Диксиленд Бенд“, което става през 1917 г. Това е състав от бели музиканти, въпреки че
в голямата си част това е музика, изпълнявана от чернокожи. За щастие расовата
сегрегация постепенно отстъпва и днес ние имаме огромен набор от последвали записи
на много от музикантите, дали насока на този популярен музикален жанр.
1.3 Епоха на суинга
Постепенно оркестрите се разрастват и достигат до биг бенда - 4 или 5 тромпета,
4 тромбона, 5 саксофона, които често дублират и кларнет, и флейта, и ритмична секция
с пиано, китара, контрабас и барабани. В холивудските продукции често има и цял
симфоничен оркестър. Това е епохата на суинга. Между 30-те и 40-те години на ХХ в.
това е най-модерната танцова музика. Звездите в този период са Бени Гудман, Джиин
Крупа, Хари Джеимс, братята Джими и Томи Дорси. Оркестите на Глен Милър, Дюк
Елингтън и Каунт Бейзи и до днес съществуват и са институции в джаза. В този период
изгряват и вокални величия като Ела Фитзджералд, Били Холидей, Франк Синатра, Диин
Мартин, Сами Дейвис джуниър и много други. Сериозни композитори също започват да
обръщат внимание на джаза. През 1935 Джордж Гершуин създава първата опера за
афроамериканци. Кол Портър, Ричард Роджърс и Лоренз Харт създават голям брой
мюзикъли, в които джазовите интонации са основният музикален материал.
1.4 Би-боп, Куул джаз, Уест коуст стил и Боса нова
Следва ерата на музиканти като Дизи Гилеспи, Чарли Паркър и Телониус Монк,
които решават, че джазът има място и на концертната сцена не само като забавна, а и
като сериозна инструментална музика. Те започват да изпълняват не толкова танцувална,
но пък много виртуозна версия на джаза наречена Би-боп. Контрапункт на Би-боп е Куулджаза, който не е така виртуозен, но пък е по-обърнат към интелектуалното възприятие
на музиката. Майлс Дейвис, явен представител на Куул-джаза, е музикантът дал на
няколко пъти през дългата си кариера, нови насоки на джаза. Хард-боп течението от своя
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страна отделя по-сериозно място на блуса. Флагмани тук са Арт Блеки и Джаз
Месинджърс, Клифорд Браун, Лии Морган, Фреди Хъбард, Уеин Шортър и др. Средище
на тези стилове е Ню Йорк.
На западния бряг на Съединените щати, в Лос Анжелис, се свири така наречения
уест коуст стил. Той доста наподобява Куул-джаза. Изпълнители, които свързваме с това
направление са Чет Бейкър, Джери Мълиган и Дейв Брубек. В същия момент много
латино-американски музиканти започват силно да се влияят от джаз и започват да
смесват техни фолклорни интонации с него. Една от рожбите на такъв вид музикална
смесица е Боса Новата. В нея си съжителстват бразилски фолклор и джаз. Емблема на
този стил са А. К. Жобим, Жоао Жилберто, Аструд Жилберто и Стан Гец. През 60-те
години в Ню Йорк пребивава голяма диаспора на емигранти от Карибите. Кубинци,
венецуелци, пуерториканци и други испаноговорящи също експериментират в тази
насока и така се появява мамбото, латин джаза и салсата. Тито Пуенте е една от найзначимите личности в тези стилове.
1.5. Джазът в Европа
В Европа джазът също е много популярен. Още от появата му много музиканти
го възприемат като музикален език, с който да се изразяват. Много интересен е така
наречения житан джаз (цигански джаз). Стил, който свързваме с името на Джанго
Райнхарт и Стефан Грапели, творили през 30-те и 40-те години. Много американски
музиканти идват да живеят в Европа през целия ХХ век и се колаборират с местни свои
колеги. Смесват местни фолклори и класическа музика с джаз.
Освен различното звучене, джазът впечатлява силно и с факта, че голяма част от
произведенията са всъщност импровизация. Изпълнителите изсвирват една мелодия и
след това започват да импровизират един по един върху хармоничната форма на същата.
Това прави самите музиканти толкова важни за произведението, колкото и неговия
автор.

13

ГЛАВА II
ТРОМПЕТЪТ В ДЖАЗА – ТЕХНИКИ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО
2.1. Що е джазов тромпетист?
След този кратък преглед на тромпета в джаза, сега ще бъде обърнато внимание
и на основната тема на тази работа. Какво всъщност би определило един тромпетист
като джазов? Първо, той трябва да е наясно: как да изпълнява нотен текст по начин,
адекватен на дадения стил. И второ, трябва да може да импровизира адекватно на
композицията, която изпълнява.
Самото възпроизвеждане на звук на тромпет е координирано действие на
няколко части на тялото. . „При изпълнението дори на един тон на тромпет, в тялото се
активизират над 200 мускула.“1
Първо се поема въздух, след това се изпуска в мундщука, като двете устни са
допрени една в друга и от създаденото от въздуха налягане вибрират. Мундщукът на
инструмента също е допрян равномерно върху долната и горната устна в позиция, която
хем не позволява на въздуха да излиза извън него, хем дава свобода на устните да
вибрират. Езикът отговаря за това дали началото на тона (от тук нататък началото на
тона за по-кратко ще се нарича с общоприетия за това термин – атака) да е по-твърдо или
меко, и в зависимост дали искаме да изсвирим по-висок или по-нисък тон той намалява
или увеличава отвора вътре в устата. Това движение е идентично на това, с което
изговаряме гласните букви. На ‘А‘ отворът е голям, на ‘Е‘ е по-малък на ‘И‘ най-малък.
Пръстовата техника при тромпета не е трудна за овладяване, имайки предвид, че
се използват предимно показалеца, средния и безименният пръст на дясната ръка. Важно
е пистона (клапана), който използва, да бъде натиснат напълно, когато е нужен. Има
случаи, в които може да се натисне пистона на половина, но тогава се постига звуков
ефект, различен от красивия тромпетов звук.
Свиренето на духов инструмент, както и пеенето изискват много добър контрол
върху дишането. За да се постигне, трябва ясно да се осъзнае какво е нужно да се промени
от нормалния цикъл на вдишване и издишване, и как тялото да възприеме спокойно тези
промени.

1
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В първите опити на музиканта да засвири, тонът, който ще излезе, няма да е
качествен. Има доста работа по това, човек да извади наистина хубав и добре
контролиран звук от инструмента. Лицевите мускули и устните не се използват във
всекидневието по начина, по който се свири. Съответно трябва да се научат и да се
пригодят те да засвирят. Всекидневно всеки тромпетист трябва да полага грижи за това
да поддържа във форма тази мускулатура, ако иска да може да отговори на съвременните
изисквания за професионален музикант. Има доста методики, които учат как да се
осъществи развитието на музиканта на този инструмент. Например трудовете на Ж. Б.
Арбан, Х. Кларк, К. Карузо.

Много добър пример е методиката на проф. Петър

Кърпаров.
2.2. Технически, музикални и сценични похвати за изпълнение на джаз на тромпет
До тук бе описано какво е нужно, за да свирим на тромпет. Сега ще бъде
засегната по-подробно темата за свиренето на джаз на този инструмент.
Джаза ще бъде разгледан в два аспекта. Единият, свързан с това как да се
изпълнява написан нотен текст, така че той да отговоря на стиловите изисквания, а
другият ще изследва това, което в днешно време е емблемата на джаза, а именно
импровизацията.
Защо е важно един съвременен тромпетист да се запознае именно с джаза? Ако
се занимава с класическа музика в оркестър, изпълнява материал, доста по-лек от този,
който е учил в учебния процес. Докато е студент, се сблъсква с едни от най-виртуозните
пиеси писани за инструмента. Някои студенти успяват да ги изпълнят доста добре, други
не толкова, но се счита, че завършвайки музикално образование тези млади хора ще
изпълняват с лекота оркестровия материал.
По същата тази логика, джазът е най-сложният за изпълнение стил, от така
наречената забавна музика. Той се е развил до там, че вече от години е по-скоро част от
сериозната музика. Научавайки се да свири джаз, пред музиканта се отваря възможността
с лекота да навлезе в стилове като поп, рок, латино и много други. Естествено всеки стил
изисква съответни умения.
Важно е за джаз музикантите да имат добър суинг, да могат стабилно и стилно
да суингират осмините. Това освен с правилно ритмизиране, е свързано с правилно
акцентиране.
Как да се постигне това с тромпет? Добре е музиканта да се свирил известно
време на инструмента и да познава добре нотите.
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Започва с това да се научи да ритмизира правилно суингираните осмини. За
целта е хубаво да се използва метроном за по-добър резултат. Темпото може да варира
спрямо възможностите на свирещия, както и регистъра. За да бъде в стила атаката поскоро трябва да е Ду, отколкото Ту.
Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 1
След това се препоръчва упражнение №2, за да се усети как се акцентира с
диафрагма: виж ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – упражнение 2.
Тези акценти трябва да се изпълняват без език. Добре е спрямо възможностите
да се раздалечава максимално тихата от силната динамика. Отново метрономът ще бъде
от голяма полза.
В упражнение №3 ще бъдат смесени знанията от първите две с един нов елемент.
Има се предвид т. нар. обърнато легато. При комбинация от повече осмини се слага атака
с език на тези на слабо време, а към тези на силно, се отива в легато. При повечето духови
инструменти това е начинът да суингират добре. Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – упражнение 3.
Преди да се продължи нататък е добре сигурно да се изпълнява това упражнение
в различни темпа. Не бива да се забравя, че където се атакува, е добре да се използва Ду
вместо Ту.
Когато се свирят гами, може също да се използва обърнато легато и суингиране.
Ето един начин: виж ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – упражнение 4
В упражнение №5 ще бъде предложено динамично движение, много типично за
брас-секциите в повечето разновидности на джаз и поп-музиката.

Тук специално са сложени сричките под нотите, за да се подчертае значението
им. До тук се споменава за Ду, но вече се появява и Дат. В разглежданите стилове, както
бе споменато по-горе, ритъмът е от съществено значение. За това е много важно да се
атакуват нотите много ясно и конкретно и по същия начин да се завършват. Когато
тромпетиста е в брас-секция с други музиканти, уеднаквяването на тези детайли ще
направят ансамбловото изпълнение много по-ефектно. До голяма степен този тип музика
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залага на ярки динамични контрасти. При по-внимателно вслушване в най-добрите
бендове, силно впечатление прави стената от звук на браса, която рязко изчезва за
секунда, за да залее отново с още по-голяма сила.
Сричката „Дат“ намира приложение и при един от най-често използваните
щрихи, а именно късите ноти с „шапка“, както се наричат на жаргон. Има известна
разлика в третирането на знаците между класическата музика и джаза. В следващия
пример са изложени най-често употребяваните щрихи и сричките които, биха били
подходящи, за да бъдат изпълнени.

В следващите упражнения са приложени щрихите, за да бъде демонстрирано
практическото им използване. За да се направи акцентирането още по-ефектно, ще се
използват срички с различни гласни. Тъй като „А“ е отворена гласна с нея ще се
акцентира, а „У“, като затворена, ще се използва за неакцентираните ноти. Не трябва да
се забравя диафрагменото акцентиране от упражнения 2, 3 и 4.
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Ако се изпълнява латино-американска музика, начинът да се акцентира и
щрихира е абсолютно същият, разликата е в това, че осмините са ритмически равни, а не
суингирани.
Упражненията, дадени по-горе са синтезирани от една страна от различни школи
и от друга - от практиката. Следващата стъпка е да се приложат тези принципи в написан
текст. Има места, където те няма да са от полза на 100 процента. Там ще се анализира
конкретната ситуация и ще се търсят съответните решения. Ще бъдат използвани
примери от това, което е основен репертоар за един професионален джаз и поптромпетист.
За начало - няколко по-лесни мелодии. Първата се нарича “Blue Monk” на
големия джаз пианист Телониус Монк: виж ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Както се вижда в примера, обърнатото легато работи много добре в тази
мелодия. Навсякъде, където има акцент, сричките са „А“, за да се подчертае темброво
дадената нота.
Следващата композиция, която ще бъда разгледана е Four Brothers (Jimmy
Giuffre) - тя е един отличен пример за типичен суинг. В нея обърнатото легато и всички
принципи на акцентиране биха свършили чудесна работа, затова е уместно да бъде
демонстрирана точно тази мелодия. Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Не във всички суинг-мелодии обаче обърнатото легато върши толкова чудесна
работа. Много често се налага да се акцентира било то висок тон, било то начало или
край на фраза. Често тези фрази започват на силно време, а не на слабо и това е
причината, която налага акцентирането на фразите и в началото, и в края. В суинга и в
джазовата музика въобще, поради факта, че е необходимо музиканта да се съобразява с
ритъма, е важно да маркира фразата, къде започва и къде свършва, за да комуникира поясно с останалите хора от състава, особено когато импровизира. Тъй като през цялото
време на изпълнение тече непрестанна комуникация с останалите от състава, е важно
човек да бъде конкретен в опорните си точки. Съответно понякога се акцентират силни
времена, а голяма част от тоновете не се акцентират. Това до голяма степен зависи и от
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темпото. Когато темпото е бавно, се слагат повече акценти, повече се украсява
мелодията, а в бързо темпо броя на акцентите се намаляват, за да може да се изсвири
адекватно дадена мелодия. Ще бъдат представени няколко примера с мелодии, в които
обърнатото легато не е най-подходящото, но отново, за да се получи суинга се суингират
нотите и с акцентите се подчертават други опорни точки във фразата.
Thermo (Freddie Hubbard) е от трудните за изпълнение на тромпет пиеси,
темпото му е доста бързо и в мелодията има няколко виртуозни пасажа.“ Виж
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Boblisity (Miles Davis) едно от типичните медиум суинг парчета. В това темпо и
в по-бавните при суингирането на осмините, тези на слабо време се изтеглят максимално
назад, а силните се изпълняват навреме. Така се получава леко мързеливо като усещане
музициране, но пък силните времена държат темпото. Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Толкова стриктното акцентиране и прилагане на щрихи е по-важно при
ансамблова работа, когато свирят няколко души, за да могат да уеднаквят щрихите си и
да звучат заедно. Когато сам солист изпълнява дадена мелодия, тогава нещата могат да
са много по-свободни, но е необходимо отново да се спазват стиловите особености и
също така да се разпростира във варирането на самата тема, но все пак до степен да се
познава мелодията. Като пример може да се посочи цитираната по-горе пиеса Boblisity –
как би могло да се интерпретира, което е показано в следващите два варианта.
Вариантите са илюстрация за това, колко далече може да се отиде в интерпретацията.
Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 8 и ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Bilongo (Guillermo Rodríguez Fifefe) е една типична за латино-американската
музика джаз пиеса. В този пример има абсолютно същия подход на акцентиране, който
е коментиран за джаза по-горе, но нотите в случая не са суингирани. Това означава, че
осмините са равни, не се прилага принципът на удължаване на нотата на първо време и
скъсяване на тази, на слабо. Акцентите и сричките, които се използват са абсолютно
същите.
Друго съществено нещо в джаза е, че опорните точки на ритъма са слабите
времена, т.е. четвъртините (обикновено джаз феновете щракат или пляскат на второ и
четвърто време). В латиното има малко по-друг принцип. Там има огромна плетеница и
полиритмия в ритъм секцията, но има една т.нар. „камбана“ – това е калбел, който много
ясно рамкира първо и трето време, за да може всичко, което се случва в ритъм секцията
да бъде обединено. В латиното всички ритмични патерни, които се сливат в едно са
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подчинени на т.нар. „клаве“. Но много основен е споменатият калбел, който подчертава
първо и трето време.
Пиесата Sophisticated Lady на Duke Ellington е балада. При изпълнението на
баладата има някои особености, които се различават от свиренето на бавната класическа
музика. Много от младите музиканти забавят темпото на баладите, защото им се струва,
че така са по-артистични. Всъщност артистизмът не идва от това, да бъде разклатено
темпото, може би в даден момент това има своя ефект, но ако трябва да се изсвири в
джазов маниер една балада, е необходимо музикантът да бъде доста акуратен в ритъма.
Тъй като темпото е бавно, разстоянието от време до време е доста по-голямо и вътре
може да се случват повече неща.
При баладата не се суингират осмините, а по-скоро шестнайсетините. Много е
важно подхождането към тона, също какво вибрато ще бъде използвано. Тук отново,
както и в бързите темпа, също трябва много конкретно да се влиза в тона. Необходима е
конкретика в ритмиката и в начàлата на тоновете. Много хубав пример за това е
изпълнението на Sophisticated Lady на Дюк Елингтън с Хари Карни, който свири на
баритон саксофон. Той има много точна концепция и ясно си личи как подхожда към
тоновете, като ги атакува и след това ги „прибира“ и прави вибрато. Похват, заимстван
от класическата музика е динамиката на водене на мелодията, която ни отвежда към
високите тонове, което улеснява музиканта чисто инструментално, тъй като при
духовите инструменти високите тонове изискват по-голямо налягане и ако музикантът
си помогне динамически, свиренето се улеснява. Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 10
2.4.1 Вибрато
Много често в баладите има да се изпълни дълга нота. Почти всеки тромпетист
има в набора си от всекидневни упражнения такова, с дълги ноти. За да се изпълни нотата
с хубав тембър и интонация и без да „затрепери“, е умение, което изисква всекидневна
поддръжка. В практиката освен това е нужно, в зависимост от естетиката на
произведението, да украсим нотата динамически или с вибрато.
На тромпет има няколко варианта на изпълнение на вибрато:
а) от диафрагма
б) от устни
в) от ръка
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Диафрагменото вибрато е основно и е важно да се усвои с упражнения, а другите
два вида са по-скоро помощни. Докато тромпетиста се учи, е добре да прави вибратото
мерено. Виж Приложение 10А
2.4.2 Фънк
В края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ век опитите за нови форми и
прийоми отвеждат джаз музикантите до фънка. Флагмани в това ново направление са
Хорас Силвър, Лий Морган, Хърби Хенкок, Майлс Дейвис, Куинси Джоунс, Джеймс
Браун и др.
Тромпетът заема важно място в този стил, освен като солиращ инструмент, и
като част от брас-секцията на съставите, изпълняващи фънк.
В следващите музикални примери ще разгледам пиеси, типични за този стил. Тъй
като той произлиза от джаза, има доста сходни принципи, но и някои различия при
изпълнение. Виж Приложение 10А
В тази пиеса се вижда, че както и в джаза, се рамкира началото на фразите с
акцент. Съществената разлика е в това, че осмините са равни, а не суингирани. При
изпълнение на фънк често се суингират шестнайсетините. Това можем да видим в
следващия пример Хамелеон на Хърби Хенкок: Виж Приложение 10А
В тази пиеса много по-често са употребени шестнайсетини. При слушане на
записи ясно личи, че те са суингирани.
В еволюцията на джаза преди фънка се развива Би-боп, който е суинг, но в
двойно по-бързо темпо. Това води до отлив на публиката, която е припознавала джаза
като танцова музика. При фънка ритъмът отново е подходящ за танц, тъй като темпото
му е два пъти по-бавно. В мелодиите обаче джаз музикантите продължават да използват
уменията си да свирят Би-боп и често употребяват шестнайсетини. Така те прилагат
принципите на суингиране и акцентиране от джаза, но не на осмините, а на
шестнайсетините.
В пиеси, в които се наблюдават влияния от латино или рок музика има случаи,
когато шестнайсетините са равни. Като част от група, тромпетистът трябва да се
съобрази с това как барабанистът задава ритъма със суингирани или равни
шестнайсетини.
Когато в обучението си един брас-музикант изработи известно количество
джазови, биг бендови, латино и фънк пиеси, това му дава възможност в професионалната
му реализация да работи с всяка поп, рок, ска и т.н. група.
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2.5. Импровизация
За да се нарече джаз-музикант в днешно време, един инструменталист трябва да
усвои изкуството на импровизацията. Тя е основна и неделима част от този стил и го
прави силно вълнуващ и интересен. Благодарение на нея, всяко изпълнение на дадена
пиеса е уникално. „Всеки музикант, опитвал се сериозно да импровизира знае, че
изкуството импровизиране е пределно музикално предизвикателство, изискващо от
изпълнителя абсолютно майсторство във всеки момент на изпълнението.“2
Импровизацията не е част единствено от джаза. В бароковата музика не всичко
е било изписано и така изпълнителя е бил свободен да импровизира. Й. С. Бах е бил
брилянтен импровизатор, както и по-късно Ф. Лист и много други. Във фолклорната
музика този похват също се употребява. Като пример за творци-импровизатори в
българската народна музика се открояват Иво Папазов – Ибряма, Петър Ралчев,
Теодосий Спасов и т.н.
Импровизация наричаме тази част от произведението, в която музикантът или
певеца „композира“ в момента на изпълнение. Това е висша форма на музициране, тъй
като освен всичко, което е нужно като умения за изсвирването на даден нотен текст,
изпълнителят всъщност трябва в момента да съчини такъв. Тази нова мелодия е
съобразена с хармоничната структура, а също и със стила на пиесата. Съответно
изпълнителят трябва да е добре запознат с тези параметри.
Как да подходи човек, поставен пред такова предизвикателство?
На открит урок един от големите майстори на джаза Джигс Уигам споделя
своето наблюдение, че най-трудна е първата стъпка, а именно да започнеш да
импровизираш. Да успееш от една страна, да си повярваш, че можеш, и от друга да не
изискваш от себе си всичко, което измислиш да е гениално. Това е много честа
психологическа спънка, пречеща на начинаещите да започнат.
Как да се преодолее началния стрес?
В книгата си „How to improvice“ Хал Крук започва с думите на Кларк Тери
„Имитирай, анализирай, твори“. Това е всъщност есенцията на нещата, но стъпките до
творенето са много.

Crook Hall „How To Improvice“ ADVANCE MUSIC ISBN 3-89221-031-4, стр.10
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Натрупания опит на автора, като преподавател, показва че за начинаещият
музикант, тази стъпка да се осмели да импровизира се оказва доста трудна. В книгата,
спомената по-горе, Хал Крук посочва първата стъпка – измисляне на фрази с различна
дължина, без това да е обвързано с хармония. Може да бъде направена още една крачка
назад и началните задания да са: с пляскане да измислят двутактови или четиритактови
ритмични фигури, които да са предимно в осмини ноти. Така се въвеждат студентите в
идеята за това да правят разлика между суингирани и равни осмини. Ако някой от
студентите среща трудност, се предизвиква първо да пляска всички осмини в такта и след
това да пропуска някои. Следващото задание е вместо да пляскат, да седнат на пианото
и да измислят ритмики с няколко тона от до мажор. Добре е такива упражнения да се
правят с метроном, тъй като учещият свиква да комуникира ритмически. Когато се види,
че се отпуснат и тези елементарни упражнения станат лесни на студентите, следва да
напишат първо ритмика, а после да й сложат и ноти. На този етап, дори и найстресираните започват да добиват самочувствие, да приемат като решаване на
своеобразен ребус импровизирането. При едно нормално темпо на работа, би трябвало
на втори или трети урок всеки да е наясно с тези упражнения. По-дълго заседяване на
това елементарно ниво би доскучало, особено на по-артистичните натури. В следващия
етап, за няколко урока, следвайки методологията на Хал Крук и студентите измислят
фрази с различни дължини. Обсъжда се коя е дълга, коя е средно дълга и коя е къса фраза
в различните темпа. Други важни аспекти при построяването на фраза са: от кое време
започва, в каква посока се движи – нагоре или надолу, дали съдържа в себе си дълги или
кратки нотни трайности, дали се движи гамовидно или съдържа по-големи интервали,
каква е паузата от фраза до фраза. За да не е прекалено теоретично заниманието, се слуша
музика и се анализира как професионалистите подхождат към тези проблеми.
Много важна стъпка е въвеждането на студентите в идеята за това как да свържат
мелодията, която композират, с хармоничната структура на дадена пиеса. За целта първо
студентът трябва да знае как се построява акорд и кое в него играе важна роля за това
каква функция изпълнява в дадена каденца.
От елементарната теория на музиката се знае, че акорд е съзвучие от три или
повече тона, които са или могат да бъдат построени на терци. Тъй като джазът възниква
в началото на ХХ век, момент в който класическата музика е доста напреднала в
хармонично отношение, музикантите, изпълняващи този жанр се възползват от
напредъка и акордите, които строят са четиригласни, петгласни и т.н. Освен с ноти,
акордите имат и буквено изписване, което за разлика от това в класическата музика не
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показва функцията на акорда, а по-скоро от кой тон какъв акорд строим. Буквите,
използвани в класическата музика са:
T, което означава акорд с тоническа функция;
S, което означава акорд със субдоминантова функция;
D, което означава акорд с доминантова функция.
С цифрите след акорда се означава разположението, в което са – съответно 5
означава квинтакорд, 6 секстакорд, 6/4 квартсекстакорд, 7 септакорд и т.н.
При джаза означенията на акордите отговарят на приетите в музиката буквени
означения на тоновете на латиница:
C-акорд построен от нотата до;
D-акорд построен от нотата ре;
E-акорд построен от нотата приема ми;
F-акорд построен от нотата фа;
G-акорд построен от нотата сол;
A-акорд построен от нотата ла;
B-акорд построен от нотата си (в някои по-стари издания с тази буква се
означава си бемол, а за „си“ се използва H).
Ако трябва да се строи акорд от алтерован тон, то след буквата изписваме
съответно бемол или диез.
Следва да се определи дали акордът е мажорен или минорен. Ако след буквата
не пише нищо, то автоматично се приема, че акордът е мажорен. Минорът се означава с:
m, min. или с тиренце.
С цифрите след буквата се определя съставът на акорда – 5 е квинтакорд от три
тона, 7 е септакорд от 4 тона, 9 е нонакорд от 5 тона и т.н. Има няколко допълнителни
знака, показващи различни видове акорди:
+,aug (съкратено от английската дума augmented, която означава увеличен) –
това са знаци за увеличен акорд.
°,dim (съкратено от английската дума diminshed, която означава умален) –
това са знаци показващи умален акорд.
sus (съкратено от английската suspended, която означава изпуснат) – това е
знак за акорд, на който третата степен е изпусната и заменена с четвърта или втора.
аlt – това знак, за акорд в който много от степените са алтеровани.
Тук са дадени някои пояснения относно знакът 7.
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Под влияние на класическата музика, той означава доминантов септакорд,
следователно 7-мата степен отстои на малка септима от основния тон. Ако трябва да се
означи акорд, чиято 7-ма степен е на голяма септима от основния тон, се изписва
maj7.(мажорна седма)
С цел да се намали броят на изписаните знаци, е прието когато пише само 9, 11
или 13, седмата степен да е доминантова (отстояща на малка септима от основния тон).
Ако е мажорна, се изписва съответно: maj9, maj11, maj13. Ако някоя от степените трябва
да се алтерова, то пред означаващата я цифра се поставя диез или бемол в зависимост от
желаната посока на алтероване. В случай, в който е изписана само буква без цифровка,
тъй като в джаза акордите се строят по-често като четиригласни, се изпълняват с
добавена 6-та или 7-ма степен. Ако композиторът държи да се изпълни само тризвучие,
може след буквата да напише Triad (това е английската дума за тризвучие). Ако пък иска
да се изпълни задължително 6-та степен, изписва 6 след буквата.
Следващият пример показва част от акордите, построени от „до“ за онагледяване
на логиката на писане на джаз хармония с букви. Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 10Б
Ако вместо C (до), пише например D (ре) или F (фа), то следва да се построят от
съответния тон същите акорди, с други думи да се транспонират от тона, отбелязан с
буквата.
Знаейки какво означават акордовите означения, изпълнителят трябва да
съобрази какво да използва като тонове в мелодиите, които той ще импровизира.
Естествено тоновете от съответният акорд могат да бъдат свободно използвани, но така
музикалният език е доста ограничен. За да стане по цветен, към акордовите тонове
спокойно можем да добавим проходящи ноти. Те предявяват акордовия тон и отстоят на
малка или голяма секунда под или над него. Като трайност трябва да са кратки. Понякога
може да се използва и двойно предявяване. Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 10 В
Върху всеки акорд може да се намери цяла поредица от тонове, върху които
може свободно да се импровизира. Това тоново последование наричаме скала. „Скалите
са азбуката на музиката. Всеки трябва да знае азбуката, граматиката, да има богат речник
и т.н. преди да започне да пише думи, изречения и накрая поезия“3

Levine Mark „Jazz Theory“ 1995 Sher Music ISBN 1-883217-04-0, стр. 113
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2.5.1 Скали и отговарящите им тонове
Започва се с това, че на акорда Cmaj7 отговаря до мажорната гама. Ако в акорда
се промени седмата степен и той стане C7, единствената промяна, която ще настъпи в
скалата, също ще е седмата степен. Така се получава миксолидийски лад от „до“. Ако в
този акорд C7 се промени третата степен и той стане Cm7, същата промяна ще се направи
и в скалата и ще се получи дорийски лад от „до“. Ето така би изглеждало изписано с
ноти:

Тук е моментът да се върне отново темата за акордите, и в случая поредиците
им, наречени каденци или хармонична структура. Има значение за това коя скала ще бъде
използвана върху даден акорд, в зависимост от положението му.
В джаза, както и в класическата музика, акордите си взаимодействат и всеки има
своя функция спрямо останалите. Основните три функции са Тоника, Субдоминанта и
Доминанта. В джаза те са наречени „Втора – Пета – Първа“. „Една от най-важните
хармонични прогресии в джаз и поп музиката е II-V-I. Присъства в повечето стандарти
и поп пиеси, както и в пиеси от Би Боп, Суинг и Прогресив джаз епохите.“ 4 Има се
предвид акорд построен от втора степен на тоналния център (това е със субдоминантова
функция), последван от акорд, построен от пета степен на тоналния център (той с
доминантова функция) и акорд построен от първа степен или Тоника, тоналния център.
Ето как ще изглежда това в до мажор:

Jamey Aebersold Vol. 3 “II-V-I Progression” 1976 Copyright by Jamey Aebersold
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Всеки от тези акорди има конкретно функционално значение. Тониката е
устойчива и не търси разрешение. Доминантата е дисонатна, нестабилна и носи
напрежение, търсещо разрешение в Тониката. Субдоминанта е подготовка за
Доминантата, неустойчива, но не колкото Доминантата.
За всеки, решил да се занимава с импровизация, е добре да има пиано, синтезатор
или някаква клавиатура, на която да може да си изсвири каденцата на произведението,
което ще изпълнява, за да добие слухова представа за звученето му.
Ето някои препоръки за това: Всеки акорд има толкова обръщения, колкото тона
има в него. Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Г
Както и в класическата хармония, при преход от един към друг акорд, се търси
най-минималното движение. За целта първо трябва да се установи дали акордите, които
трябва да бъдат свързани имат един или повече общи тонове. Съответно тези общи
тонове се запазват в гласа, който те заемат в първия акорд и остават в този глас и във
втория. Останалите тонове преминават до най-близкият тон от следващия акорд. Ето
няколко примера за този тип свързване: виж ПРИЛОЖЕНИЕ 11
В случаите, в които няма общ тон между два акорда, първият глас отива в найблизкия тон нагоре или надолу от следващия акорд и по него се построяват останалите.
Когато има дълго задържане на един акорд, може свободно да се сменят
обръщенията му. Ето пример за цяла каденца. (Това е хармоничната структура на пиесата
на Джон Колтрейн „Moment‘s Notice“): виж ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Това е един начин да се възпроизведе каденца. Друг, дори по-лесен подход, също
много полезен за осмислянето на акордовата структура на дадена пиеса е да се свирят с
лява ръка басовия тон (първа степен), а с дясна – трета и седма степени. Това всъщност
са степените, определящи функцията на акорда. Първа показва от къде се строи, трета
дали е мажорен или минорен, а седма – дали е тонически или доминантов.
Ето как би изглеждала каденцата на пиесата „Moment‘ Notice“ само с първа,
трета и седма степени от акордите: виж ПРИЛОЖЕНИЕ 13
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За начинаещ в джаза музикант е добре да упражнява умението да свири каденци
на пиано, по горните два начина, докато то се автоматизира.
Задачата на импровизиращия е да създаде мелодия, отговаряща на акордите от
каденцата на пиесата. В пример „Скали 1“ е показан елементарен начин за намиране на
скала, отговаряща на акорд. Тук ще бъде приложено последованието „IIm7-V7-Imaj7“ в
мажор: виж ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Комбинирайки тоновете, съдържащи се в скалите, изпълнителят създава
мелодия, консонантна спрямо акорда, звучащ в акомпанимента. Изключение прави
четвъртата степен в скалата на тоническия акорд. Тя може да бъде използвана като
проходяща нота. По дългото ѝ задържане носи усещане за друга функция. Разбира се
дисонантът не е забранено звучене и много музиканти се възползват от него. В
практиката се е наложило да се нарича консонантното импровизиране - вътрешно, а
дисонантното – външно.
При анализ на скалите на IIm7-V7-Imaj7 в мажор, ще се установи, че тоновете,
използвани в трите акорда са едни и същи. Това улеснява импровизацията, тъй като подълго време се комбинират едни и същи тонове.
Съществуват и заместители на тези скали, някои от които звучат вътрешно
(консонантно), а други са междинен вариант между вътрешни и външни (консонантни и
дисонантни).
По-горе бе споменато, че четвъртата степен звучи дисонантно, ако не е
проходящ тон в тониката ѝ. Ако се повиши с половин тон, може да бъде употребена не
само като проходяща. Полученият лад е познат като лидийски. Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 14А
Тази промяна дава интересна окраска на скалата, без да я променя
функционално.
В доминантовия акорд има повече възможности. Функцията на доминантата е
свързана с напрежение и необходимост от разрешение. Колкото по-дисонантна е,
толкова е по-напрегната. По тази логика като се изключат степените, образуващи
функцията (1-ва, 3-та и 7-ма), всички останали могат да бъдат алтеровани. Отново е
въпрос на вкус и стил, до колко даден музикант ще се възползва от тези алтерации. В
практиката са се наложили няколко скали с тази функция. Освен миксолидийския лад,
който беше употребен в примерите до тук, често се употребява целотонна гама: Виж
ПРИЛОЖЕНИЕ 14А
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Тоновете в тази поредица отстоят на голяма секунда една от друга. Интересен
факт за тази скала е, че тя има общо два варианта. Този от примера и от половин тон
нагоре или надолу. Всички останали са обръщение на тези две. Състои се от шест тона.
Друга скала, характерна за джаза от ерата на Би-бопа до днес, наложена от Дизи
Гилеспи и Чарли Паркър е полу тон – тон. Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 14А
Тази поредица се състои от осем тона, разположени, както личи от името на
редуващи се малки и големи секунди (полу и цели тонове). Тази скала има три варианта:
от „сол“, от „сол диез“ и от „ла“. Всички останали са обръщения на тези три. Често е
наричана миноро-мажорна, поради наличието на двата вида терцов тон. Като характер е
доста напрегната и дисонантна.
Целотонната и полу тон – тон скали са симетрични (първата и втората им
половини са еднакви като интервали между тоновете). И двете съдържат в себе си
степените, определящи функцията на акорда, но и в едната, и в другата много от
останалите степени са алтеровани. Това създава усещане за споменатите по-горе
междинни (полу вътрешни – полу външни) скали.
От комбинацията на горните две скали се образува трета, наречена алтерована. Виж
ПРИЛОЖЕНИЕ 14А
В първия си тетрахорд тя е полу тон – тон, а във втория – целотонна. Не е
симетрична и съответно от всеки тон е различна. Като характер, както и предните, е доста
напрегната.
И в трите гореспоменати скали важните за определяне на функцията степени (1ва, 3-та и 7-ма) са запазени, а останалите свободно са алтеровани. На база на тази логика
могат да се правят и други комбинации в зависимост от естетическите търсения на
изпълнителя. Това се отнася и за другите два акорда от поредицата IIm7-V7-Imaj7. Тук
са представени най-често употребяваните, характерни за по-традиционния джаз.
В минор (с минорен тонален център) каденцата ще има следния вид: IIm7(b5)V7-Im7. В до-минор това ще изглежда така: Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 14А
Наложеното в практиката наименование на първия акорд е полу-умален. Той се
отличава от субдоминантовия акорд в мажорната каденца по това, че 5-тата му степен е
понижена с половин тон. Логиката на построяване е същата, както и в мажорната
каденца. Към субдоминантата, приета в класическата музика, е добавен басов тон на
втора степен. Вторият (доминантовият) е същият като в мажорната каденца, а третият
(тоналния център) в случая е минорен септакорд. Последният би могъл да бъде и Im6 или
Im(maj7) като това не би нарушило тоническата му функционалност, а само ще промени
29

характера му. Това е разликата между минорните акорди, поставени в различни функции.
В тоническия вариант задължителните степени са само 1-ва и 3-та, докато в
субдоминантния и 7-мата степен задължително трябва да отстои на малка септима от
основния тон.
Ето някои от най-използваните скали, отговарящи на акордите в тази каденца в
тоналност до-минор: Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 14А
При анализ на скалите на първия акорд ще се забележи, че те са с различна втора
степен. Първият вариант съдържа тоновете на тоналния център във версията му на
натурален минор, подредени от втората му степен. Тази скала е по-консонантната от
двете дадени.
Втората е с повишена втора степен. Това в тази тоналност (до минор) е тонът ми
бекар, който е силно дисонантен спрямо тоналния център на каденцата. Това прави тази
скала по-напрегната от първата.
В доминантовия акорд, както и в мажорния вариант на каденцата се търси
дисонанта. Тук се спазва същия принцип, да се запазят степените, определящи
функцията, а останалите могат се използват свободно. В първите три варианта на скали,
тонът „ми“ е с бемол. В тоналния център до-минор това е терцовият тон, определящ
акорда като минорен. Имайки предвид, че доминантата предявява тониката, то този тон
в доминантовата скала създава очакване за разрешение в минор. В последния пример
„ми“ е с бекар. Така, когато разрешението е в до-минор, се създава впечатление за
лъжливо заключение. Този подход е често използван в музиката. В много композиции
субдоминантата и доминантата подвеждат към минор, а се разрешават в мажор, както и
обратното.

2.5.2 Търнараунд
С този термин в джаза се описва следната каденца:
Imaj7-VI7-IIm7-V7-Imaj7
В до мажор изглежда така:

А в до минор:
30

Im-VI#7-IIm7(b9)-V7-Im

Думата търнараунд означава на английски завъртане около себе си. Както се
вижда това е каденца, започваща с акорд от първа степен и завършваща на същия.
Съдържа в себе си поредицата втора-пета-първа, но в случая предявена от доминантов
акорд на шеста степен, а преди него тоника (тоналния център). Всеки акорд би могъл да
бъде предявен с доминанта, отстояща на чиста кварта от него, а преди нея субдоминанта.
Това, как ще е построена една каденца, е решение на композитора. Изпълнителят трябва
добре да познава логиката на каденцата на произведението, което свири, за да може
адекватно да проведе мелодията на своята импровизация.
Както има заместители на скалите, така и акордите могат да бъдат сменени в
хармонизирането на дадена мелодия.
Ето няколко варианта на замени:
Към всеки акорд може да се добави 9-та степен. В тоническия и
субдоминантовия (Imaj или Im и IIm7) това обикновено е тон, отстоящ на голяма нона от
основния. А в доминантовия, поради дисонантния характер на акорда, освен голяма нона
може да се употреби и малка, и увеличена. С други думи деветата степен може да бъде
алтерована нагоре или надолу.
Така ще изглежда търнараунд в до-мажор с девети степени.

Това е петгласно построяване на акорд и за удобство основният тон се изпълнява
на пиано с лява ръка, а останалите с дясна. Нотите в дясната ръка в този пример са в
затворено положение. Гласоводенето следва описаните по-горе принципи на минимално
движение от акорд в акорд. В повечето обръщения между някои от гласовете се получава
интервал секунда. Това е много типично за джазовото звучене. Не е добре, когато
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секундата е между първи и втори глас, тъй като така се загубва усещането кой точно тон
е в първи глас.
При внимателен анализ на примера се забелязва, че тоновете в дясната ръка на
първия акорд (Cmaj9) могат да бъдат описани като Em7. Тези на A7(b9) в случая са Edim
(„ми“ умален). Имайки предвид, че умаленият акорд е построен само от малки терци, то
всеки от тоновете му би могъл да бъде основен. Следователно Edim може да бъде и Gdim,
Bbdim и C#dim. При Dm9 по същата логика в дясната ръка е изписан Fmaj7, а при G7(b9)F(Ab,B,D)dim. Всички тези новообразувани акорди могат да заменят онези, описани като
букви в примера.
Скалите, които следва да се използват, също са взаимно заменяеми. Виж
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Б
Много често за тоника се употребява акорд, в който седмата степен е заменена с
шеста. В до мажор символа, с който се означава е С6. Тази промяна дава леко различен
нюанс в звучността. Като скали той не се различава от Cmaj7. При анализ на тоновете му
ще се види, че те напълно повтарят Am7. Това е още един вариант на замяна на тониката,
познат в класическата музика, като лъжливо заключение в паралелната минорна
тоналност. Описаният по-горе начин на замени на акорди е напълно приложим и за
минорния вариант на търнараунда.
Често употребявана в практиката е тритонусовата замяна. Най-характерна е за
доминантовите акорди, но е приложима и за другите. Има се предвид замяната на даден
акорд с друг, построен от тон, отстоящ на тритонус от основния тон на първия. Виж
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Б
Причината тези акорди да са взаимнозаменяеми, е че степените им определящи
функцията са едни и същи, но в обръщение (тази, която е трета при единия, е седма при
другия и обратно). Това е валидно само за доминантовите акорди.
Така ще изглежда търнараунд с тритонусово заменени доминанти.

Тези нови доминанти могат да бъдат разрешени не на секунда надолу, както в
примера, а на кварта нагоре, както традиционно се случва това и тогава тритонусовата
замяна ще е валидна и за останалите акорди в каденцата. Това изглежда така:
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Скалите, които следва да бъдат използвани при замените са тези на
новообразуваните акорди. При доминантите еднакви за основния и заменящия го акорд
са полутон – тон и целотонната скали. Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Б
На база на описаните по-горе начини на замяна и имайки предвид, че всеки акорд
би могъл да е предявен от доминанта, а тя от субдоминанта, са образувани следните
каденци с функция на търнараунд. Виж ПРИЛОЖЕНИЕ 14 В
Комбинациите са безкрайни. В ПРИЛОЖЕНИЕ 16 са дадени примерите
съответно Long Ago&Far Away; The Way You Look Tonight и Voyage на употреба на IIV-I и търнараунд в практиката.
2.5.3 Комбинирани акорди
Комбинираните акорди (на английски slash chords) са тези, които са изписани с
два буквени символа. Обикновено това се прави, за да се покаже, че басовият тон е
различен от основния на акорда.

Скалата, която следва да се употреби върху такъв акорд, е тази на горната буква,
в случаите, когато добавеният басов тон е участващ в състава на въпросната скала. Ако
това не е така, то алтероваме тонът от скалата, за да съвпадне с басовия тон.
В по-редки случаи комбинираните акорди обозначават два акорда, изпълнени
едновременно.

Тук образуването на скала става като се комбинират тоновете от двата акорда.
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В практиката тези акорди се употребяват, за да придадат различни нюанси и да
обогатят хармоничния език. Следват няколко примера на поставянето им, като
заместители в II-V-I

а)
В този случай, доста често употребяван, е използване на басовия тон на
доминантата под субдоминантата. Така движението на баса е по-плавно.
При анализ на първият акорд в каденцата се забелязва, че като тонов състав
копира Gsus9. Функционално това е мястото, което този тип акорди (sus) заемат. А
именно субдоминанта с басов тон на доминантата.
В минор, каденцата от предния пример ще изглежда така:

б)
В този случай, ако трябва да се обозначи първият акорд със sus, то това ще е
Gsus(b9). Това съзвучие е много характерно за по-съвременния джаз.
Когато се хармонизира дадена мелодия, басът може да се движи в същата или в
обратно посока, може да лежи на един тон, докато мелодията се повишава или понижава,
както и когато мелодията лежи, басът може да се движи. Ето как би станало това при IIV-I с помощта на комбинирани акорди.

в)
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В последните два такта има статичен бас под всички акорди. Изписан е тонът
„сол“, който в до мажор, в случая тонален център, е квинтов. Този тип бас, под влияние
на класическата музика, се нарича оргелпункт. Често е употребяван и в търнараунд
каденци.

В ПРИЛОЖЕНИЕ 17 е даден пример как се използват в практиката комбинирани
sus акорди.
От примера личи, че в едно произведение, тоналният център може да се сменя
често и не всяка каденца трябва да е пълна. За да изгради правилно импровизацията си,
изпълнителят трябва да знае тоновия състав на акордите, съответстващите скали и
функцията, която акордът изпълнява, спрямо останалите в каденцата.
2.5.4 Блус
Неизменна част от джаза и съвременната популярна музика е блусът. Това е
музикален стил, създаден в края на ХІХ век в САЩ, съчетаващ в себе си фолклора на
афроамериканците с този на белите преселници. Това е една от първите форми на
оригинално музикално изкуство, създадено в Америка.
Блусът има характерна форма, която в някои случаи варира, но основно е
дванадесет-тактова структура, която условно може да се раздели на три дяла от по четири
такта.
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В първия дял имаме четири такта тоника, във втория – два такта субдоминанта
и два тоника и в третия дял – един такт доминанта, един – субдоминанта и два – тоника.
От примера се вижда, че всички акорди са септакорди (доминантови). Това придава
напрегнат и леко агресивен характер на каденцата. Също такъв характер има и скалата,
която се употребява върху всички тези акорди. Това е блус-скалата.

При анализ се вижда, че това е минорна пентатоника, към която е добавена
четвърта висока степен, в случая „фа диез“. Тази нота е наречена blue note. Думата blue
на английски означава тъжен и също така синьо, но в този случай значението е блусарска
нота.
Интересен факт за тази скала е, че тя е минорна, но в практиката се е наложила
да бъде употребявана както върху минорни акорди, така и върху мажорни. Звучността й
е уникална и емблематична за музиката, създадена в Северна Америка.
През годините блуса претърпява безброй трансформации, довели до
създаването на редица стилове като ритъм енд блус, рок енд рол, фънк и т.н. Огромна
част от пиесите в джаза са блусове като форма или употребяват блус-скалата. В тази
симбиоза дванадесет-тактовата хармонична структура бива обогатявана спрямо
стиловите особености на конкретната пиеса. Добавят се проходящи акорди на принципа
разгледан по-горе, че всеки акорд може да бъде предявен с доминанта, а тя със
субдоминанта. Тъй като първият дял е най-статичен (има 4 такта тоника), то много често
вторият такт бива заменен със субдоминанта. В последните два такта се използва
търнараунд. В дадени случаи се добавят допълнителни тонални центрове.
В ПРИЛОЖЕНИЯ 18 а, б, в, г са дадени няколко примера на блус-схеми,
разработени от емблематични за джаза композитори като: Duke Ellington – C jam blues,
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Thelonius Monk – Blue Monk, Charlie Parker – Blues For Alice, Charles Mingus – Goodbye
Pork Pie Hat.
Когато импровизира върху тези каденци, изпълнителят може да използва
скалите на акордите, но може и през цялото време да употребява блус-скалата на
основния тонален център на пиесата, независимо колко усложнена е акордовата
прогресия. Това подсказва, че дори формата на пиесата да не е блус, блус-скалата би
могла да бъде използвана свободно. Това ще даде на импровизацията типично за Северна
Америка звучене.
2.5.5 Упражняване и прилагане на скалите в практиката
За да може да борави свободно със скалите, всеки обучаващ се в изкуството на
джаз-импровизацията, е важно да отдели период в живота си, в който всекидневно да ги
репетира до степен, в която ги изпълнява механично. Следващите идеи дават представа
как да се изпълни това на практика.
Като начало скалата се изпълнява бавно от всеки тон, нагоре и надолу, след което
същото нещо се прави в четвъртини с метроном в темпо - 60 удара в минута. Когато това
стане лесно, четвъртините се заменят с осмини, които за да навлиза по-бързо в джазовата
стилистика обучаващият се, е добре да ги суингира. Добре е да има модел, тръгващ от
силно време и такъв от слабо. Когато изпълнителят се почувства комфортно,
изпълнявайки тези упражнения, е добре по малко да ускорява темпото на метронома.
Следваща стъпка е изпълнение на скалата на интервали. Първо терци, после кварти,
квинти, сексти и т.н.

Нотите от всяка скала могат да се подредят в тризвучия, четиризвучия,
петзвучия, пентатоники и т.н.
Всеки може да измисли свои упражнения за навлизане в дадена скала. Важно е
тези модели да бъдат транспонирани във всички тоналности.
По-горе бе споменат методът на Хал Крук, който препоръчва като начална стъпка
към импровизирането, да се измислят фрази с различна дължина, от различно време и с
различни трайности вътре в тях. Когато се навлиза в дадена скала, този прийом би
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помогнал. Джейми Аберсолд в книгите си „II-V-I in all keys“ и „Turnarownd“ предлага
огромно количество фрази със скалите на тези каденци, които изпълнителят трябва да
транспонира във всички тоналности. Тези упражнения развиват изключително добре
мисленето по степени и обогатяват музикалния речник с едни от най-типичните за джаза
ходове.
Всички описани по-горе упражнения са нещо като тренажор за импровизатора.
Истинската работа е да се приложат тези знания в импровизация върху цяло музикално
произведение.
Следва представяне на хипотетично соло върху хармоничната структура на
пиесата „The way you look tonight“ с анализ на използваните вътре похвати: виж
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Ако бъде направена аналогията с цветовете, то спрямо анализ първи тип, покъсите фрази и по-дълги нотни трайности са по-светли, а обратното по-дългите фрази и
по-бързите пасажи вътре в тях са по-тъмни (по-напрегнати) краски.
По отношение на анализ втори тип, степените от акорда и отговарящата му скала
са светли (успокояващи) нюанси, а останалите ноти са тъмни (напрягащи) такива.
Анализ трети тип е приложен, за да акцентира върху влиянието на ритмичните
съпоставяния, които колкото са по-сложни, толкова по-напрегната атмосфера създават.
Стандартната практика на джаз-оркестрите е да изсвирят дадена мелодия и след
това всички или някои от музикантите да импровизират върху хармоничната схема на
мелодията. Едно завъртане на цялата каденца се нарича един хорус. В солото си
изпълнителя може да изсвири един или няколко хоруса. В бавни пиеси е възможно
солото да е половин или четвърт хорус. Това е въпрос, в някои случаи на уговорка, в
други на моментно решение на солиста. Също негово решение е как ще протече солото
– дали ще започне в тиха или силна динамика, дали ще съдържа бравурни пасажи или ще
е спокойно и т.н.
В заключение може да се обобщи, че за да може свободно да солира върху дадена
мелодия, музикантът трябва да знае:
1. Акордовата структура на пиесата;
2. Скалите, които се употребяват върху въпросните акорди, съответно да
може свободно да ги изпълнявана инструмента си;
3. Стиловите особености на дадената пиеса;
а. дали има суингирани осмини или шестнайсетини;
б. какви мелодични и ритмични ходове са характерни за дадения стил;
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4. В каква емоционална насока иска да поведе музиката (тъжна, ведра,
меланхолична, истерична и т.н.).
Всички тези насоки са изведени от практиката и биха могли да послужат на
изпълнителите, насочили се към интерпретация на джаз.
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ГЛАВА ІІІ
ЕМБЛЕМАТИЧНИ ДЖАЗ ТРОМПЕТИСТИ И ТЕХНИТЕ ИМПРОВИЗАЦИИ
В тази глава са разгледани и анализирани няколко сола (импровизации) на
емблематични за джаза тромпетисти, всеки от които развива в своето време стила и
обогатява музикалния речник на инструмента.
В израстването на всеки джаз музикант слушането на музика, нотирането и
анализирането на сола е важно за изграждането на собствения му стил. Логиката на този
процес е, че първо човек усеща кое произведение му влияе емоционално, после
установява и анализира елементите на дадената пиеса и след това започва да ги
комбинира, и развива в своите творби, стараейки се да запази емоционалното послание.
Така с времето всеки изгражда свой език, с който комуникира с публиката. Колкото побогат е този език и колкото повече опит има артиста, то толкова по-ясен и по-разбираем
става за аудиторията. Процесът на усъвършенстване на изказа е нещо, което търпи
непрестанно развитие, тъй като вкусът на изпълнителя не е константна величина.

3.1 Луис Армстронг
Луис Армстронг 1901-1971
В началото на 20ти век в Ню Орлиънс се заражда джаза. В този момент това е
музиката на ниските прослойки в обществото, изпълнявана предимно по улиците,
баровете и копторите на града. Благодарение на уникалното си звучене и силното си
емоционално въздействие, бързо се превръща в световен хит. През 20те години на века
целият свят танцува под ритмите на този нов жанр. Бидейки танцова и популярна музика,
изразните средства на стила не са много сложни, но пък са силно ритмизирани.
Образа, с който се свързва началото на тази музикална епоха е на Луис
Армстронг. Както той самият твърди неговото раждане съвпада по време и място с
появата на джаза. Като музикант и певец е пример и вдъхновение за всеки, решил да се
отдаде на това музикално направление. До голяма степен фактът, че джаза става световен
хит се дължи на невероятния талант и харизма именно на Армстронг. Звукът на тромпета
му и неговия глас са емблематични и неповторими.
В музикалния език употребяван от него, ясно личат отличителните белези на
джаза от този период. Мелодичните му линии са изградени предимно от акордови тонове
с някои проходящи към тях. За да се подчертае ритъма тоновете са атакувани по-твърдо
от колкото в класическата музика. Звукът е бляскав и експресивен. Употребява се силно
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вибрато, често преминаващо в шейк (музикален ефект подобен на трилер). Неговото
поколение оформя и задава стилистичните особености при изпълнение на джаз и
Армстронг е един от най-ярките примери за това. Като настроение музиката е
възторжена, жизнеутвърждаваща и празнична, създаваща силно танцувално настроение.
Този тип джаз се нарича хот (от английската дума за горещ-hot). Пиесите, изпълнявани
от Л. Армстронг са популярни мелодии, госпъл, блус, танго. Те са преаранжирани така,
че да звучат в джазов маниер. Върху техните акордови последования музикантите са
импровизирали, съобразявайки се със стиловите особености. Импровизацията в този
етап често е парафраза на основната мелодия. Постепенно импровизираните пасажи се
отдалечават от тематичния материал и стават нови мелодични линии. Така изпълнителят
става до голяма степен съкомпозитор.
Първото соло е на Луис Армстронг (ПРИЛОЖЕНИЕ 19) върху пиесата „On the
Sunny side of the Street“
Солото е базирано на фразата от такт 2, развита в първите 8 такта, както и в
последните 8 такта (от такт 18 нататък). Тя се опира на тонът „фа диез“, който присъства
в четиризвучието на всички акорди под него. В тази по-архаична форма на джаза почесто се използват тоновете от акорда и проходящи към тях, а не целите скали.
От такт 10 започва секвенция, която използва акордовите тонове в първите си
четири такта. В такт 14 или такт 5 на секвенцията стъпването е на 9-та степен, което носи
напрежение и дава усещане за кулминация. Фразата, започваща от четвърто време на
такт 23 и завършваща солото е емблематична за Армстронг и за джаза от този период.
3.2 Дизи Гилеспи
Следващият изпълнител, който е разгледан, е един от основните участници в
създаването на революционния за джаза стил, наречен Би-боп. Името му е Дизи Гилеспи
и заедно с Чарли Паркър са флагмани на това ново музикално явление. Бидейки свръх
виртуозни изпълнители, те са имали амбицията да „извадят“ джаза от танцувалните зали
и да го поставят на сериозна концертна сцена. Това е била нелека задача, имайки предвид
статута на афро-американците в този момент (40-те години на ХХ век) в САЩ.
Би-бопа дава букет от нови изразни средства на джаза. Първото, с което се
свързва са невероятните темпа, в които се изпълнява. Започва употребата на повече
скали, отколкото акордови тонове. Емблематични за стила са т. нар. „Би-боп-скала“,
„тон-полутон“, „алтерована скала“ и т.н. Много често към тоновете от тези нотни
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последования се добавят проходящи и така в употреба влизат всички тонове от
хроматичната скала. Търси се по-дисонантна звучност.
Следва анализ на солото „Dizzy Atmosphere“ (ПРИЛОЖЕНИЕ 20), на Дизи
Гилеспи, отличен пример за Би-боп фразиране. Темпото е доста бързо и регистъра, в
който започва, е доста висок. Това говори за невероятните технически възможности на
изпълнителя.
Първата фраза е седемтактова, изградена предимно от осмини. Често се опира
на дисонантни, спрямо акорда, степени (такт 2 – първо и второ слабо са „ми-бекар“,
върху акорд Cm7. Такт 3 – второ време има „си“ върху акорд Bb7. Такт 4-3-то време,
върху акорд F7, в мелодията има „ре-бемол“ и т.н.).
В първи такт на 2-ро и 3-то време се наблюдава хроматична гама, свързваща
акордовия тон „ре“ (5-та степен в G7) с акордовия тон „си-бемол“ (7-ма степен в Cm7),
това е пример за тройно предявяване. В такт 2, на 3-то и 4-то време подобно движение е
извършено, но с тоновете от скалата на акорда F7. Движението продължава и в
следващия такт, отново с тоновете от скалата на акорда (в случая Bb7), но завършва с
неговата 9-та ниска степен „си-бекар“. Тя, както бе споменато по-горе, е дисонантна
спрямо акорда. Може да се каже, че този „си-бекар“ предявява следващия акорд (G7).
Има и тази логика, че мелодията няма нужда да повтаря басовия тон, тъй като това е вид
тафтология. Много често мелодиите на джаза се опират на 7-ма или 9-та степен. Във 2ро и 4-то време на същия 3-ти такт мелодията започва със 7-ма степен, отива към 9-та
ниска и отново с движение надолу се връща на 7-ма.
В такт 4 първите две времена с арпеж на акорда Cm7, който достига до 9-та
степен. В това бързо темпо има нужда солистът да подава ясен сигнал, че е в синхрон с
ритъм-секцията. Това консонантно движение логично подчертава дисонанта, който
следва. В 3-то време двете осмини („ре-бемол“ и „си“) са двойно предявяване на
акордовия тон „до“, последван от „ла“, и след това движението на терци-надолу,
продължава и в следващия такт. По същия начин е построен и такт 7. Използването на
секвенции е широко разпространено в джаза. Такава се вижда и в тактове 21 и 22. Тя не
е дословна, което също е типично.
В музикалния речник на всеки джаз-музикант има фрази, които го отличават и
са като запазена марка за дадения изпълнител. Такъв е случаят с мелодията, започваща
от такт 25 и завършваща на такт 29. Препоръчително е всеки, занимаващ се с джазтромпет, да усвои тази фраза, тъй като тя ще го обогати в техническо отношение, а и е
много ефектна и предизвиква вниманието на публиката. Друг типичен за Дизи Гилеспи
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похват е да започне фраза в екстремно висок регистър и с виртуозно гамовидно движение
да слезе до ниския регистър. Пример за това е отрязъкът от такт 10 до такт 16.
Интересен факт е, откъде идва наименованието Би-боп! Практика, въведена от
поколението на Луис Армстронг е да се пее дадена пиеса, освен с текста, който е
оригинално написан, да се импровизира със срички, които нямат конкретно значение.
Това се нарича „скат-пеене“.
Би-боп е дума, която много е прилягала на изпълнителите, когато пеели този
стил. Самият Дизи Гилеспи често пее в записите, достигнали до нас.
Този нов музикален език е бил приет от съвременниците си противоречиво.
Някои са виждали бъдещето на музиката в него, но за други е бил безсмислен и
многословен. Един от тези, които прегърнали новите идеи и посветили живота си на Бибопа е Клифорд Браун.
3.3 Клифърд Браун
Тромпетист, който за съжаление живее много кратко – само 25 години, но
въпреки това оставя ярка следа в джаза. Тъй като при него езикът е много изчистен и
ясен, в много от колежите, в които се изучава джаз, той е от подробно анализираните
музиканти. С неговото име се свързва създаването на Хард-бопа. Развитие на Би-бопа, в
което афроамериканците намесват повече блус и афро елементи, изследвайки корените
на своята култура.
Пиесата „Sandu“ (ПРИЛОЖЕНИЕ 21) на Клифърд Браун е типичен Хард-бопблус. Тромпетното соло е с дължина 24 такта или два хоруса по 12 такта (две блус-схеми).
В това кратко време ясно личи дълбокото познаване на хармоничния и мелодичен език
на джаза. Чувството за ритъм е безупречно, както и усетът за фразиране.
Първите два такта са като ауфтакт към основната част на солото. В тях под
влияние на блуса в оригиналния му вид има триолово движение, съставено от тоновете
на блус-скалата на тоналния център – фа мажор.
От такт 3 започва първият хорус с три къси фрази, успокояващи напрежението
от въвеждащия ауфтакт. Тоновете в тях са предимно от акорда или проходящи тонове от
скалите на акордите. От такт 7 с ауфтакт от предходния започва дълга фраза, проведена
предимно в шестнайсетини, създаваща усещането за двойно по-бързо темпо. Тук се
виждат похватите от Би-бопа – гамовидни пасажи с хроматични предявявания,
създаващи кратки секвенции (такт 10 – първо и второ време).
Следва триолова фраза (такт 12), съставена от тоновете на блус-скалата,
употребени върху акорди, спрямо които се получават дисонантни интервали. По нагоре
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в текста бе обърнато внимание на факта, че блус-скалата на тоналния център звучи
уместно във всякакъв вид блус, независимо колко променена и усложнена е
хармоничната структура.
Една от причините това соло да е много типичен пример за Хард-боп стила е
съчетаването на похватите на Би-бопа с тези на блуса, в предходните две фрази. Тук личи
и майсторството на изпълнителя, бързо да превключва от стил в стил, както и ритмически
да е подготвен да фразира във всякакви трайности. За всеки начинаещ тромпетист би
било много полезно да научи тази импровизация и да я практикува с метроном до
момент, в който зазвучи като оригинала.
Вторият хорус (такт 15) започва с две фрази напомнящи на риф, в блус
стилистиката. Такава е и третата, която е като отговор на първите две.
Следва дълга завършващата фраза (от такт 20 до края), съдържаща предимно
осмини, обрисуващи хармоничната структура с тонове от скалите на акордите и
проходящи към тях. Тук отново стилистиката е Би-боп.
3.4 Майлс Дейвис
След Би-бопа, някои музиканти поемат към Хард-бопа, който е доста
експресивен. В същото време други употребяват този език в музика с доста различно
емоционално послание. Майлс Дейвис е един от тези изпълнители.
В своята невероятна кариера той неколкократно променя облика на джаза.
Първите му стъпки на сцена са с флагманите на Би-бопа Чарли Паркър и Дизи Гилеспи.
Още от тогава си личи неговият ярък и различен начин на музициране. Неговите изразни
средства не са екстремно бързи пасажи и пределно висок регистър, а по-скоро красив
тон, типичен повече за класически изпълнител. Фразите му са много изчистени и всеки
тон е на мястото си. Атмосферата, която създава, е мистична и не подстрекава към забава,
а по-скоро към размисъл и вглъбяване. Постепенно Майлс се отделя от Би-боп течението
и създава Куул-джаза. (От английската дума „Cool“ – хладен. Употребява се като жаргон
за модерен човек с високо самочувствие).
За солото на пиесата „Freddie Freeloader“ (ПРИЛОЖЕНИЕ 22), записана в
албума „Kind of Blue“, може да се каже, че това е Куул-джаз в най-изчистен вид.
Езикът е подобен на предходните разгледани сола. Основната ритмична стъпка
са осмините, скалите са тези, които се употребяват в Би-бопа.
Фактурата тук не е така наситена. Темпото е медиум суинг. Усещането не е за
препускане, както е в Би-бопа, а по-скоро премерено движение на знаещ какво прави
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човек. Тона на тромпета е много чист и стабилен, дори когато е в доста висок регистър
(такт 66). Блус-скалата тук не носи характера на страдание и потиснатост, а на
самочувствие и самоувереност.
Ако при диксиленда и суинга джаза е забавна и танцова музика, при Би-бопа и
Хард-бопа– показваща невероятните инструментални качества на афроамериканците, то
в Куул-джаза същите демонстрират, че са горди, модерни хора с равни права,
притежаващи своя оригинална култура. Такива са били настроенията в обществото и
музиката е отражение реалния живот.
3.5 Фреди Хъбард
Пиесата „First Light“ (ПРИЛОЖЕНИЕ 23) е от типа – модален джаз. Солото е на
нейния автор Фреди Хъбард, един от най-впечатляващите тромпетисти на джаза. Записът
е от 1971. Произведението е много добър пример за това, как върху няколко акорда се
употребява един лад (в случая дорийски лад от „фа“).
След интродукцията и темата, на буква D започва солото, изградено изцяло от
тоновете на дорийски лад от „фа“. То е доста дълго и показва от една страна фантазия да
се комбинират тези няколко ноти в огромен брой различни по дължина и смисъл фрази,
а от друга – невероятната техника на изпълнителя.
На страница 2 от примера, ред 5 впечатлява дължината на този трилер. Използва
се така наречената техника на верижно дишане. На стр. 3, ред 3 е употребен устен трилер,
за чието изпълнение е нужен много сериозен контрол и владеене на инструмента. Този
тип сола са отворени като дължина. Солистът решава кога ще приключи и подава сигнал
на останалите в групата.
Фреди Хъбард е пример за всеки тромпетист, за това колко много може да се
развие свиренето на този инструмент, с каква лекота могат да се изпълняват
главозамайващи пасажи в целия регистър.
Списъкът с тромпетисти, на които си заслужава да се направи анализ е огромен.
От своята поява до днес джаза дава на света изпълнители, които непрестанно обогатяват
музикалния език, било с технически нововъведения, било с нови интонации от различни
фолклори и традиции и т.н. Всяко нещо, което изпълнителят желае да включи в
музикалния си речник, е добре да бъде слушано, транскрибирано, анализирано и
практикувано до момента, в който стане органична част от езика му.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След всичко изложено в трите глави на настоящия дисертационен труд могат да
се направи заключение, кои са най-важните опорни точки при изграждането на един
тромпетист като джазов музикант в неговото развитие и максимално опознаване на този
стил с различните му течения и разновидности:
1. Познаване на инструмента до ниво, при което да може с лекота да се
изпълняват виртуозни класически пиеси, съдържащи в себе си трудности, развиващи
всички техники и похвати. Високото техническо ниво гарантира възможност за
надграждане на други стилове.
2. Познаване на историята на джаза и присъствието на тромпета в тази история,
което дава поглед върху историческия контекст и характеристиките на времето, с които
е свързана изпълняваната музика.
3. Знание за това как се четат и щрихират отделните стилове в джаза.
4. Отлично познаване на джаз хармонията, функциите на акордите и скалите им.
5. Възможност за импровизиране, адекватно върху всякакви хармонични
каденци в различните стилове.
6. Научаване на максимално голям брой пиеси по възможност наизуст.
Анализиране на сола и интерпретации на различни артисти с цел натрупване на опит.
7. Смелост да се експериментира и да се представят свои нови идеи.
Този набор от знания и умения би дал широк диапазон от възможности за
реализация на притежаващия ги тромпетист. С тях той ще има самочувствието да
упражнява своята професия навсякъде по света. Разбира се фактори като артистичност,
характер, късмет и много други също влияят върху шансовете за успех. Някои от тях
човек може да променя, други – не. Основното, върху което би трябвало да се
концентрира един джаз тромпетист, е стремежът към непрекъснато усъвършенстване
като техничен инструменталист и професионален изпълнител.
Дисертационният труд систематизира необходимите знания за изграждане на
джаз тромпетист, адекватен към настоящия момент. Показва кои умения, придобити от
класическата музика биха били полезни и какво още е нужно. Систематизираните знания
в настоящия труд са полезни за развитието на джазовия тромпетист и показват гледната
точка на автора за етапите на развитието в джаз стилистиката.
Разгледаните анализи на джаз импровизациите дават насока и набелязват
важните елементи на джаза.
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Справка за приносите на дисертационния труд
•

За първи път в Българската научна литература тромпетът в джаза и

изкуството на джаз – тромпетиста е поставено в изследователски контекст .
•

Това е първият дисертационен труд в България, който позиционира

специфичния характер на интерпретация, определяща и изявяваща майсторството на
джазовия тромпетист.
•

За първи път в България са дадени указания и методологически принципи

за оформянето и развитието на даден тромпетист в сферата на джаза.
•

Направен е сравнителен анализ между изпълненията на тромпет в

класическата музика и джаза. Изведени са общите принципи, строгата специфика и
уникалността при интерпретацията в двата стила.
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•

Теоретичните разработки и личните творчески открития на дисертанта, по

отношение на техниките и изпълнителството на джаз тромпет, са в пряка практическа
приложимост и могат да послужат, като отправна точка и качествена основа при
интерпретационните търсения на джаз тромпетистите.
•

Анализирани са и изведени ползите от владеенето на стилистиката и

лексиката на джазовото изкуство за тромпетиста.
•

Изследван е ефектът върху техническото и изпълнителско майсторство на

различните методики за тромпет и тяхното практическо приложение.
•

Споделен е личен опит на автора, в теоретичен и практически план,

подплатен с огромен брой концерти, записи и други музикални прояви, реализирани на
престижни Български и световни сцени.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1- Упражнение 1 и 1.а

В професионални щимове това би било изписано така:
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60

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 А – Пример вибрато, Watermelon Man и Chameleon

61

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Б – Пример Акорди

62

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 В – Пример „Мелодии с акордови тонове и проходящи такива“

63

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Г – Пример обръщания на акорди

64

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 – Пример свързване на акорди 1
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66

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 – “Moment’s Notice” само с първа, трета и седма

67

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 – Пример-скали в 2-5-1 в мажор

68

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 А – Примери скали и пример II m7 (b5) – V7 – Im7 в до минор

69

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Б – Пример – търнараунд в до мажор – скали, тритонусова
замяна и обединяващи скали при тритонусова замяна

70
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 – Long Ago & Far Away
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ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ
на Михаил Христов Йосифов
Роден съм през 1976 година в гр. София. На тромпет започнах да свиря когато
бях на 11 години в Младежки духов оркестър “Ботева чета“ към община “Възраждане“.
Преподаватели ми бяха г-н Павел Мадолев и г-н Александър Лашков.
През 1989 бях приет в СМУ “Любомир Пипков“ в класа по тромпет на г-н Русан
Атев. Дипломирах се през 1994 и в същата година бях приет в Катедра „Поп и джаз
изкуство“ на ДМА “проф. Панчо Владигеров“ в класа на г-н Стойчо Раднев. Това
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Реализирахме 2 албума: “Happy man blues” и “Колкото толкова“. По-късно групата
започва да изучава латино-американска музика и функционира няколко години като
салса-бенд. В същото време през 1995 започнах работа в симфоничния оркестър към
Ансамбъла на Българската армия. Там бях до неговото закриване през 1997г.. От 2002 до
2009 г. бях в състава на Биг Бенда на БНР. През тези години записах множество пиеси,
като солист на оркестъра, някои от тях бяха специално композирани за мен.
През годините съм участвал като музикант в голям брой проекти, както
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