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Pētījumā	„Mūzikas	uztveres	un	muzikālās	gaumes	mijiedarbības	dialektika”	ir	apkopota	autores	
ilggadējā	 darbībā	 gūtā	 pieredze.	 Tā	 ir	 zinātniskā	monogrāfija,	materiālu	 aprobācija	 veikta	 gan	
maģistra,	gan	doktora	pētījuma	ietvaros.		
Pētījumā	analizēta	pusaudžu	personības	 socializācijas	un	 individualizācijas	problēma	muzikāli	
izglītojošajā	 procesā.	 Eiropas	 Savienības	 pašreizējā	 attīstības	 posmā	 personības	 pilnveides	
problēma	 ir	 īpaši	 nozīmīga	 un	 aktuāla.	 To	 nosaka	 Eiropas	 Savienības	 nostādne	 attīstīt	 ļoti	
izglītotu,	 tikumiski	 un	 emocionāli	 bagātu	 un	 komunicēt	 spējīgu	 personību.	 Autore	 akcentējusi	
būtisku	 šīs	 problēmas	 aspektu	 –	 mūzikas	 uztveres	 un	 muzikālās	 gaumes	 mijiedarbību	 kā	
objektīvu	pamatu	pusaudža	personības	socializācijai	un	 individualizācijai	muzikāli	 izglītojošajā	
procesā.	
Darba	 teorētiskajā	 daļā	 apskatīta	 mūzikas	 uztveres	 būtība,	 analizēta	 fenomena	 „mūzikas	
uztvere”	 veidošanās	 kā	 starppriekšmetu	 dialogs	 vēsturiski	 teorētiskais	 aspekts,	 noteikts	
mūzikas	 uztveres	 saturs,	 formulētas	 tā	 īpašības	 un	 komponenti,	 izstrādāts	 mūzikas	 uztveres	
darbības	 procesuālais	 modelis.	 Mūzikas	 uztveres	 darbības	 modelis	 ļāvis	 autorei	 akcentēt	
muzikālā	 sacerējuma	 invarianto	 un	 intersubjektīvo	 sociālo	 nozīmi,	 kā	 arī	 tā	 individuālo	 un	
variatīvo	 personisko	 nozīmi	 pusaudzim,	 akcentējot	 tajā	 vērtējošo	 attieksmi	 un	 pārdzīvojumu.	
Muzikālā	sacerējuma	sociālās	nozīmes	un	tā	personiskās	jēgas	tuvināšana	nosaka	skolotāja	lomu	
šajā	modelī.	Izstrādāti	mūzikas	uztveres	kritēriji	un	rādītāji,	noteikta	mūzikas	uztveres	attīstības	
līmeņu	 sistēma	 muzikāli	 izglītojošajā	 procesā.	 Ir	 formulēts	 un	 pamatots	 jēdziens	 „muzikālā	
gaume”	 kā	 pedagoģiska	 parādība,	 analizēts	 muzikālās	 gaumes	 saturs,	 noteikti	 tās	 veidošanās	
komponenti,	 kritēriji,	 rādītāji	 un	 līmeņi	 muzikāli	 izglītojošajā	 procesā.	 Pamatojoties	 uz	
izstrādāto	mūzikas	 uztveres	 kā	 darbības	modeli,	 tiek	 noteikta	mūzikas	 uztveres	 un	muzikālās	
gaumes	mijiedarbības	dialektika.		
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pilnveidošanos	 sekmējošais	 saturs	 un	 pēc	 izveidotajiem	kritērijiem	 eksperimentāli	 pārbaudīts	
mūzikas	 uztveres	 kā	 darbības	modelis.	 Autore	 ir	 izstrādājusi	 daudzveidīgu	 pusaudžu	mūzikas	
uztveres	un	muzikālās	gaumes	attīstības	metodiku.		
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GENERAL	CHARACTERISTICS	OF	THE	MONOGRAPH	
	

Introduction		
	

In	 conditions	 of	 modern	 socially	 cultural	 situation,	 which	 is	 featured	 by	

pragmatism,	 the	 crisis	 of	 spirituality,	 loss	 of	 moral	 guidelines,	 the	 specific	

priority	of	the	modern	education	is	development	of	the	spiritual	culture	of	the	

rising	generation,	formation	of	the	personality,	who	would	possess	the	system	

of	 value	 guidelines,	 needs,	 world	 outlook,	 definite	 knowledge,	 skills	 and	

abilities.		

Musical	art,	which	clears	vast	possibilities	 for	cognition	of	 the	man’s	 internal	

world,	 develops	 feelings	 of	 empathy	 and	 tolerance,	 facilitates	 the	 creative	

comprehension	of	personal,	moral	and	aesthetical	values	of	micro	and	macro	

social	media.		

Musical	 art,	 while	 reflecting	 the	 reality	 by	means	 of	 the	 musical	 image,	 the	

system	of	musical	expression	means,	has	its	own	specificity	in	development	of	

universal	 values.	 This	 specificity	 consists	 in	 development	 of	 personality’s	

aesthetical	and	moral	needs	and	in	recovery	of	the	spiritual	culture;	and	only	

music	with	high	spiritual	contents	is	able	to	achieve	it.		

However	 during	 last	 decades	 the	 entertaining	 music	 has	 been	 prevailing,	

which	 does	 not	 ensure	 the	 development	 of	moral	 qualities	 of	 a	 personality.	

Mass	 media	 industry	 and	 discos	 become	 a	 dominant	 resource	 in	 students’	

music	 self–education.	 The	 positive	 side	 of	 this	 process	 is	 accessibility	 and	

simplicity	of	information	acquisition	resources,	but	the	negative	side	is	the	low	

level	 of	 virtue	 of	 these	 resources,	 which	 does	 define	 teenagers’	 music	

experience,	taste	and	culture.		

Various	 sociological	 research	 in	 Europe,	 Russia	 and	 Latvia	 indicate	 that	 the	

largest	part	of	 teenagers	choose	entertaining	music	–	 the	primitive	one	 from	

the	 viewpoint	 of	 harmony	 and	 form.	 These	 are	 music	 genres,	 which	 are	

characterised	 by	 frequent	 rhythmic	 structure	 repetition,	 sharp	 and	 heavy	

accentuation,	 maximal	 volume	 and	 aggressive	 singing	 manner.	 Listening	 to	

such	 a	 kind	 of	 music	 teenagers	 get	 used	 to	 perceive	 the	 sound	 flow	

physiological	impact	but	not	the	content.	“It	is	necessary	to	guard	our	children	

against	 anti–artistic,	 empty	 music,	 which	 possesses	 only	 a	 general	 mood.	
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While	 listening	 to	 such	 a	 music	 he	 gets	 used	 to	 perceive	 the	 physiological	

influence	of	the	sound	flow,	but	not	the	content”	(Zariņš,	2005).	

The	 position	 of	 the	 classical	 music1	 in	 the	 competition	 for	 the	 audience’s	

attention	 is	 not	 simple.	 On	 one	 hand,	 it	 is	 supported	 by	 the	 centuries–old	

history,	which	 is	merging	 such	 concepts	 as	 “everlasting	 cultural	 values”	 and	

“high	spirituality”	in	the	society’s	consciousness.	On	the	other	hand,	this	music	

is	 specifically	 complicated	 for	 the	 listener,	 because	 it	 demands	 the	 integral,	

adequate	perception	and	the	high	level	of	musical	taste,	which	will	determine	

if	the	music	will	become	a	serious	passion	or	this	profound	stratum	of	human	

culture	will	remain	unclaimed.	

Being	guided	by	achievements	of	musical	psychology,	modern	musical	science,	

sociology	and	aesthetics,	pedagogy	must	develop	practical	 recommendations	

and	prepare	pupils	for	perception	of	musical	art.		

In	Latvia	 special	 attention	 is	paid	 to	 listener’s	music	development,	 aiming	at	

acquirement	 of	 music	 values.	 But	 changing	 music	 functioning	 conditions	

require	the	necessity	to	improve	the	music	education	process	constantly	with	

acquisition	of	music	experience	and	development	of	teenagers’	music	culture,	

the	main	component	of	which	 is	music	perception.	Music,	which	 is	dedicated	

to	 the	 listener,	 taking	 into	 account	 his/her	 interests,	 needs	 and	 perception	

regularities	of	perception,	 influences	development	of	 the	society,	 contributes	

to	development	of	the	personality,	for	whom	music	becomes	a	bearer	of	music	

values	and	does	not	only	perform	entertainment	functions.		

This	situation	detected	contradictions	between:	

 the	 significant	 potential	 of	 music	 art,	 which	 is	 one	 of	 the	 factors	 of	

personality	 development,	 and	 the	 experience	 of	 teenagers’	 music	 art	

perception;	

 the	content	of	music	education	process	and	the	teenagers’	music	interest	

and	needs.		

                                                 
1Classical	music	 –	 the	model,	 distinguished,	 universally	 recognized	musical	works,	 possessing	
everlasting	value	for	national	and	world	culture	(Mūzikas	enciklopēdiskā	vārdnīca,	2004).	
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The	 discovered	 contradictions	 define	 the	 problems	 considered	 in	 the	 given	

research:		

 development	 of	 music	 adequate	 perception	 in	 the	 music	 education	

process;		

 teenagers’	musical	taste	improvement;	

 interconnection	 of	 musical	 taste	 and	 music	 perception	 in	 the	 music	

education	process.		

Urgency	of	the	problem,	lack	of	theoretical	basis	and	practical	research	in	the	

Latvian	music	 pedagogy	 defined	 the	 topic	 of	 the	 research:	Dialectics	of	 the	

interconnection	 of	music	 perception	 and	musical	 taste	 as	 a	 pedagogic	

problem.	

The	 methodological	 basis	 of	 the	 research	 are	 works	 connected	 with	 music	

perception	 issues:	 in	 music	 pedagogy	 (J.	Birzkops,	 D.	Zariņš,	 I.	Nelsone,	

M.	Paipare,	 M.	Zilgalve,	 L.	Mackēviča,	 I.	Millere,	 V.	Beloborodova,	 L.	Bochkarev,	

R.	Smith,	 D.	MacDonald),	 in	 music	 psychology	 (J.	Nazaikinsky,	 P.	Jakobsons,	

V.	Petrušin,	G.	Tsipin,	E.	Kurth,	D.	Harwood),	in	the	science	of	music	(B.	Asafyev,	

V.	Medushevsky,	 A.	Sokhor,	 N.	Cook),	 in	 psychology	 (L.	Vygotsky,	 B.	Teplov,	

Y.	Ponomarjev),	 where	 the	 concept	 of	 music	 perception	 is	 envisaged	 as	 a	

process	and	an	action.	Taking	L.	Vygotsky’s	idea	of	the	music	perception	action	

as	a	basis,	 in	 the	 research	 this	 concept	 is	viewed	as	a	polymotivated	activity,	

which	on	a	basis	of	received	music	experience	foresees	listening,	development	of	

composition	image	feeling	and	evaluation	skills,	wherewith	comprehension	of	its	

content,	formation	of	the	personal	attitude	and	expression	of	the	selective	taste	

in	connection	with	acquired	music	information.		

On	 a	 basis	 of	 the	 research	 into	 the	 concept	 “aesthetical	 taste”	 (C.	Batteux,	

D.	Hume,	C.	Montesquieu,	M.	Zeltser,	F.	Hutcheson,	A.	Shaftesbury,	J.	Herder)	and	

“artistic	 taste”	 (L.	Cogan)	 the	 concept	 “musical	 taste”	 is	 defined,	 which	 is	

examined	 as	 an	 axiological	 concept,	 a	 possibility	 to	 perceive	 the	musical	 art,	

express	emotionally	evaluation	of	it,	and	as	an	expression	of	selectivity	towards	

musical	information.	

Aim	of	the	research:		

 define	 the	 content	 of	 music	 perception	 and	 musical	 taste,	 develop	 its	

criteria,	 to	 work	 out	 the	 processual	 model	 of	 music	 perception	 and	 to	

check	its	efficiency	in	musical	taste	improvement,	defining	the	dialectics	
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of	 correlation	 of	 teenagers’	music	 perception	 development	 and	musical	

taste	improvement	in	the	music	education	process.		

Objectives	of	the	research:		

 to	analyse	the	processual	model	of	music	perception	as	an	action;		

 to	work	out	organisation	of	the	music	educational	process	in	accordance	

with	the	developed	model;	

 to	examine	the	 levels	of	 the	pupils’	music	perception	and	music	 taste	 in	

the	experimental	class;		

 to	analyse	the	results.	

Methods	of	the	research:		

1. Theoretical	methods:		

 theoretical	 analysis	 of	 philosophic,	 pedagogical	 and	 music	 science	

literature;		

 modelling;		

 interpretation.	

2. Empirical	methods:	

 observing	students	within	the	music	education	process;	

 discussions;	

 inquiring.	

3. Methods	of	statistical	data	processing:	

 Cronbach’s	Alpha	method;	

 method	of	descriptive	statistics;	

 data	 processing	 programme	 “Microsoft	 Excel	 for	 Windows”	

(function	Round);	

 Wilcoxon	Signed	Ranks	Test;	

 Spearman’s	rho	analysis	of	rank	correlation;	

 factor	analysis.	

Periods	 of	 the	 research:	 in	 accordance	 to	 the	 research	 strategy,	 the	

experimental	research	was	organised	in	three	periods.		

 In	 the	 first	 period	 of	 the	 research	 –	 the	 theoretical	 concept,	 stating	

experiment	organisation	and	realisation	were	worked	out.	

 In	the	second	period	of	the	research	–	theoretical	basis	was	developed	

and	 the	 formative	 experiment	 was	 implemented,	 when	 the	 processual	
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model	of	music	perception	was	practically	applied	in	the	music	education	

process.		

 In	the	third	period	of	the	research	–	summarisation	of	the	experiment	

results	of	the	research,	their	qualitative	and	quantitative	analysis,	 laying	

out	the	paper.		

The	empirical	basis	of	the	research:	

Comprehensive	 schools	 of	 Latgale	 Region.	 The	 experiment	 participants:	

students	of	the	5th	–	9th	year	during	5	school	years	(in	total	368	respondents).		
	

CONTENTS	OF	THE	MONOGRAPH		
	

In	 the	 Introduction	 choice	 of	 the	 research	 topic	 and	 its	 urgency	 and	

significance	 in	 the	 modern	 pedagogy	 are	 justified,	 the	 aim,	 objectives,	

methods,	periods	are	defined,	the	empirical	basis	are	described.		

In	 Chapter	 1	 “Historically	 theoretical	 aspect	 of	 the	 development	 of	 the	

phenomenon	 „music	 perception”	 as	 a	 dialogue	 between	 subjects”,	 on	 a	

basis	 of	 the	 analysis	 of	 music,	 pedagogic,	 psychological	 and	 philosophic	

literature,	 theoretical	 resources	 were	 analysed	 and	 psychological	 and	

pedagogical	 theoretical	 research	 principles	 were	 worked	 out.	 Historical	

theoretical	 aspect	 of	 formation	 of	 the	 concept	 of	 “music	 perception”	 were	

analysed,	 the	 music	 perception	 content	 was	 defined,	 its	 qualities	 and	

components	 were	 formulated,	 the	 processual	 model	 of	 music	 perception	

activity	 was	 worked	 out,	 music	 perception	 criteria	 and	 indicators	 were	

defined,	 the	 level	 system	 of	 music	 perception	 development	 in	 the	 music	

education	process	was	established,	its	highest	level	is	adequate	perception.	

In	 Subchapter	 1.1.	 “Historical	 theoretical	 aspect	 of	 formation	 of	 the	

concept	 of	 “music	 perception”	 various	 approaches	 to	 music	 perception	

problem	 investigation	 and	 its	 urgency	 are	 examined.	 It	 was	 discovered	 that	

the	 music	 perception	 problem	 has	 interested	 philosophers,	 psychologists,	

pedagogues,	 physiologists,	 music	 scientists	 since	 Pythagoras’s	 times	 to	 our	

days.	Various	approaches	characterize	this	issue:	music	acoustic	(correlation	of	

music	 sounds	 and	 their	 perception	 organisation;	 analysis	 of	 timbre	

perception;	 differences	 in	 music	 sound	 perception	 –	 Pythagoras,	 A.	Volodin,	

O.	Sachaltuyeva,	 Y.	 Rag,	N.	 Garbuzov);	 psycho–	 physiological	 (study	 of	 music	

perception	 mechanisms	 and	 elements	 –	 R.	Decart,	M.	Mersenn,	H.	 Riemann,);	
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social	 psychological	 (influence	 of	 age,	 experience	 and	 individual	 features	 on	

music	perception	–	N.	Orem,	I.	Mattezon,	T.	Adorno);	music	psychological	(study	

of	 music	 thinking	 and	 perception	 processes	 –	 J.	 F.	 Herbart,	 H.	 Helmholtz,	

Y.	Buriánek,	 P.	Fraisse,	 R.	Francès,	 V.	Dowling,	 D.	Harwood,	 R.	Yakobson,	

Y.	Hutter,	 J.	Nazaikinskis,	 M.	 Zilgalve);	 value	 esthetical,	 axiological	 (music	

sapidity,	 composition	 evaluation	 –	Aristoxen,	O.	Zich,	R.	Smith,	D.	MacDonald,	

E.	Kurth,	 B.	Asafyev,	 L.	Bochkarev,	 N.	Cook,	 A.	Gabrielsson,	 G.	Tarasov,	

P.	Jakobson,	 A.	Shcherbakova);	 music	 educative	 (music	 perception	 as	 a								

means	 of	 reference	 –	R.	Smith,	D.	MacDonald,	D.	Zariņš,	 I.	Nelsone,	M.	Paipare,	

L.	Bochkarev,	L.	Krasinska,	V.	Kalniņa,	Z.	Gailīte,	I.	Millere,	L.	Mackēviča);	activity	

approach	 (music	 perception	 as	 an	 activity	 –	 L.	 Vygotsky,	 J.	 Nazaikinskis,	

D.	Zariņš,	I.	Nelsone,	M.	Paipare,	L.	Bochkarev).		

On	 a	 basis	 of	 L.	Vygotsky’s	 conception	 about	 music	 perception	 activity,	 the	

author	examines	the	music	perception	in	the	context	of	the	activity	approach.		

In	 Subchapter	 1.2.	 “Music	 sound	 perception	 and	 general	 typologies	 of	

perception”	 the	 concept	 of	 “sound”	 is	 examined,	 since	 music	 perception	 is	

based	on	sounds	perception,	which	are	purposefully	developed	and	organised.	

It	was	discovered	that	only	the	level	of	music	artistic	 integrity,	entirety	(Rag,	

1998),	which	includes	the	person	perceiving	music,	the	music	composition	in	

its	all	artistic	esthetical	entirety	and	the	person’s	attitude	to	music,	is	valuable	

aesthetically,	 because	 music	 composition	 evaluation,	 music	 content	

comprehension	 and	perception	 are	 taking	place,	which	 is	 the	 highest	 aim	of	

music	perception.		

As	 music	 perception	 starts	 with	 sound	 perception,	 music	 language	 element	

perception,	which	helps	to	perceive	and	understand	music,	music	expression	

means	 are	 highlighted	 (J.	Nazaikinsky,	 B.	 Teplov,	M.	 Roitershtein,	 Y.	Holopov,	

E.	Kurth,	N.	Garbuzov).	Hence	for	wholesome	music	composition	perception	it	

is	 necessary	 to	manage,	 catch	 and	 understand	 all	 music	 language	 elements.	

Each	 of	 them	 brings	 some	 information	 to	 the	 listener;	 however	 the	 real	

esthetical	value	is	rendered	by	the	music	composition	only	when	perceiving	all	

elements	in	an	entirety.		
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The	 envisaged	 general	 perception	 typologies	 (V.	Lee,	A.	Gotsdiner,	A.	Copland,	

V.	Gurney,	T.	Adorno,	Z.	Gailīte,	A.	Sokhor,	M.	Tarakanov)	allowed	coming	to	the	

conclusion	that	there	are	various	listeners’	reaction	typologies,	beginning	with	

music	 composition	 undifferentiated	 perception	 to	 the	 wholesome,	 adequate	

perception,	 in	 the	 result	 of	 which	 the	 music	 image	 as	 a	 phenomenon	 is	

comprehended,	harmonically	perceived	and	understood.		

In	 Subchapter	 1.3.	 “Theoretical	 principles	 of	 music	 perception	 as	 an	

activity”	on	a	basis	of	the	activity	theory,	the	music	perception	as	an	activity,	

music	perception	content	and	process	aspects	are	analysed.		

In	Part	1.3.1.	 “Music	perception	as	an	activity”,	 on	 a	 basis	 of	 L.	Vygotsky’s	

conception	about	music	perception	activity,	music	perception	is	examined	as	a	

polymotivated	 activity,	 which	 on	 a	 basis	 of	 the	 music	 experience	 foresees	

development	 of	 listening	 skill,	 image	 emotional	 experience	 and	 evaluation,	

wherewith	formation	of	personal	attitude	to	 it	and	expression	of	selective	taste	

in	relation	to	the	received	music	information.		

The	examined	activity	theory	(A.	Leontyev,	S.	Rubinshtein,	G.	Shchukina)	and	its	

structure	 is	 the	main	methodological	basis	of	music	perception	investigation.	

In	 the	 context	 of	 the	 activity	 theory	 it	 was	 discovered	 that	 the	motive	 and	

personified	 sense	 as	 the	 activity	 structural	 elements	 are	 “personality	

development	 units”	 (A.	 Leontyev),	 which	 develop	 interests,	 motivation	 and	

needs.	 The	 activity	 cycle,	 which	 was	 worked	 out	 by	 Z.	Chehlova’s	 (2002)	 is	

examined;	the	author’s	research	is	based	on	this	cycle.		

In	Part	1.3.2.	“Music	perception	content	aspect”	music	perception	content	is	

defined,	 music	 perception	 features	 and	 components	 are	 formulated,	 which	

make	the	basis	for	music	perception	criteria	definition.		

Consolidation	 of	 features	 of	 various	 music	 language	 elements	 (music	

expression	 means)	 in	 the	 perception	 process	 and	 investigations	 of	 this	

problem	 in	 psychology,	 music	 science	 and	 music	 pedagogy	 (A.	Leontyev,	

B.	Asafyev,	V.	Beloborodova,	E.	Kurth,	H.	Helmholtz,	D.	Harwood,	N.	Cook)	allow	

highlighting	the	following	music	perception	features:		

 emotionality;	

 integrity,	figurativeness;	

 multi	variantness;	

 comprehension;	



Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika Marina Marčenoka 

 

11 
 

 selectivity	(ability	to	make	a	choice);	

 associativity;	

 constancy.	

On	 a	 basis	 of	 researches	 made	 by	 L.	 Vygotsky,	 B.	 Asafyev,	 J.	 Nazaikinsky,	

R.	Smith,	 D.	MacDonald,	 V.	 Beloborodova,	 N.	 Cook,	 C.	 Seashore,	 L.	Meyer	 the	

components	of	music	perception	were	separated:		
	

Figure	1.	Music	perception	components	(Marchenoka,	2008)	
	

	
	

	
In	Part	1.3.3.	“Music	perception	processual	aspect”,	on	a	basis	of	the	Activity	

theory	 and	 on	 the	 activity	 cycle	 worked	 by	 Z.	 Chehlova	 (2002)	 the	 music	

perception	model	in	the	music	education	process	was	worked	out,	taking	into	

account	music	activity	features	and	adolescence	period	characteristics.		
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Figure	2.	MODEL	OF	MUSIC	PERCEPTION	AS	AN	ACTIVITY	
(processual	aspect)	(Marchenoka,	2008)	
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On	 a	 basis	 of	 P.	 Jakobsons’	 conception	 that	 the	 music	 perception	 is	 a	

developing	process,	after	having	examined	the	content	of	music	perception	as	

an	 activity	 and	 using	 the	 developed	music	 perception	 processual	model,	 the	

music	perception	development	stages	in	the	music	education	process	were	set.		

The	offered	conventional	division	of	the	composition	perception	process	into	

stages	 is	 a	music	 composition	 image	 creation	 scheme,	which	 appeared	 on	 a	

basis	of	practical	observations	and	conclusions.		
	

Figure	3.	Image	formation	during	the	composition	perception	process	
(Marchenoka,	2008)	

	
After	 studying	 the	 image	 formation	 the	 main	 contradiction	 between	 the	

objective	 content	 of	 the	 music	 image	 and	 the	 student’s	 perception	 of	 the	

subjective	image	was	clarified.		

Perception	 adequacy	 depends	 on	 the	 approximation	 degree	 of	 composition	

objective	content	and	music	image	subjective	perception.		

The	 analysis	 of	 the	 content	 of	 music	 perception	 activity	 (L.	Vygotsky,	

J.	Nazaikinsky,	L.	Bochkarev,	D.	Zariņš)	allows	formulating	the	following	music	
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with	 help	 of	 the	 knowledge,	 abilities	 and	 skills;	 emotional	 responsiveness	 in	

relation	 to	 music	 (empathy);	 associations	 that	 appeared	 in	 the	 process	 of	

listening;	 joint	 creative	 work	 (pedagogue	 –	 composition	 –	 music	 image	 –	

student),	comprehension	of	music	image	and	acquisition	of	the	personified	sense;	

music	abilities	(music	hearing,	feeling	the	rhythm	and	scale,	music	memory).		

In	 the	 Monograph	 music	 perception	 indicators	 in	 the	 music	 educational	

process	were	also	worked	out.		
	

Table	1.	Music	perception	criteria	and	indicators	(Marchenoka,	2008)	
	

Criteria	 Indicators	
Interests	and	music	
needs,	selectivity	of	
music	information	
usage		

1. Lack	of	need	and	interest	in	listening	to	music;	
2. Chooses	listening	to	entertaining	music;	
3. Chooses	listening	to	classical	music;	
4. Listening	 to	 various	 music	 genres	 and	 trends,	 music	
information	 usage	 selectivity	 and	 comprehension	 of	
music	value.		

Emotional	
responsiveness	in	
relation	to	music	
(empathy)	

1. Indifferent	attitude	to	the	composition,	absolute	
incomprehension	of	its	content;		

2. Emotional	 perception,	 which	 is	 characterised	 by	 the	
words	„I	like	it	–	I	don’t	like	it”;		

3. Emotional	 perception	 with	 fragmentary	
comprehension	of	the	composition	content;	

4. Emotional,	esthetical	feeling	of	the	composition	and	its	
sense	 comprehension,	 the	 perception	 becomes	
adequate	to	the	composer’s	intention.	

Integrity	of	perception,	
achieved	in	music	
education	process	with	
help	of	knowledge,	
skills	and	abilities	
(listening	experience)	

1. Music	 perception	 as	 sound	 chaos	 perception,	 which	
does	not	have	 the	beginning,	 lacks	music	 composition	
knowledge	and	analysis	skills;	

2. Perception	 determines	 the	 elementary	 possibility	 to	
highlight	separate	elements	in	music;		

3. Fragmentary	 perception,	which	 is	 supplemented	with	
knowledge	of	historical	 conditions	of	 the	 composition	
appearance,	 the	 composer’s	 biography,	 one’s	 creative	
work	knowledge;		

4. Integral	 perception,	which	 allows	 rendering	deep	 and	
detailed	 music	 composition	 analysis	 and	 afterwards	
keeping	it	in	memory.		

Joint	creative	work	
(pedagogue	–music	
composition	–	music	
image–pupil),	
comprehension	of	
music	image	and	
acquisition	of	the	

1. Lack	of	common	creative	work	and	personal	sense;	
2. Teacher’s	 mood	 for	 perception:	 introductory	 speech,	
teacher’s	 narration,	 music	 perception	 without	
comprehension	of	the	music	image;	

3. Partial	 teacher’s	 assistance	 in	 the	 perception	 process:	
with	explanation	of	composition’s	historical	conditions,	
awareness	of	the	music	image;	
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personified	sense	 4. Emotional	 and	 esthetical	 experience	 of	 the	
composition,	 internal	 comprehension	 of	 the	 music	
image	 as	 a	 phenomenon,	 refined	 by	 fantasy	 activity,	
personal	life	experience,	one’s	feelings,	which	attaches	
nature	of	the	common	creative	work	to	perception	and	
acquisition	of	teenager’s	personified	sense.	

Music	abilities	(music	
hearing,	feeling	rhythm	
and	scale,	music	
memory)	

1. Lack	of	musical	abilities;		
2. Only	expression	of	emotional	responsiveness;		
3. Expression	 of	 the	musical	 rhythmic	 feeling,	with	 help	
of	 which	 music	 reproducing	 and	 composition	 is	
implemented;		

4. Feeling	 the	 composition	 rhythm,	 scale,	 expression	 of	
musical	hearing,	feeling	and	meaning	in	the	process	of	
perception.	

Associations	that	
appeared	while	
listening	to	a	
composition	

1. Absence	of	any	associations;	
2. Primitive	associations,	which	do	not	correspond	to	the	
composition	content;		

3. Associations	 partly	 corresponding	 to	 the	 content	 of	
composition;	

4. Deep	 and	 varied	 associations	 corresponding	 to	 the	
content	of	composition.	

	

Taking	into	account	A.	Sokhor’s	music	perception	development	system	and	the	

author’s	 music	 perception	 criteria,	 the	 following	 level	 system	 of	 music	

perception	development	in	the	music	education	system	was	defined.		
	

Figure	4.	Level	system	of	music	perception	development	in	the	music	
education	process	(Marchenoka,	2008)	
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The	level	system,	mentioned	above,	and	the	criteria	of	music	perception	allow	

defining	four	levels	of	teenager’s	music	perception:		

 the	initial	level,	physiological	(feeling	the	music	sound	background);	

 the	low	level,	emotional	(guided	perception,	comitata);	

 the	middle	level,	intellectual	(perception	–	listening);	

 the	 highest	 level,	 level	 of	 spiritual	 values	 (adequate	 perception	 –	

esthetical).		

In	 the	 Monograph	 are	 analysed	 levels	 of	 music	 perception	 development,	

beginning	with	undifferentiated	perception	of	 a	music	 composition,	which	 is	

characterised	 by	 indifferent	 attitude	 to	 the	 composition,	 absolute	

incomprehension	of	content	and	artistic	image	of	the	composition,	sense	of	the	

music	 sound	 background,	 even	 to	 wholesome,	 integral	 and	 adequate	

perception,	 the	result	of	which	 is	comprehension	of	 figurative	content	of	 the	

composition.	

On	 a	 basis	 of	 L.	 Bochkarev’s	 and	 V.	 Medushevsky’s	 conceptions	 about	 the	

adequate	music	perception	the	adequate	music	perception	was	examined	as	an	

integral	perception,	which	 foresees	 comprehension	of	 the	 composition	 internal	

structure,	 existence	 of	 a	 wholesome	 conception	 about	 the	 image	 of	 music	

composition	 as	 of	 a	 sensed	 and	 harmonic	 phenomenon,	which	 gains	 personal	

meaning	 and	 personal	 selectivity	 in	 relation	 to	music	 information,	 abilities	 to	

separate	positive	and	negative	mass	culture	phonomena.		

In	 Chapter	 2	 “Theoretical	 methodological	 fundamentals	 of	 students’	

musical	 taste”	 the	 concept	 of	 “musical	 taste”	 as	 a	 pedagogical	 phenomenon	

was	 formulated	 and	 justified,	 the	 content	 of	 musical	 taste	 was	 analysed,	

development	 components,	 criteria,	 indicators	 and	 levels	were	defined	 in	 the	

music	 education	 process.	 On	 a	 basis	 of	 the	 developed	 model	 of	 music	

perception	 activity,	 the	 dialectics	 of	 correlation	 of	 music	 perception	 and	

musical	taste	was	defined.		

In	Subchapter	2.1.	“Philosophical	esthetical	aspects	of	the	concept	“musical	

taste”	improvement”	on	a	basis	of	the	concepts	“esthetical	taste”	(C.	Batteux,	

D.	Hume,	C.	Montesquieu,	M.	Zeltser,	F.	Hutcheson,	A.	Shafstbery,	 J.	Herder)	and	

“artistic	 virtue”	 (L.	 Kogan)	 the	 concept	 of	 the	 “musical	 taste”	 was	 defined,	

which	is	interpreted	as	an	axiological	concept,	an	ability	to	perceive	music	
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art	and	to	express	the	emotionally	assessing	attitude	in	relation	to	it,	and	

as	an	expression	of	selectivity	in	choosing	music	information.		

In	Subchapter	2.2.	“Psychological	pedagogical	profiles	of	musical	taste”,	on	

a	 basis	 of	 analysis	 of	 scientific	 investigative	 literature	 (C.	Batteux,	 D.	Hume,	

D.	Busurashvili,	F.	Makoyev,	R.	Telcharova,	N.	Chicherina)	the	content	of	musical	

taste	was	worked	out.	 It	 includes	 the	 following	 components	of	musical	 taste:	

music	need,	 interest;	motive;	musical	hearing;	music	perception;	 emotionality;	

knowledge,	abilities,	skills;	joint	creative	work.		

On	a	basis	of	 these	components	criteria	and	 indicators	of	musical	 taste	were	

worked	out:		
	

Table	2.	Criteria	and	indicators	of	musical	taste	(Marchenoka,	2008)	
	

	

Criteria	 Indicators	

Interest	and	music	
need,	selectivity	of	
music	information	
usage	

1. Lack	of	need	in	listening	to	music;		
2. Entertaining	music	is	preferred;		
3. Classical	music	is	preferred;	
4. Listening	to	various	music	genres	and	directions,	selectivity	
of	music	usage	and	comprehension	of	its	value.	

Level	of	music	
perception	

1. Feeling	of	background	sound;	
2. Comitata	(guided)	perception;		
3. Perception	–	listening;	
4. Adequate	perception.		

Assessment	of	
music	composition	
on	a	basis	of	
knowledge,	skills	
and	abilities	
obtained	in	the	
music	education	
process	

1. Direct	 defining	 of	 means	 and	 terminology	 of	 music	
expression,	comprehension	of	their	meaning;	

2. Partial	 defining	 of	 means	 and	 terminology	 of	 music	
expression,	comprehension	of	their	meaning;	

3. Partial	 defining	 of	 means	 and	 terminology	 of	 music	
expression,	without	comprehension	of	their	meaning;	

4. Absolute	lack	of	knowledge	of	music	expression	means	and	
terminology.	

Music	abilities	
	
	

1. Lack	of	musical	abilities;		
2. Only	expression	of	emotional	responsiveness;		
3. Expression	 of	 the	 musical	 rhythmic	 feeling,	 with	 help	 of	
which	music	reproducing	and	composition	is	implemented;	

4. Feeling	 the	 composition	 rhythm,	 scale,	 expression	 of	
musical	 hearing,	 feeling	 and	 meaning	 in	 the	 process	 of	
perception.	
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Emotionality	 1. Indifferent	 attitude	 to	 the	 composition,	 absolute	
incomprehension	of	its	content;		

2. Emotional	perception,	which	is	characterised	by	the	words	
„I	like	it	–	I	don’t	like	it”;		

3. Emotional	 perception	with	 fragmentary	 comprehension	 of	
the	composition	content;	

4. Emotional,	 esthetical	 feeling	 of	 the	 composition	 and	 its	
sense	comprehension,	the	perception	becomes	adequate	to	
the	composer’s	intention.		

	
Joint	creative	work	
(pedagogue	–music	
composition	–	music	
image	–	pupil),	
comprehension	of	
music	image	and	
acquisition	of	the	
personified	sense	

1. Lack	of	common	creative	work	and	personal	sense;	
2. Teacher’s	 mood	 for	 perception:	 introductory	 speech,	
teacher’s	 narration,	 music	 perception	 without	
comprehension	of	the	music	image;	

3. Partial	 teacher’s	 assistance	 in	 the	perception	process:	with	
explanation	 of	 composition’s	 historical	 conditions,	
awareness	of	the	music	image;	

4. Emotional	 and	 esthetical	 experience	 of	 the	 composition,	
internal	 comprehension	 of	 the	 music	 image	 as	 a	
phenomenon,	 refined	 by	 fantasy	 activity,	 personal	 life	
experience,	 one’s	 feelings,	 which	 attaches	 nature	 of	 the	
common	 creative	 work	 to	 perception	 and	 acquisition	 of	
teenager’s	personified	sense.	

	
On	a	basis	of	investigated	musical	taste	typologies	(F.	Makoyev,	R.	Telcharova,	

N.	 Chicherina)	 and	 defined	 criteria	 and	 indicators,	 four	 levels	 of	 students’	

musical	taste	improvement	were	defined:	weak,	passive,	stable,	active.		

The	 following	 division	 of	 musical	 taste	 improvement	 levels	 in	 the	 music	

education	process	is	offered:		

1. the	low	level	(weak).	

2. the	middle	level	(passive).		

3. the	rather	high	level	(stable).	

4. the	high	level	(active).		

In	the	Monograph	music	taste	improvement	development	levels	are	analysed	

in	 the	 music	 education	 process	 from	 the	 lowest	 (weak)	 level,	 which	 is	

characterised	 by	 absolute	 incomprehension	 of	 music	 content	 and	 form,	

incorrect	evaluation	of	artistic	values	of	the	composition,	 inability	to	analyse,	

compare,	generalise,	to	the	high	(active)	level,	characterised	by	the	emotional	

comprehension	 of	 the	 composition’s	 content	 and	 forms	 with	 help	 of	 its	

analysis,	evidence	of	judgement	and	evaluation.	

Hence,	 the	 offered	 levels	 of	 developed	 musical	 taste	 improvement	 allow	 to	

trace	 effectively	 the	 dynamics	 of	 improvement	 of	 students’	musical	 taste,	 to	
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find	 methods	 and	 ways	 of	 achieving	 the	 positive	 result	 and	 to	 perform	

professional	observations.		

Building	 on	 the	 developed	 components	 and	 criteria	 of	 musical	 taste,	 it	 is	

possible	to	conclude	that	in	the	framework	of	adequate	perception	the	musical	

taste	improvement	in	the	music	education	teaching	process	is	possible,	taking	

into	account	the	following	conditions:		

 interest	in	music,	need	in	listening	to	it;	

 teacher’s	proneness	to	music	emotional	perception;		

 student	possesses	abilities	and	skills	to	listen	to	and	to	analyse	music;	

 listening	to	classical	music	compositions;	

 emotional	experience	(empathy);	

 listening	to	music	and	depiction	on	a	basis	of	beyond	music	associations	and	

teenager’s	involvement	into	the	systematic	music	perception	process;	

 music	image	receives	personified	sense.		

The	comparative	analysis	of	criteria	and	indicators	of	“music	perception”	and	

“music	 taste”	 allowed	 finding	 that	 components	 of	 music	 taste	 go	 in	 every	

component	 of	music	 perception,	 these	 are	mutually	 connected	 and	mutually	

contingent	processes	of	development	of	music	perception	and	musical	taste.		

On	 a	 basis	 of	 the	 developed	 processual	 model	 of	 music	 perception	 as	 an	

activity	 it	 is	possible	 to	conclude	 that	 in	 the	process	of	music	perception	 the	

musical	taste	participates	as	the	phenomenon	of	the	various	aspects:		

1) perception	type;	

2) perception	motive;	

3) subjective	result.	

Investigating	 the	mutual	 connection	 between	music	 perception	 and	musical	

taste,	 the	dialectics	of	 correlation	of	music	perception	and	musical	 taste	was	

worked	out.		
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Figure	5.	Dialectics	of	the	interconnection	of	music	perception	and	musical	
taste	(Marchenoka,	2008)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
In	Subchapter	2.3.	“Modern	trends	in	students’	musical	taste	improvement”	

on	 a	 basis	 of	 S.	 Hesen’s	 and	 M.	 Kagan’s	 conceptions	 about	 the	 fact	 that	

“education	is	a	part	of	culture,	it	is	inalienable	from	changes	in	culture”,	it	was	

discovered	 that	 development	 of	 the	 concept	 “musical	 taste”	 at	 the	 current	

stage	 this	 concept	 is	 merging	 with	 a	 greater	 concept	 in	 terms	 of	 content	 –	
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participation	 of	 culture	 diversity,	 creation	 of	 personal	 attitudes,	 and	

understanding	of	one’s	role,	life	and	world	mission.		

Modern	tendencies	were	defined	in	development	of	musical	taste:	increase	of	

social	 environment	 factor	 influence	on	 a	personality	 and	on	 the	 society	 as	 a	

whole;	 comprehension	of	music	 art	 values;	 emergence	of	 integrated	 lessons;	
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putting	the	musical	image	in	drawings	and	movements.	It	was	concluded	that	

the	 problem	 of	 development	 of	 musical	 taste	 cannot	 be	 considered	 as	 an	

inferior	 problem.	 Investigations	 and	 practical	 experience	 prove	 that	 how	

quickly	and,	what	is	more	important,	how	easy	teenagers	obey	“pseudo”	taste	

influence.	This	phenomenon	cannot	stay	without	consequences.	 It	 is	possible	

to	 stand	up	 the	 “pseudo”	 taste	 influence	with	 help	 of	 a	 stable	 position,	with	

formation	 of	 musical	 taste	 fundamentals,	 which	 start	 in	 the	 family	 and	 at	

school.	 Hence	 the	 definition	 of	modern	 trends	 in	musical	 taste	 discovers	 its	

forecasting	function	and	explains	the	musical	taste	not	only	as	a	concept,	but	

also	 as	 an	 attribute	 of	 changes,	 interests	 and	 direction	 of	 the	 society,	

happening	now.		

Chapter	 3	 “Analysis	 of	 students’	 music	 perception	 and	 musical	 taste	

investigation	in	the	music	education	process”.	

Performing	the	diagnostic	analysis	 the	 following	aim	was	set	–	 to	 investigate	

and	 define	 teenagers’	 music	 perception	 and	music	 taste	 levels	 in	 the	music	

education	process	in	the	beginning	of	the	experiment.	

368	pupils	of	the	5th	–	9th	forms	of	general	education	institutions	of	Latvia	took	

part	 in	 the	 experiment.	 The	 empirical	 approach	 was	 expressed	 in	 data	

interpretations	 of	 the	 qualitative	 and	 quantitative	 research	 methods.	 For	

acquiring	 of	 feasible	 information	 and	 evidence	 the	 author	 used	 information	

acquisition	methods:	 testing,	 inquiring,	 discussions,	 analysis	 of	 performances	

and	 demonstrations,	 observing	 in	 the	 music	 educational	 process,	 and	

information	analysis	methods:	Cronbach’s	Alpha	method,	the	purpose	of	which	

is	 to	 define	 credibility	 of	 the	 chosen	 criteria;	 the	 method	 of	 descriptive	

statistics	for	describing	the	situation	in	the	beginning	of	the	research	and	the	

method	 of	 conclusive	 statistics:	 Spearmen’s	 rho	 rank	 correlation	 analysis	 in	

order	to	clarify	relevance	of	correlations	between	the	criteria	in	the	beginning	

of	the	research.	

Diagnosing	 of	 music	 perception	 and	 music	 taste	 levels	 was	 made	 in	

accordance	with	drafted	 criteria	 and	 indicators.	 In	 total	 all	 the	 criteria	were	

formed,	realised	and	analysed.		

In	order	to	define	music	needs	and	interests	among	teenagers,	their	hierarchy	

and	selectivity	of	music	information,	the	creative	activity	“Music	dedication	to	

heirs”	was	offered.	After	analysing	the	5th–9th	forms’	students’	creative	work,	it	
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was	found	that	290	teenagers	(79%)	prefer	entertaining	music.	The	top	three	

ratings	 in	 the	 hierarchy	 of	 teenagers’	 music	 needs	 belong	 to	 the	 following	

styles:	 rap,	 rock	 music	 and	 hip–hop.	 These	 are	 music	 genres,	 which	 are	

characterised	 by	 maximal	 sound,	 aggressive	 reproducing	 manner,	 lack	 of	

melody,	repetition	of	multiple	rhythmic	structures,	sharp	and	heavy	accent.	23	

respondents	(6%)	choose	classical	music	and	only	52	respondents	(14%)	are	

ready	to	 listen	to	various	music	genres	and	directions,	which	corresponds	to	

the	second	(lowest)	level.		

As	main	music	elements	pupils	named:	volume	–	134	respondents	(36%)	and	

rhythm	–	124	respondents	(34%).	35	respondents	evaluate	music	melody	and	

only	 15	 –	 the	 content.	 It	 means	 that	 teenagers	 practically	 deny	 and	 ignore	

main	 music	 elements:	 melody	 and	 content,	 tonality	 and	 form,	 preferring	

volume	 and	 rhythm.	 It	 was	 found	 in	 the	 inquiry	 that	 226	 teenagers	 (62%)	

choose	 listening	 to	 music	 at	 discos,	 since	 music	 is	 louder	 there,	 you	 have	

nothing	 to	 think	 about,	what	 proves	 that	music	 is	 chosen	 for	 entertainment	

and	for	teenagers’	primitive	and	one–sided	needs.		

The	emotional	responsiveness	to	music	(empathy)	is	one	of	main	indicators	of	

music	comprehension	and	experience.	For	empathy	 level	defining	some	tests	

were	 used	 (S.	 Thehub,	 E.	 Schellenberg,	 D.	 Hills,	 1997).	 In	 first	 testing	 the	

respondent	 was	 offered:	 to	 listen	 to	 a	 music	 composition;	 to	 consider	 the	

person’s	 emotion	 schematic	 depiction;	 to	 try	 to	 picture	 the	 chosen	 scheme	

with	one’s	face	expression,	after	that	name	the	corresponding	feeling,	related	

to	the	composition;	to	choose	the	definite	expression	of	the	person’s	emotion	

reflection,	related	to	the	composition;	to	express	personal	attitude	to	the	given	

composition;	 to	 characterise	 the	 content	 of	 the	 composition	 in	 accordance	

with	 the	 chosen	 depiction.	 In	 second	 testing	 it	 was	 offered:	 to	 define	 the	

stressed	 part,	 rhythm	 reproducing,	 reproduction	 of	 music	 movement,	 while	

the	 teacher	 observed,	 took	 into	 account	 and	 evaluated	 pupils’	 activity,	

behaviour,	movement	reaction	during	listening.	The	results	of	measurements	

show	 that	 26	 teenagers	 are	 able	 to	 comprehend	 emotionally	 the	 music	

composition.	 Emotional	 experience,	 but	 fragmentary	 music	 composition	

comprehension,	is	shown	in	48	teenagers,	the	emotional	perception,	which	can	

be	characterised	by	the	words	“I	like	/	I	don’t	like”	–	in	227	teenagers,	which	
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corresponds	to	the	second	(lowest)	level.	Indifferent	to	the	music	composition,	

emotionally	deaf	are	67	respondents.	

For	 diagnosis	 of	 perception	 integrity	 with	 help	 of	 knowledge,	 skills	 and	

abilities	acquired	 in	the	music	educational	process	(listening	experience)	 the	

set	of	activities	was	necessary,	which	consisted	of	creative	independent	works.	

The	results	allowed	concluding	that	261	teenagers’	(71%)	perception	defines	

the	 elementary	 ability	 to	 single	 out	 separate	 music	 elements	 and	 only	 17	

teenagers	 have	 an	 integral	 perception,	 which	 allows	 rendering	 deep	 and	

detailed	analysis.	Almost	a	half	of	the	respondents,	while	listening	to	a	music	

composition,	are	partly	able	to	use	music	expression	means	and	terminology	

without	comprehension	of	its	meaning,	but	24%	of	pupils	do	not	possess	any	

knowledge	 about	 music	 expression	 means	 and	 terminology,	 which	

corresponds	to	the	second	(lowest)	level.		

For	 clarifying	 teenagers’	 music	 abilities	 in	 the	 music	 educational	 process	

diagnostic	activities	were	organised	in	four	stages:		

1. Defining	the	level	of	music	hearing;	

2. Defining	the	level	of	music	rhythm	feeling	development;	

3. Defining	the	level	of	musical	and	creative	thinking;	

4. Defining	the	level	of	music	memory.	

The	 diagnostic	 activities	 were	 organised	 in	 the	 form	 of	 a	 game	 (“Let’s	 play	

together!”,	 “Repeat	 the	 melody,	 sing	 your	 favourite	 song!”,	 “Let’s	 repeat	 the	

rhythm!”	etc.)	or	similar	activities	with	using	game	elements	and	independent	

creative	works,	for	example,	“Tonecluster	modelling”.	The	research	shows	that	

melodic	hearing	of	almost	a	half	of	the	respondents	–	172	teenagers	(47%)	–	is	

on	 the	 lowest	 level.	 If	 some	 of	 them	 were	 able	 to	 sing	 a	 melody	 relatively	

clearly	with	accompaniment,	without	accompaniment	 they	were	only	able	 to	

sing	some	melody	fragments	or	were	not	able	to	keep	intonation.	The	largest	

part	of	the	teenagers	participating	in	the	research	belongs	to	the	low	level	of	

music	and	creative	thinking.	Pupils’	level	of	music	memory	and	rhythm	feeling	

development	is	rather	moderate.	The	research	of	music	abilities	also	showed	

that	pupils	with	rather	weak	music	abilities	(weak	rhythm	and	music	hearing	

feeling)	 often	 show	 interest	 in	 music	 of	 high	 value	 and	 discover	 very	 good	

abilities	 for	 composition	 analysis,	 which	 proves	 that	 music	 abilities	 are	 not	

always	connected	with	music	taste.	
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For	 diagnosing	 of	 the	 common	 creative	 work,	 for	 acquiring	 information	 on	

comprehension	 of	 the	 music	 image	 and	 personified	 sense	 the	 complex	 of	

activities	 was	 worked	 out,	 which	 included	 the	 system	 of	 questions	 and	 the	

creative	task	“Sculptor”.	Every	question	in	the	music	educational	process	exists	

not	only	on	the	verbal	form,	but	also	in	gesture,	teacher’s	and	pupil’s	reaction	

to	quality	of	performing	and	creative	activity.	The	question	is	expressed	also	in	

opposing	music	compositions	to	other	art	works.	Orientation	of	the	question	is	

important.	It	is	necessary	that	he	question	would	sharpen	the	pupil’s	attention	

not	only	on	separate	means	of	expression,	but	it	also	would	draw	attention	to	

one’s	 internal	 world,	 even	more	 –	 to	 one’s	 comprehended	 and	 unconscious	

feelings,	 thoughts,	 reactions,	 impressions,	which	 appear	 in	 soul	 under	music	

influence.	It	is	important	not	only	to	ask	pupils	the	question,	but	also	to	hear	

the	 answer,	 sometimes	 original,	 not	 stereotype,	 for	 there	 is	 nothing	 more	

valuable	as	teenagers’	expressions,	because	with	help	of	them	it	is	possible	to	

understand	deeper	every	teenager’s	individuality	and	to	define	both	the	level	

of	comprehension	of	the	music	composition	image	and	teenagers’	personified	

attitude	to	the	given	composition.	Analysis	of	the	descriptive	statistics	method	

shows	 that	 teenagers’	 common	 creative	 work,	 comprehension	 of	 the	 music	

image	and	acquisition	of	personified	sense	corresponds	to	the	second	(lowest)	

level.	

In	 order	 to	 define	 the	 level	 of	 associating,	 the	 respondent	 was	 offered	 the	

independent	 creative	 work	 “Associations	 hidden	 in	 words”.	 Evaluation	 is	

performed	 in	 the	 10	 point	 system.	 Analysing	 results	 of	 the	 creative	

independent	work	it	was	concluded	that	more	than	a	half	of	the	respondents	–	

196	 (53%)	 –	 possess	 primitive	 associations	 without	 comprehension	 of	 the	

music	 image	and	in	39	respondents	associations	are	not	evoked	at	all	during	

listening	to	music,	which	shows	the	low	level	of	this	criterion.		

In	order	to	define	the	level	of	evaluation	of	the	music	composition,	pupils	were	

offered	 an	 independent	 creative	 work.	 The	 level	 of	 evaluation	 of	 the	 music	

composition	is	marked	by	the	insufficient	ability	to	understand	its	content	and	

form,	 insufficient	 level	 of	 knowledge	 of	 music	 theory,	 expression	 of	 weakly	

justified	judgments	and	evaluations,	wherewith	–	inability	to	see	particularity	

and	uniqueness	of	the	composition,	which	is	hidden	under	it	typicality,	lack	of	

proving	one’s	assumptions	in	relation	to	the	listened	music.		
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In	order	to	define	significance	of	correlations	between	the	formed	criteria,	the	

analysis	 of	 correlation	 was	 made	 and	 the	 correlation	 coefficient	 was	

calculated.		

In	 calculating	 the	 correlation	 coefficient	 the	Spearmen’s	 rho	 rank	 correlation	

analysis	 was	 used,	 the	 purpose	 of	 which	 was	 to	 clarify	 significance	 of	

correlations	 between	 the	 criteria	 in	 the	 beginning	 of	 the	 experiment.	 The	

correlation	coefficient	R	is	0.683,	significance	(p	=	0.00).		

On	a	basis	of	 results	of	 the	 research	 the	 lowest	 level	of	music	perception	by	

pupils	was	 found,	which	corresponds	 to	 the	guided,	comitata	perception,	 the	

middle	level	was	also	discovered,	corresponding	to	the	passive	level	of	music	

taste	development.		
	

Figure	6.	Music	perception	and	music	taste	development	levels	in	the	
beginning	of	the	experiment	(Marchenoka,	2008)	
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Methods	of	 the	 research:	 for	 acquisition	of	 feasible	 information	and	evidence	

information	 acquisition	 methods	 were	 used:	 testing,	 inquiring,	 discourse,	

analysis	of	performance	and	demonstrations,	 the	method	of	problem	search,	

discussions,	 the	artistic	pedagogical	drama	method,	 the	method	of	coming	to	

mutual	 comprehension,	 observing	 in	 the	music	 educational	 process	 and	 the	

information	 analysis	 methods	 were	 used:	 Cronbach’s	 Alpha	 method,	 the	

purpose	of	which	 is	 to	 find	 the	 level	 of	 feasibility	 of	 the	 chosen	 criteria;	 the	

method	 of	 descriptive	 statistics,	 the	 purpose	 of	 which	 is	 to	 describe	 the	

situation	 in	 the	 end	 of	 the	 research;	 the	 conclusive	 statistical	 method:	

Wilcoxon	 Signed	Ranks	Test,	 in	 order	 to	 verify	 two	 different	 levels	 of	 choice	

significance;	 Spearman’s	 rho	 rank	 correlation	analysis,	 in	 order	 to	 clarify	 the	

significance	 of	 correlations	 between	 criteria;	 the	 factor	 analysis	 in	 order	 to	

find	 out	 the	 main	 factors,	 which	 are	 interconnected	 and	 mutually	 defined	

processes.		

In	 Subchapter	 4.1.	 “Curriculum	 of	 compositions	 of	 various	music	 genres	

and	 directions	 for	 listening	 experience	 development”	 was	 established	 the	

curriculum	for	listening	experience	development	with	the	purpose	to	improve	

the	 musical	 taste;	 it	 includes	 music	 of	 various	 ages	 and	 styles,	 drawing	

listener’s	 attention	 to	 its	 internal	 organisation	 specifics,	 which	 facilitates	

interests	in	listening	to	various	genres	of	music	and	development	of	the	need,	

development	of	music	perception	and	improvement	of	the	musical	taste.		

The	main	aim	of	the	curriculum:	development	of	music	culture	as	an	integral	

part	 of	 the	whole	mental	 culture,	 involving	 teenagers	 into	 the	world	 classic	

music	masterworks.		

The	 curriculum	 foresees	 solution	 of	 the	 following	 objectives:	 to	 facilitate	

development	 of	 listening	 to	 various	 music	 styles	 and	 directions	 and	

comprehension	 skills,	 extending	 teenagers’	 listening	 experience	 and	

development	 of	 practical	 experience	 listening	 orientations	 in	 contact	 with	

music	 compositions	 of	 different	 ages,	 genres	 and	 styles;	 to	 contribute	 to	

acquisition	 of	 specific	 experience	 in	 contact	 with	 music,	 which	 provides	 a	

possibility	of	conscious	self–expression	in	acquisition	of	the	listening	culture;	

to	 facilitate	 the	 need	 in	 independent	 contact	 with	 classical	 music	 in	 the	

process	of	music	self–education.		
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The	basis	 of	 the	 curriculum	 content	 elaboration	 is	made	by	 the	 key	didactic	

principles,	which	are	urgent	both	in	the	modern	elementary	education	and	in	

the	pedagogy	art	as	a	whole.	The	main	of	them	are:	the	succession	principle,	the	

integrity	and	entirety	principle,	the	activity	approach	principle,	the	principle	of	

regularity	and	the	concentric	principle.	

In	 the	music	 education	 process	 in	 the	 elementary	 school	 the	 enrichment	 of	

emotional	 assessment	 attitude	 and	 knowledge	 are	 acquired,	 first	 of	 all,	 on	 a	

basis	 of	 enlarging	 the	 scope	 of	 acquired	 compositions	 in	 sense	 of	 genre	 and	

style.		

The	curriculum	is	 foreseen	 for	students	of	 the	5th	–	9th	 forms	and	 it	 includes	

samples	of	music	art	starting	with	ancient	chants	to	music	of	the	21st	century,	

which	allows	to	teenagers	acquiring	the	systematic	concept	about	the	variety	

of	music	art.		

The	curriculum	contributes	to:		

 development	of	hearing	and	listening	orientation	practical	experience	in	

contact	with	music	compositions	of	various	ages,	genres	and	styles;	

 formation	of	skills	and	abilities	of	 listening	 to	various	music	genres	and	

directions;	

 acquisition	of	specific	experience	in	contact	with	music,	which	facilitates	

development	of	conscious	self–expression	in	mastering	listening	culture;	

 wish	 to	 listen	 to	 classic	music	 and	 to	 the	 best	modern	music	works,	 in	

independent	 self–educating	 listening,	which	proves	 improvement	of	 the	

musical	taste.		

Each	classroom	curriculum	has	5	basic	parts,	which	include:		

 Latvian	music;		

 Music	genres;	

 Search	for	understanding	the	music	image;	

 Music	in	the	process	of	the	development	of	the	world	culture;	

 Mass	music	culture	styles	and	movements.	

In	 Subchapter	 4.2.	 “Enrichment	 of	 the	 music	 education	 process	 with	

creative	 displays,	 integrating	 various	 types	 of	 music	 activity	 with	 an	

intention	 to	 develop	 adequate	 music	 perception”	 on	 a	 basis	 of	 the	

processual	model	of	music	perception	as	an	activity	the	following	aim	was	put	

forward:	 to	 develop	 the	 adequate	 music	 perception.	 In	 the	 basis	 of	 the	
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experiment	 was	 an	 assumption	 that	 development	 of	 adequate	 perception	 is	

implemented	with	students’	involvement	into	active	creative	work.		

Organising	the	experimental	work,	the	music	education	process	was	directed	

towards	development	of	adequate	music	perception.		

The	following	pedagogical	methods	are	offered:		

 organisation	 of	 teenagers’	 music	 activity	 as	 a	 polyphonic	 process	 at	

lesson;	

 development	of	empathy	in	teenagers,	since	attraction	to	cultural	values	

is	impossible	without	acquisition	of	the	“language	of	emotions”;	

 graphical,	colour	music	modelling.		

For	 development	 of	 teenagers’	 interests,	motivation	 and	 needs	 in	 the	music	

education	 process	 pedagogical	 methods	 and	 various	 creative	 tasks	 were	

worked	out,	which	 include	 integration	 of	 various	music	 activity	 types	 in	 the	

music	education	process.		

The	 aim	 of	 the	 first	 method:	 development	 of	 abilities	 to	 percept	 music	

figurative	content,	realising	it	in	various	music	creative	ways	of	activities	with	

help	of	knowledge	development,	music	need	development	and	motivation	 to	

listen	and	to	percept	music	compositions.	

For	 development	 of	 music	 art	 interest	 and	 motivation	 it	 is	 proposed	 to	

organise	 and	 realise	 the	 creative	 lesson–theatre	 (L.	 Footlick’s	 idea).	 Various	

creative	tasks,	the	purpose	of	which	was	to	comprehend	the	role	of	changes	in	

the	 music	 details	 (melody	 movements,	 modes,	 rhythm,	 timbre,	 changes	 in	

dynamics,	etc.),	which	appear	as	a	an	integral	result	of	changes	in	sounds	and	

colours,	made	to	think	about	the	behaviour	of	the	music	character	and	his/her	

music	portrait	in	changed	conditions.		

The	aim	of	the	second	method:	development	of	active	perception	(empathy)	as	

comprehension	of	the	beginning	of	the	music	composition.		

For	 development	 of	 empathy	 the	 methodology	 for	 development	 of	 the	

mentioned	 features	 was	 worked	 out,	 which	 is	 offered	 in	 a	 type	 of	 four	

directions–blocks	 that	 include	 integration	 of	 various	 activity	 types	 into	 the	

music	education	process.		

Block	 One	 “Musical	 esthetical	 games”.	 Musical	 games,	 play	 exercises	 were	

chosen;	they	are	directed	to	synesthesia,	development	of	empathy,	as	well	as	
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activities	 directed	 to	 constraint	 of	 possible	 students’	 emotions	 and	 feelings,	

enlargement	and	deepening	of	emotional	and	music	experience.		

Block	Two	“Wordy	drawing”.	The	object	of	the	wordy	drawing	is	description	of	

a	 character	 in	 the	 included	music	 compositions,	 as	 well	 as	 the	 composition	

name	modelling	after	listening	to	it.		

Block	Three	“Musical	rhythmic	movements”.	Methods	were	offered,	which	are	

directed	 towards	 music	 esthetical	 experience	 and	 discover	 of	 body	

expressional	 movements.	 The	 working	 process	 of	 the	 music	 movement	

method	 is	 based	 on	 the	 integral	 approach,	 when	 music	 perception	 and	 all	

music	 language	 expression	 means	 are	 managed	 together	 with	 depiction	 of	

emotional	 expression	 movements.	 The	 music	 movement	 opens	 another	

approach	to	the	music	content.		

Block	Four	 “Trip	 in	paintings	with	help	of	music”.	 It	 is	untraditional	drawing,	

connected	with	music	compositions.		

The	aim	of	 the	 third	method:	acquisition	of	music	creative	activity	skills	and	

abilities,	 common	 creative	 work	 and	 comprehension	 and	 perception	 of	 the	

music	image,	appearance	of	the	personified	sense.		

This	 method	 includes	 the	 following	 activity	 situations:	 the	 pedagogue	

introductory	 information	 about	 the	 composition’s	 author,	 about	 the	 art	

tendencies	 of	 the	 time,	 when	 the	 composition	 was	 made,	 looking	 at	 the	

portrait,	creation	of	position	corresponding	to	emotional	perception;	listening	

to	 the	 composition;	 discourse	 –	 the	 dialogue	 with	 teenagers’	 evaluating	

judgement;	 the	 second	 listening	 to	 the	 composition;	 evaluating	 judgement	

deepening	with	help	of	analysis	of	the	music	composition,	highlighting	music	

expression	means	and	the	form	of	a	particular	music	composition;	in	the	result	

of	activity	–	creation	of	the	music	image	in	drawing.		

These	 varied	 methods	 in	 the	 given	 experiment	 in	 the	 final	 stage	 allowed	

concluding	 that	 the	 chosen	 set	 of	 methods	 is	 efficient	 for	 development	 of	

music	adequate	perception,	which	was	discovered	in	the	tendency	–	increase	

of	 the	 general	 level	 amongst	 the	 experiment	 participants.	 The	 result	 of	 the	

correlation	 of	 music	 activity	 types	 is	 creation	 of	 the	 music	 image,	 which	

includes	both	the	teenager’s	personal	motivation	during	listening	to	the	music	

composition,	 and	 the	 emotional	 activity,	 which	 promotes	 development	 of	

adequate	music	perception	and	improvement	of	music	taste.		
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In	 Subchapter	 4.3.	 “Deepening	 creative	 expressions	 with	 correlation	 of	

various	 art	 types	 in	 the	 music	 education	 process	 for	 development	 of	

associations	 and	 creative	 imagination”	 musically	 educative	 activity	

organisation	 was	 discovered	 for	 students’	 esthetical	 perception	 of	 musical	

creative	ability,	 imaginative	and	associative	thinking,	 fantasy,	music	memory,	

music	 and	 life	 reality;	 understanding	 of	 the	 music	 image	 as	 a	 personally	

important	phenomenon.		

The	methodological	 solution	of	 the	experiment	aims	and	objectives	 includes:	

associative	 thinking,	 development	 of	 fantasy	 and	 creative	 imagination	 with	

correlation	 of	 various	 art	 types	 (music	 –	 fine	 arts	 –	 literature);	 usage	 of	

literature	and	fine	arts	works	as	factors	for	activating	the	creative	activity.		

For	 achieving	 the	 experiment	 aims	 and	 objectives	 the	 methodological	

techniques	 were	 worked	 out	 for	 development	 of	 teenagers’	 music	 creative	

abilities:		

 Music	modelling	in	colours;	

 Development	of	the	music	 image	in	the	process	of	perception	of	various	

art	types;	

 Synthesis	of	sounds,	colours	and	word	as	a	means	of	creative	imagination	

and	association	development;	

 Creative	work	 as	 a	 precondition	 for	 development	 of	 teenagers’	musical	

creative	abilities.		

The	 conclusion	 was	 drawn	 that	 for	 the	 music	 education	 process	 as	 for	 a	

process	 of	 creative	 activity	 the	 teenager’s	 place	 in	 creative	 and	 general	

development	 is	 important.	 It	 provides	 students	 not	 only	 with	 knowledge,	

abilities	 and	 skills	 in	 the	 local	 sphere	 –	 in	 music,	 but	 also	 contributes	 to	

formation	of	personal	attitude,	responsiveness	to	it,	and	the	need	in	music	art.	

It	is	the	creative	work	in	the	music	education	process	that	makes	the	potential	

listener	be	born	and	developed,	 able	 to	perceive	and	 comprehend	 the	music	

art.	On	a	basis	of	the	experiment	it	is	possible	to	summarise	the	results	of	the	

Paper:	 development	 of	 teenagers’	musical	 creative	 abilities,	 imaginative	 and	

associative	 thinking,	 fantasy	 and	 creative	 imagination	 was	 facilitated	 by	

correlation	 of	 various	 types	 of	 art;	 various	 types	 of	 creative	 tasks	 is	 the	

impulse	for	development	of	creative	imagination,	empathy,	skills	and	abilities	

to	analyse	and	synthesise	music	compositions.	It	is	impossible	to	“hear”	the	art	



Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika Marina Marčenoka 

 

31 
 

of	 painting,	 to	 “see”	 music,	 to	 “feel”	 the	 word	 without	 artistic	 imaginative	

thinking	and	creative	imagination.		

Analysing	the	process	of	the	experiment	and	its	results,	 it	 is	possible	to	state	

that	 in	 general	 teenagers’	 music	 perception	 and	 music	 taste	 development	

levels	are	increased.	It	is	proved	by	the	higher	coefficient	of	level	development	

correlation	 in	 the	 end	 of	 the	 experiment.	 In	 calculation	 of	 the	 correlation	

coefficient	the	Spearmen’s	rho	rank	correlation	analysis	was	used,	the	purpose	

of	 which	 was	 to	 clarify	 significance	 of	 the	 correlations	 in	 the	 end	 of	 the	

experiment.	The	correlation	coefficient	R	is	0.847,	significance	(p=0.00).		

It	 was	 promoted	 both	 by	 the	 created	 curriculum	 for	 development	 of	 the	

listening	 experience	 and	 by	 the	 varied	 methods	 on	 a	 basis	 of	 development	

music	adequate	perception.	
	

Figure	7.	Music	perception	and	music	taste	development	levels	in	the	end	of	
the	experiment	(Marchenoka,	2008)	

	

	
	

	

In	order	to	define	the	correlation	between	music	perception	and	music	taste,	

the	 factor	 analysis	 was	 performed,	 the	 purpose	 of	 which	 was	 to	 clarify	 the	

most	 significant	 factors,	 which	 are	 interconnected	 and	 mutually	 contingent	

processes.	It	was	found	out	that	the	most	significant	criteria,	which	show	the	

correlation	 of	 music	 perception	 and	 music	 taste,	 are	 the	 following:	 the	

emotional	response	to	music	(empathy);	common	creative	work	(pedagogue	–	
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music	composition	–	music	image	–	pupil),	comprehension	of	the	music	image	

and	acquisition	of	the	personified	sense.		

Results	of	the	experiment	prove	efficiency	of	the	model	of	music	perception	as	

an	 activity.	 In	 the	 forming	 experiment	 the	 hypothesis	 was	 proved	 –	

improvement	 of	 pupils’	 music	 taste	 in	 the	 music	 educational	 process	 is	

successful,	if	the	need,	interest	in	listening	to	classic	music	are	developed	and	

its	 significance	 is	 subjectively	 formulated	 and	 the	 organisation	 the	 music	

educational	process	is	directed	to	deepening	of	creative	expressions.	
	

MAIN	CONCLUSIONS		
	

 In	 the	 process	 of	 the	 research	 it	 was	 discovered	 that	 the	 problem	 of	
development	of	music	perception	in	teenagers	and	improvement	of	their	
musical	taste	is	topical	in	the	modern	society;	

 Music	 perception	 is	 considered	 in	 the	 context	 of	 the	 dialogue	 between	
subjects,	where	 various	 concepts	 and	 approaches	 are	marked	 out,	 thus	
discovering	 the	 urgency	 and	 versatility	 of	 the	 problem:	 musically	
acoustic,	 psycho–physiological,	 socially	 psychological,	 musically	
psychological,	value	aesthetical,	musically	educational	and	operational;	

 The	 concept	 “sound”	 is	 considered	 and	 it	 was	 discovered	 that	 only	 the	
level	of	artistic	music	entirety	and	integrity,	which	includes	the	teenagers	
perceiving	 music	 as	 an	 artistically	 aesthetical	 entirety	 of	 compositions	
and	people’s	attitude	to	music,	is	aesthetically	valuable,	because	only	then	
the	composition	is	being	evaluated,	its	content	being	comprehended	and	
realised,	which	is	the	highest	objective	of	the	music	perception;	

 The	main	 feature	of	 perception	 in	 “easy	 listening”	was	 singled	out	 –	 its	
simplicity	and	accessibility;	

 Differences	 in	 perception	 of	 “easy”	 and	 “serious”	music	were	 defined	 –	
presence	of	different	socially	psychological	needs	of	teenagers;	

 The	genuine	music	lover	is	the	teenager	possessing	wider	interests,	who	
sees	 in	music	 not	 only	 the	way	 of	 entertainments	 and	 leisure,	 but	 also	
“great	and	beautiful	art	with	powerful	force	of	influence”,	who	strives	for	
penetrating	into	this	art,	understanding	its	rich	and	expressive	language;	

 Music	perception	is	considered	as	a	motivated	action,	which	on	a	basis	of	
the	 musical	 experience	 foresees	 creation	 of	 skills	 of	 listening	 and	
composition	 image	 feeling,	 and	 subsequently	 –	 understanding	 of	 its	
content;	
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 In	the	context	of	the	action	theory	it	was	discovered	that	the	motive	and	
personal	 meaning	 as	 elements	 of	 the	 action	 structure	 are	 “units	 of	
personality’s	development”,	which	is	the	basis	for	formation	of	interests,	
motivation	and	needs;	

 In	the	research	the	content	of	music	perception	was	examined;	
 On	a	basis	of	the	action	theory	the	processual	model	of	music	perception	

as	 an	 action	was	worked	 out,	 which	 is	 the	 basis	 of	 organisation	 of	 the	
musically	educational	process;	

 The	 sequence	 of	 comprehension	 of	 the	 musical	 image	 in	 the	 musically	
educational	process	was	discovered;	

 The	adequacy	of	 the	perception	depends	on	 the	 level	of	 convergence	of	
the	unprejudiced	content	of	the	music	image	in	the	composition	and	the	
teenager’s	subjective	perception;	

 The	 system	 of	 levels	 for	 perception	 development	 in	 the	 musically	
educational	 process	 was	 defined;	 its	 highest	 level	 is	 the	 adequate	
perception,	 but	 only	 when	 the	 perception	 is	 adequate,	 we	 can	 speak	
about	development	of	the	musical	taste;	

 In	the	research	the	essence	of	the	musical	taste	is	defined;	
 Musical	 taste	 is	 considered	 as	 an	 axiological	 concept,	 the	 ability	 to	

perceive	 the	music	art,	 to	express	an	evaluative	attitude	 to	 it,	and	as	an	
expression	of	selectivity	in	relation	to	musical	information;	

 Components	 of	 musical	 taste	 are	 part	 of	 any	 component	 in	 music	
perception;	 these	 are	 interrelated	 and	 interdependent	 processes	 in	
improvement	and	development	of	music	perception	and	musical	taste;	

 Components	 of	 musical	 taste	 are	 part	 of	 every	 component	 of	 music	
perception	and	become	the	content,	types	and	result	of	the	perception;	

 While	examining	 the	concepts	 ‘music	perception’	and	 ‘musical	 taste’	 the	
interconnection	between	these	two	concepts	was	discovered;	

 Definition	 of	 modern	 trends	 in	 musical	 taste	 discovers	 its	 forecasting	
functions	and	interprets	musical	taste	as	a	symbol	of	all	changes,	interests	
and	orientation	of	the	modern	society,	but	not	as	an	old	concept;	

 The	 analysis	 of	 the	 research	 shows	 that	 the	 level	 of	 teenagers’	 music	
perception	 and	 musical	 taste	 corresponds	 to	 the	 second	 (lower)	 level,	
thus	it	needs	to	be	created,	developed	and	improved;	

 The	results	of	the	research	give	a	possibility	to	work	out	the	content	and	
organisation	of	the	creating	experiment;	
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 With	the	aim	to	develop	the	adequate	music	perception	the	experimental	
work	was	devoted	to	enrichment	of	the	musical	educational	process	with	
creative	 displays	 by	 integrating	 ways	 of	 musical	 action	 and	 using	 the	
interconnection	 of	 different	 types	 of	 art	 as	 a	 factor	 for	 activating	 the	
creative	activity.	
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IEVADS	
	

„Es	ļoti	nožēlotu,	ja	mana	mūzika	tikai	izklaidētu	manus	klausītājus:	
	es	centos	viņus	darīt	labākus...”		

(G.	Hendelis)	
	

Mūsdienu	sociokultūras	 situācijā,	 ko	 raksturo	pragmatisms,	 garīguma	
krīze	 un	 tikumisko	 orientieru	 zudums,	 par	 mūsdienīgas	 izglītības	 īpašu	
prioritāti	 uzskatāma	 jaunās	 paaudzes	 garīgās	 kultūras	 veidošanās	 –	
personība,	 kam	 piemīt	 vērtīborientāciju	 un	 vajadzību	 sistēma,	 pasaules	
uzskats,	noteiktas	zināšanas,	prasmes	un	iemaņas.	

Mūzikas	 māksla	 paver	 milzīgas	 iespējas	 cilvēka	 iekšējās	 pasaules	
izziņā,	 attīsta	 viņa	 empātijas	 un	 tolerances	 jūtas	 un	 palīdz	 radoši	 izvērtēt	
personības	tikumiski	estētiskās	mikro‐	un	makrosociuma	vērtības.		

Mūzikas	 mākslai,	 kas	 īstenību	 ataino	 ar	 muzikālo	 tēlu	 un	 mūzikas	
izteiksmes	 līdzekļu	 sistēmu,	 ir	 sava	 specifika	 vispārcilvēcisko	 vērtību	
atklāšanā.	 Šī	 specifika	 ietver	 cilvēka	 estētisko	 un	 tikumisko	 vajadzību	
attīstību,	 kā	 arī	 garīgās	 kultūras	 pacēlumu,	 un	 šo	 vērtību	 veidošana	
iespējama	tikai	ar	tādu	mūziku,	kurai	piemīt	augsts	tikumiskais	saturs.		

Diemžēl	pēdējās	desmitgadēs	izklaidējoša	rakstura	mūzika	prevalē	pār	
citiem	žanriem	un	 tas	neveicina	personības	 tikumisko	 īpašību	veidošanos.	
Diskotēkas	un	milzīgā	masu	mediju	 industrija	kļūst	par	dominējošo	avotu	
skolēnu	muzikālajā	 pašizglītībā.	 Šī	 procesa	 pozitīvā	 iezīme	 ir	 informācijas	
ieguves	avotu	pieejamība	un	vienkāršība,	bet	negatīvā	–	 avotu	pieejamība	
un	 mūzikas	 mākslinieciskās	 kvalitātes	 zemais	 līmenis	 nosaka	 mūzikas	
vērtības	zudumu,	kas	savukārt	ietekmē	pusaudžu	muzikālo	pieredzi,	gaumi	
un	kultūru.		

Dažādi	 socioloģiskie	 pētījumi	 Eiropā,	 Krievijā	 un	 Latvijā	 liecina,	 ka	
lielākā	daļa	pusaudžu	izvēlas	izklaidējošo	mūziku	–	primitīvu	no	harmonijas	
un	 formas	 viedokļa.	 Tie	 ir	 mūzikas	 žanri,	 kam	 raksturīgi	 daudzkārtēji	
ritmisko	struktūru	atkārtojumi,	asi	un	smagi	akcenti,	maksimāls	skaļums	un	
agresīva	 dziedāšanas	 maniere.	 Klausoties	 šādu	 mūziku,	 pusaudži	 pierod	
uztvert	 nevis	 saturu,	 bet	 skaņu	 plūsmas	 fizioloģisko	 iedarbību.	 „Bērnus	
nepieciešams	pasargāt	no	antimākslinieciskas,	tukšas	mūzikas,	kuras	saturā	
ir	 tikai	 vispārējas	 noskaņas.	Klausoties	 šādu	mūziku,	 bērni	 pierod	uztvert	
nevis	saturu,	bet	tikai	skaņu	plūsmas	fizioloģisko	ietekmi”	(Zariņš,	2005).		
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Klasiskās	mūzikas	pozīcija	konkurences	cīņā	par	auditorijas	uzmanību	
ir	visai	sarežģīta.	No	vienas	puses,	tās	atbalsts	ir	daudzu	gadsimtu	vēsture,	
kas	sabiedrības	apziņā	saplūst	ar	jēdzieniem	„paliekošas	kultūras	vērtības,”	
„augsts	garīgums”.	No	otras	puses,	šī	mūzika	klausītājam	ir	 īpaši	sarežģīta,	
jo	tā	prasa	adekvātu	uztveri,	kā	arī	augstu	muzikālās	gaumes	līmeni.	No	tā	
atkarīgs	 tas,	 vai	mūzika	kļūs	par	nopietnu	aizraušanos,	 vai	 arī	 šis	 cilvēces	
kultūras	dziļais	slānis	paliks	nepieprasīts.		

Balstoties	 uz	 mūzikas	 psiholoģijas,	 mūsdienu	 mūzikas	 zinātnes,	
socioloģijas	un	 estētikas	 atziņām,	 tieši	 pedagoģijai	 ir	 jāizstrādā	praktiskas	
rekomendācijas	un	jāsagatavo	skolēni	mūzikas	mākslas	uztverei.	

Latvijā	 liela	 vērība	 tiek	 veltīta	 klausītāja	 muzikālajai	 audzināšanai,	
kuras	 mērķis	 ir	 muzikālo	 vērtību	 apguve.	 Tomēr	 mainīgie	 mūzikas	
funkcionēšanas	 apstākļi	 nosaka	 nepieciešamību	 pastāvīgi	 pilnveidot	
muzikāli	 izglītojošo	 procesu	 ar	 muzikālās	 pieredzes	 apguvi	 un	 pusaudžu	
muzikālās	 kultūras	 attīstību,	 kuras	 svarīgākie	 komponenti	 ir	 mūzikas	
uztvere	un	muzikālā	gaume.	Mūzika,	kas	veltīta	klausītājam,	 ievērojot	viņa	
intereses,	 vajadzības	 un	 uztveres	 likumsakarības,	 ietekmē	 sabiedrības	
attīstību,	 veicina	 personības	 pilnveidi,	 kurai	 mūzika	 kļūst	 par	 muzikālo	
vērtību	paudēju	un	nepilda	tikai	izklaidējošu	funkciju.	

Šī	situācija	ir	atklājusi	pretrunas	starp:	
 mūzikas	 mākslas,	 kura	 ir	 viens	 no	 personības	 veidošanās	

faktoriem,	 nozīmīgo	 potenciālu	 un	 pusaudžu	 mūzikas	 mākslas	
uztveres	pieredzi;	

 muzikāli	 izglītojošā	 procesa	 saturu	 un	 pusaudžu	 muzikālajām	
interesēm	un	vajadzībām.	

Noskaidrotās	pretrunas	nosaka	šī	pētījuma	problēmas:	
 mūzikas	adekvātas	uztveres	attīstība	muzikāli	izglītojošā	procesā;		
 pusaudžu	muzikālās	gaumes	pilnveidošana;	
 mūzikas	 uztveres	 un	muzikālās	 gaumes	mijiedarbības	 dialektika	

muzikāli	izglītojošā	procesā.	
Problēmas	aktualitāte,	tās	nepietiekamais	teorētiskais	pamatojums	un	

praktiskā	 izpēte	 Latvijas	 mūzikas	 pedagoģijā	 ir	 noteikusi	 pētījuma	 tēmu:	
mūzikas	 uztveres	 un	 muzikālās	 gaumes	 mijiedarbības	 dialektika	 kā	
pedagoģiskā	problēma.	
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Pētījuma	metodoloģiskais	pamats	 –	 ar	mūzikas	uztveres	 jautājumiem	
saistītie	 darbi	 mūzikas	 pedagoģijā	 (J.	Birzkops,	 D.	Zariņš,	 I.	Nelsone,	
M.	Paipare,	M.	Zilgalve,	L.	Mackēviča,	I.	Millere,	V.	Beloborodova,	L.	Bočkarevs,	
R.	Smits,	D.	Makdonalds),	mūzikas	 psiholoģijā	 (J.	Nazaikinskis,	P.	 Jakobsons,	
V.	Petrušins,	 G.	Cipins,	 D.	Hārvurds),	 mūzikas	 zinātnē	 (B.	Asafjevs,	
V.	Meduševskis,	 A.	Sohors,	 E.	Kurts,	 N.	Kūks),	 psiholoģijā	 (Ļ.	Vigotskis,	
B.	Teplovs,	 J.	Ponomarjovs),	 kuros	mūzikas	 uztveres	 jēdziens	 tiek	 aplūkots	
kā	process	un	darbība.	Ļ.	Vigotska	koncepcijā	par	mūzikas	uztveres	darbību	
šis	 jēdziens	 tiek	 aplūkots	 kā	 polimotivēta	 darbība,	 kas,	 balstoties	 uz	
iegūto	 muzikālo	 pieredzi,	 paredz	 klausīšanās,	 skaņdarba	 tēla	
pārdzīvojuma	un	 vērtēšanas	 spēju	 veidošanos,	un	 līdz	ar	 to	 tā	 satura	
izpratni,	 personiskās	 attieksmes	 veidošanos	 un	 selektīvas	 gaumes	
izpausmi	attiecībā	pret	iegūstamo	mūzikas	informāciju.	

Pētījumos	 par	 jēdzieniem	 „estētiskā	 gaume”	 (Š.	Batē,	 D.	Jūms,	
Š.	Monteskjē,	 M.	Zelcers,	 F.	Hatčesons,	 A.	Šeftsberī,	 J.	Herders)	 un	
„mākslinieciskā	 gaume”	 (L.	Kogans)	 tiek	 noteikts	 un	 definēts	 jēdziens	
„muzikālā	 gaume”,	 kas	 tiek	 aplūkots	 kā	 aksioloģisks	 jēdziens,	 spēja	
uztvert	mūzikas	mākslu,	 paust	 pret	 to	 emocionāli	 vērtējošu	 attieksmi	
un	arī	kā	selektivitātes	izpausme	attiecībā	pret	mūzikas	informāciju.		

Pētījuma	 mērķis:	 noteikt	 mūzikas	 uztveres	 un	 muzikālās	 gaumes	
saturu,	 izstrādāt	 tā	 kritērijus,	 izstrādāt	 mūzikas	 uztveres	 darbības	
procesuālo	 modeli	 un	 pārbaudīt	 tā	 efektivitāti	 muzikālās	 gaumes	
pilnveidošanā,	nosakot	pusaudžu	mūzikas	uztveres	attīstības	un	muzikālās	
gaumes	 pilnveidošanās	 mijiedarbības	 dialektiku	 muzikāli	 izglītojošajā	
procesā.		

Pētījuma	uzdevumi:		
 analizēt	mūzikas	uztveres	kā	darbības	procesuālo	modeli;	
 izstrādāt	 muzikāli	 izglītojošā	 procesa	 organizēšanu	 atbilstoši	

izstrādātajam	modelim;	
 izpētīt	 eksperimentālo	 klašu	 pusaudžu	 mūzikas	 uztveres	 un	

muzikālās	gaumes	līmeņus;	
 analizēt	empīriskā	pētījuma	rezultātus.	
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Pētījuma	metodes:	
1. Teorētiskās	metodes:	

 filozofiskās,	 pedagoģiskās,	 psiholoģiskās	 un	 mūzikas	
zinātniskās	literatūras	teorētiskā	analīze;	

 modelēšana;	
 interpretācija.	

2. Empīriskās	metodes:	
 skolēnu	novērošana	muzikāli	izglītojošajā	procesā;	
 pārrunas;		
 aptaujas.	

3. Statistikās	datu	apstrādes	metodes:		
 Kronbaha	alfa	(Cronbach`s	Alpha)	metode;	
 aprakstošās	statistikas	metode;	
 datu	 apstrādes	 programma	 “Microsoft	 Excel	 for	 Windows”	

(funkcija	Round);	
 Vilkoksona	tests	(Wilcoxon	Signed	Ranks	Test);	
 Spīrmensa	(Spearman`s	rho)	rangu	korelācijas	analīze;	
 faktoru	analīze.		

Pētījuma	 posmi:	 saskaņā	 ar	 pētījuma	 stratēģiju	 eksperimentālais	
pētījums	noritēja	trijos	posmos.	

 Pētījuma	 pirmajā	 posmā	 –	 izveidota	 teorētiskā	 koncepcija,	
konstatējošā	eksperimenta	organizēšana	un	veikšana.		

 Pētījuma	otrajā	posmā	–	 izstrādāti	 teorētiskie	pamati	un	veikts	
veidojošais	 eksperiments,	 kura	 laikā	 izstrādātais	 mūzikas	
uztveres	 procesuālais	 modelis	 tika	 praktiski	 pielietots	 mūzikas	
izglītības	procesā.		

 Pētījuma	 trešajā	 posmā	–	 eksperimenta	 kvalitatīvo	 un	
kvantitatīvo	rezultātu	apkopojums	un	analīze,	darba	noformēšana.	

Empīriskā	pētījuma	bāze:	
Latgales	reģiona	vispārizglītojošās	skolas.	Eksperimentā	piedalījās	5.–

9.	klases	skolēni	5	mācību	gadu	garumā	(kopā	368	respondenti).	
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1.	MŪZIKAS	UZTVERES	BŪTĪBA	
	

1.1.	Fenomens	„mūzikas	uztvere”	kā	starppriekšmetu	dialogs:	
vēsturiski	teorētiskais	aspekts	

	
Mūzikas	 uztveres	 problēma	 interesējusi	 filozofus,	 muzikologus,	

fiziologus,	 sociologus,	psihologus	un	pedagogus	kopš	Pitagora	 laikiem	 līdz	
pat	mūsdienām.	Pētījumos	par	mūzikas	uztveri	raksturīgas	dažādas	pieejas	
šim	jautājumam.	

Kopš	 seniem	 laikiem	 cilvēkus	 ir	 interesējuši	 jautājumi,	 kas	 saistīti	 ar	
mūzikas	lomu	cilvēka	dzīvē,	par	tās	ietekmi	un	iedarbību	uz	cilvēka	jūtām,	
tikumiem	 un	 uzvedību.	 Mūzika	 tika	 uztverta	 kā	 esamības	 jēga	 –	 „sfēru	
mūzika”,	izplatīta	Visumā,	tā	bija	„pasaules	sakārtotības	veids”,	līdzeklis,	ar	
kura	 palīdzību	 „tika	 sakārtota	 Zeme,	 Debess	 un	 cilvēks”,	 kur	 „skanošās	
sfēras”	 ir	 harmonijā	 ar	 cilvēka	 dvēseli	 (1.	att.).	 Ar	 mūzikas	 palīdzību	
„uzskaņo	 mūziku	 uztverošo	 personu	 dvēseles,	 izdziedina	 to	 tikumus,	
dvēsele	atbrīvojas	no	afektiem,	cilvēkā	atgriežas	viņa	sākotnējā	harmonija”	
(Samosas	Pitagors	(6.	gadsimta	otrā	puse	–	5.	gadsimta	sākums	pirms	mūsu	
ēras)).	

	
	

	
	

1.	attēls.	Intervāli	un	sfēru	harmonijas	(Stenli,	1999)	
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Mūziku	un	Harmoniju	filozofi	uzskatīja	par	„stāvokli,	kas	ir	Dailes	tiešs	
priekštecis”.	 Sarežģītais	 tika	 dēvēts	 par	 Skaisto	 tikai	 tādā	 gadījumā,	 ja	 tā	
daļas	 bija	 harmoniskā	 veselumā.	 Mūziku	 un	 Daili	 salīdzināja	 ar	 Labo,	
identificējot	Mūziku	un	Labo,	Daili	un	Labo”	(Hipass,	Arhits,	Evdoks)	(Stenli,	
1999).		

„Visums”,	 kā	 uzskatīja	 Pitagora	 domu	 biedri,	 „sastāv	 no	 savā	 starpā	
saistītām	 Labestības	 stadijām,	 kuras	 sākās	 no	 matērijas	 kā	 viszemākās	
stadijas	un	nonāk	pie	gara	–	visaugstākās	stadijas”.	Cilvēka	augstākā	daba	ir	
summum	bonum	 (labestības	 summa).	Var	 secināt,	 ka	 tai	 (dabai)	 jāapzinās,	
kas	 ir	 Labestība,	 jo	 Labestība	 pasaulē	 atrodas	 harmoniskā	 saskaņā	 ar	
Labestību,	kura	ir	paša	cilvēka	dvēselē.	Tas,	ko	cilvēks	sauc	par	ļaunumu,	ir	
saistīts	 ar	 matēriju	 vai	 mazākā	 pakāpē	 ar	 viņa	 personīgo	 pretstatu.	
Vismazākā	Labestības	pakāpe	atbilst	viszemākajai	harmonijas	un	skaistuma	
pakāpei.	 Tātad	 „ļaunums	 ir	 elementu	 disonanse,	 kuri	 paši	 par	 sevi	 ir	
harmoniski”.	 „Harmonija	 ir	 mūžīga	 Labestības	 gribas	 izpausme”	 (Manly	
Palmer	Hall,	2007).	

Jau	5.	gadsimtā	pirms	mūsu	ēras	mūziku	uzskatīja	par	instrumentu,	ar	
kura	palīdzību	var	 ietekmēt	dvēseles,	kas	šo	mūziku	uztver.	Pitagoram	un	
viņa	 skolai	 bija	 raksturīga	 uzmanība	 pret	mūzikas	 akustisko,	 fizisko	 pusi,	
tieši	viņi	savos	pētījumos	likuši	pamatus	mūzikas	akustikai.	

Pitagoriešiem	 bija	 raksturīga	 īpaša	 vērība	 attiecībā	 pret	 akustisko,	
fizisko	 uztveres	 pusi,	 turpmāk	 domātāju	 uzskatos	 akcentēta	 vērtību,	
estētiskā	puse	(Aristotelis,	Platons,	Aristoksens).		

Mūzikas	 funkciju	 izkārtojumu	 hierarhijā,	 ko	 pēc	 Aristoteļa	 uzskatiem	
nosaka	mūzikas	kvalitatīvā	nozīme,	var	būvēt	šādi:	

 pirmajā	vietā	ir	mūzika,	kas	„sniedz	intelektuālu	labpatiku”;	
 otrajā	–	„audzinošā”	mūzika;	
 trešajā	–	„attīrošā”;	
 ceturtajā	–	mūzika,	kas	sniedz	„fizioloģisku”	baudu.	
Mūsdienu	 sabiedrībā	 viss	 ir	 otrādi.	 Izkārtojot	 šīs	 mūzikas	 funkcijas	

atkarībā	no	kvantitatīvā	kritērija	(tātad	atkarībā	no	auditorijas	apjoma,	uz	
kuru	 mūzika	 iedarbojas),	 šos	 hierarhijas	 pakāpienus	 var	 skatīt	 apgrieztā	
secībā.	 Pirmajā	 vietā	 šajā	 gadījumā	 būs	 mūzikas	 „fizioloģiskā”	 iedarbība,	
pēdējā	–	„intelektuālā”.	
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2.	attēls.	Mūzikas	funkcijas	hierarhija	(Aristotelis	314.	g.	pirms	mūsu	ēras)2	

	
Aristoksena	 –	 Aristoteļa	 skolnieka	 (ap	 354.–300.	 gadu	 pirms	 mūsu	

ēras)	 –	 darbos	 vērojama	 pavisam	 mūsdienīga	 mūzikas	 uztvere.	 Viņš	 to	
skaidroja	 kā	 triju	 momentu	 vienotību:	 atsevišķu	 skaņu	 (to	 augstuma)	
precīzu	 uztveri,	 apcerošu	melodijas	 agrāko	 un	 vēlāko	 daļu	 salīdzināšanu,	
nejaušā	 un	 būtiskā	 atšķirības	 melodijā.	 Aristoteļa	 pēctecis	 uzskatīja,	 ka	
vienkārša,	 ikdienas	 dzīves	 nosacīta	 mūzikas	 uztvere	 ir	 nepietiekama,	 lai	
veiktu	 tik	 sarežģītu	 darbību.	 Aristoksens	 uzskatīja,	 ka	 mūzikas	 izpratne	
sastāv	no	diviem	elementiem	–	uztveres	un	atmiņas,	kuru	dēļ	tapšana	tiek	
uztverta,	 bet	 notikušais	 paturēts	 atmiņā.	 Citādi	 spriest	 par	 mūziku	 nav	
iespējams	(Hēgelis,	1971).	

Apkopojot	 Aristoksena	 spriedumus	 par	 mūsdienu	 jēdzieniem,	 var	
secināt,	ka:	

 autors	akcentē	mūzikas	uztveres	vērtību	un	estētisko	pusi;	
 jau	3.	gadsimtā	pirms	mūsu	ēras	tiek	runāts	par	spontānu	uztveri	

un	zināmā	mērā	arī	trenētu	uztveri,	tas	ir	–	tikai	speciāli	vingrināta	
uztvere	 spējīga	 tuvināt	 klausītāju	 sarežģītai	 mūzikas	 uztveres	
darbībai;	

 mūzikas	uztvere	ir	ekvivalenta	mūzikas	izpratnei.	

                                                 
2http://www.google.lv/search?q=%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D
1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&hl=ru&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X
&ei=5mqhT9Z29PfhBJvBuIsJ&sqi=2&ved=0CEQQsAQ&biw=1280&bih=588	
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Vēlāk	(354.–430.	g.)	tika	izveidota	pirmā	mācība	par	ritmu,	pie	tam	tā	
balstījās	 tieši	 uz	 cilvēka	 estētisko	 pieredzi	 mūzikas	 uztverē.	 „Cilvēkam	
piemīt	 kāds	 iedzimts,	 pastāvīgs	 intelekta	 ritms.	 Tieši	 tāpēc	 viņš	 ir	 spējīgs	
uztvert	 un	 radīt	 jaunus	 ritmus”	 (Aurēlijs	 Augustīns).	 Pēc	 viņa	 domām,	
estētiskajā	 pārdzīvojumā	 piedalās	 tiešā	 –	 jūtu	 un	 intelektuālā	 –	 uztvere.	
Samērību	par	Dailes	pamatu	autors	raksturo	darbā	„Par	mūziku”,	to	uztver	
ar	 saprātu,	 nevis	 redzi.	 Saprāts	 ir	 saskaņā	 ar	 skaistuma	 metafiziskajiem	
likumiem,	kuru	pamatu	veido	attiecības,	līdzība,	vienotība	(Герцман,	1986).	
Tāpēc	 varam	 apgalvot,	 ka	 Aurēlija	 darbos	 mūzikas	 uztvere	 ir	 mūzikas	
pārdzīvojums	ar	muzikālās	domāšanas	līdzdalību.	

Senajā	Ķīnā	tika	uzskatīts,	ka	„(..)	„netīras”	skaņas	izraisa	nepatīkamas	
sajūtas	 un	 liecina	 par	 sabrukumu	 valsts	 lietās”	 (Новая	 философская	
энциклопедия,	 2001).	 Tāpēc	 skaņu	 rindas	 augstums	 un	 mūzikas	
instrumentu	 skaņojums	 tika	 noteikts	 ar	 valsts	 dekrētiem,	 bet	 patvaļīga	
atkāpšanās	no	tiem	tika	sodīta	pēc	likuma.	Tā	laika	ķīniešu	filozofs	Sjuņ	Czi	
(ap	 313.–238.	 g.	p.	m.	ē.)	 rakstīja:	 „Kad	 mūzika	 ir	 tukša	 un	 netikumīga	 –	
tauta	izlaista,	slinka,	mežonīga	un	nicināšanas	vērta.	Kad	tauta	ir	izlaista	un	
slinka,	rodas	nekārtības,	armija	kļūst	vāja,	sienas	–	trauslas	un	 ienaidnieki	
apdraud	Pasauli”	(Новая	философская	энциклопедия,	2001).	

Augustīna	nostāju,	kas	saista	mūzikas	būtību	ar	harmoniju,	proponējis	
Johans	 Skots	 Erigena	 (Johannes	 Scotus	 Eriugena	 ap	 810.–877.	g.),	 kurš	
uzskatīja,	ka	mūzikas	uztvere	nevar	nebalstīties	uz	proporciju,	harmonijas	
un	 vienotības	 sajūtu.	 Tā	 kā	 mūzikā	 „(..)	 nevis	 dažādās	 skaņas	 izraisa	
harmonisku	 labsajūtu,	bet	skaņu	un	proporciju	attiecības,	kuras	uztver	un	
izšķir	 tikai	 dvēseles	 iekšējā	 sajūta”	 (Герцман,	 1986).	 Tātad	 mūzikas	
uztveres	pamatā	ir	estētiskās	gaumes	priekšnosacījumi.	

Franču	 filozofs	 Nikolajs	 Orems	 (Nikolaj	 Orem	 ap	 1320.–1382.	g.)	
meklēja	 un	 pamatoja	 estētiskā	 pārdzīvojuma	 un	 skanējuma	 novatorisma	
sakarību;	 analizēja	 skaitlisko	 sakarību	 veidus	 un	 principus,	 kuri	 nosaka	
uztveramo	 skaņu	 skaistumu.	 Šajos	 dabas	 zinātņu	 traktātos	 raksturota	 arī	
socioloģiskā	 problemātika:	 kā	mūzikas	 uztveri	 ietekmē	 cilvēka	 paradumi,	
vecums,	 pagātnes	 atmiņas	 (piem.,	 ar	 atmiņām	 saistītā	 melodija	 var	 šķist	
daudz	 skaistāka	 nekā	 ir	 patiesībā),	 dzīves	 pieredzes	 faktors	 un	 uztveres	
individuālās	 īpatnības.	 Pārsteigumu	 izraisa	 viņa	 spriedumu	 par	 mūzikas	
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uztveri	psiholoģiskā	virzība,	vēl	vairāk	izbrīna	šo	spriedumu	diapazons:	no	
akustiskiem	fenomeniem	līdz	sociāli	psiholoģiskām	un	individuāli	tipiskām	
mūzikas	uztveres	īpatnībām.	Tai	pašā	laikā	tiek	formulēti	mūzikas	uztveres	
sociāli	 psiholoģiskie	 un	 individuālo	 īpatnību	 priekšnoteikumi,	 kā	 arī	
pierādīts	to	nozīmīgums.		

15.–16.	 gadsimtā	 veidojās	 viduslaikiem	 neraksturīgi	 priekšstati	 par	
mūzikas	 lomu,	 tās	 nozīmi	 un	 veidiem.	 Vērtēšanai	 un	 kritikai	 tika	 pakļauti	
neapstrīdami	 secinājumi,	 piemēram,	 atziņa	 par	 „sfēru	 harmoniju”	
eksistenci.	Tika	radītas	principiāli	 jaunas	muzikāli	estētiskās	sistēmas,	kas	
iezīmēja	 jaunu	 humānisma	 tradīciju	 attīstību.	 Pretstatā	 vēl	 joprojām	 no	
antīkās	 senatnes	 laikiem	 eksistējošai	 mūzikas	 dalīšanai	 pasaules,	
cilvēciskajā	 un	 instrumentālajā	 mūzikā	 tika	 piedāvāta	 citāda	 klasifikācija	
(Francisko	de	Salinass	(Francisco	de	Salinas	(1513–1590))).	Tā	balstījās	uz	
mūzikas	 uztveres	 īpatnībām.	 Vislielāko	 uzmanību	 F.	Salinass	 veltījis	
instrumentālajai	 mūzikai,	 kas	 ietver	 „spēju	 sniegt	 baudījumu	 prātam	 un	
sagādāt	prieku	 jūtām.	 Ievērojami	zemākā	pakāpē	nolikti	 tie	mūzikas	veidi,	
ko	 var	 uztvert	 vai	 nu	 tikai	 ar	 prātu,	 vai	 tikai	 ar	 jūtām”	 (Герцман,	 1986).	
Tādēļ	 mēs	 varam	 spriest	 par	 mūzikas	 uztveres	 priekšnosacījumiem	 (ar	
saprātu	un	jūtām).	

17.	gadsimtā,	prātojot	par	mūzikas	mākslas	specifiku,	franču	zinātnieki	
Renē	 Dekarts	 (René	 Descartes	 (1596–1650));	 Marēns	 Mersens	 (Maren	
Mersenne	(1588–1648))	mēģināja	apvienot	mūzikas	analīzes	matemātiskās	
un	psihofizioloģiskās	pieejas.	Racionālās	mācības	par	afektiem	pamatlicējs	
R.	Dekarts	 jaunības	perioda	sacerējumā	„Mūzikas	kompendijs”	 (1618),	kas	
publicēts	 tikai	 pēc	 viņa	 nāves	 1650.	 gadā,	 definējis	 mūzikas	 mērķi:	 tās	
uzdevums	ir	sniegt	klausītājam	baudu	un	ierosināt	dažādus	afektus.	Saistot	
mūzikas	 ekspresivitāti	 ar	 cilvēka	 runas	 izteiksmīgumu,	 R.	Dekarts	 franču	
mūzikas	 teorētiķim	M.	Mersenam	 adresētā	 vēsturē	 skāris	 arī	 atkārtojošos	
motīvu	problēmu,	kas	izraisa	klausītājam	noteiktas	asociācijas.	M.	Mersens,	
traktāta	 „Vispārējā	 harmonija”	 (1636.–1637.	 g.)	 autors,	 analizējis	mūzikas	
uztveres	 aspektu	 kopu,	 kas	 saistīta	 ar	 mācību	 par	 konsonansēm	 un	
kontrapunktu.	Tādēļ	var	konstatēt,	ka	jau	17.	gadsimtā	tikusi	pētīta	mūzikas	
asociatīvās	klausīšanās	problēma,	kas	joprojām	ir	aktuāla	arī	mūsdienās.	
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Apgaismības	 laikmeta	 filozofi	 attīstīja	 jaunu	 mūzikas	 izteiksmes	
izpratni	 un	mēģināja	 izprast	 tās	 intonatīvo	 raksturu.	Ādams	 Smits	 (Adam	
Smith	(1723–1790))	savā	darbā	„Tikumības	jūtu	teorija	...”	raksturoja	dailes	
lietderīguma	 izpratni	 un	 mūzikai	 veltītajās	 nodaļās	 akcentēja	
nepastarpinātas	 mūzikas	 ietekmi.	 Raksturojumā	 par	 patiku	 un	 baudu,	 ko	
mūzika	 sniedz	 klausītājam,	 Ā.	Smits	 pauž	 pārsteidzoši	 mūsdienīgas	
pārdomas:	„Apcerot	šo	patīkamo	un	melodisko	skaņu	milzīgo	dažādību,	kas	
pabeigtā	sistēmā	aranžētas	un	apkopotas	kā	nejauši,	tā	arī	noteiktā	secībā,	
prāts	 saņem	 ne	 tikai	 milzīgu	 juteklisku,	 bet	 arī	 ļoti	 cildenu	 intelektuālu	
baudījumu,	 līdz	 zināmai	 pakāpei	 līdzīgu	 tam,	 kādu	 sniedz	 kādas	milzīgas,	
jebkurā	 citā	 izziņas	 darbības	 sfērā	 esošas	 sistēmas	 uztvere”	 (Хатчесон,	
2003).	 Ādams	 Smits	 mūzikas	 uztveri	 aplūkojis	 kā	 garīguma	 faktoru	
(intelektuālais	baudījums).	

Vācijā	 18.	gadsimtā	 uzskatus	 par	melodijas	 nozīmi	 raksturojis	 Johans	
Matezons	 (Johann	 Matthezon	 (1681–1764)),	 kurš	 apgalvo,	 ka	 dvēseles	
stāvokli	 vispilnīgāk	 pauž	 tieši	 melodija.	 J.	Matezona	 teorētiskajos	
sacerējumos	iekļauti	vairāki	praktiski	padomi	mūzikas	sacerēšanai,	pie	tam	
autors	 cenšas	 balstīties	 uz	 klausītāja	 uztveres	 likumsakarībām:	 „Dzirde	
vienmēr	vēlas	kaut	ko	vairāk	vai	mazāk	pazīstamu,	bez	tā	neviens	skaņdarbs	
uztverei	 neliksies	 viegls,	 vēl	 jo	 vairāk	 –	 neliksies	 patīkams”	 (Музыкальная	
эстетика	 Западной	 Европы	 17–18	 веков,	 1991).	 Tātad	 klausīšanās	
pieredze	ir	mūzikas	uztveres	svarīgākais	faktors.	

19.	 gadsimta	vidū	aizsākas	 jauns	posms.	Vairāku	gadsimtu	spriedumi	
par	mūzikas	uztveres	dabu	pirmoreiz	tiek	„pārbaudīti	algebriski”.	Atsevišķi	
mūzikas	skanējumu	konsekvences	un	muzikālās	domāšanas	 jautājumi	tiek	
aplūkoti	 Johana	Fridriha	Herbarta	(Johann	Friedrich	Herbar	(1776–1841))	
darbos.	 Konkrēti,	 viņš	 viens	 no	 pirmajiem	 pamanījis	 atšķirību	 starp	
skaniskajām	 sajūtām	 un	 muzikālo	 domāšanu	 kā	 divām	 uztveres	 kārtām.	
Tomēr,	 tikai	 publicējot	 fundamentālo	 Hermaņa	 Helmholca	 (Hermann	
Ludwig	Ferdinand	von	Helmholtz	(1821–1894))	darbu	„Mācība	par	dzirdes	
sajūtām	 kā	 fizioloģisku	 pamatu	 mūzikas	 teorijai”,	 var	 runāt	 par	 mūzikas	
uztveres	pētījumu	zinātnisko	pamatu.	
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19.	gadsimta	 beigās	mūzikā	 parādās	 jēdzieni,	 kurus	 var	 attiecināt	 uz	
uztveres	 mehānismu.	 Piemēram,	 Hugo	 Rīmaņa	 (Hugo	 Riemann	 (1849–
1919)),	 kurš	 1873.	gadā	 Getingenē	 aizstāvējis	 doktora	 disertāciju	 „Par	
muzikālo	 uztveri”	 un	 raksturojis	 jēdzienus	 „funkcionālā	 saikne	 un	
uzskatāmību	zaudējušie	priekšstati”.	H.	Rīmans	uzskatīja,	ka	var	 izšķirt	un	
klasificēt	 elementāras	 mūzikas	 vienības,	 kuras	 uztverot	 katram	 cilvēkam	
rodas	identiski	vai	līdzīgi	iespaidi.	Šiem	uzdevumiem	tika	veltīts	H.	Rīmaņa	
darbs	„Kā	mēs	klausāmies	mūziku.	Trīs	lekcijas	estētikā”	(Riemann,	1888).		

Izcilais	šveiciešu	muzikologs	Ernsts	Kurts	(Ernst	Kurth	(1886–1946)),	
kā	 arī	 mazliet	 vēlāk	 krievu	 mūzikas	 zinātnieks	 Boriss	 Asafjevs	 (Борис	
Асафьев	 (1884–1949))	 akcentēja	 funkcionālās	 harmonijas	 teorijas	 un	 tās	
statiskuma	un	shematiskuma	robežas.	Viņa	mūzikas	uztveres	teorija	ietver	
sevī	 to,	 ka	 „mūzika	 –	 tā	 ir	 māksla,	 kas	 balstās	 uz	 mūzikas	 uztveres	
likumiem”.	 Pievēršanās	 mūzikas	 uztverei	 E.	 Kurta,	 B.	 Asafjeva	 un	 viņu	
sekotāju	 pētījumos	 bija	 nozīmīgs	 jauns	 pavērsiens.	 Etnomuzikologs	
I.	Zemcovskis	 rakstījis:	 „Tas	 nebūs	 pārspīlējums,	 ja	 teiksim,	 ka,	 sākot	 ar	
mūzikas	 uztveres	 fundamentālo	 uzskaiti,	 sākās	 jauns	 laikmets	 mūzikas	
zinātnē,	jo	pirmo	reizi	kopš	B.	Asafjeva	laikiem	zinātniskā	doma	tika	virzīta	
nevis	uz	notīm,	bet	cilvēku	...”	(Зубов	&	Зубова,	1985).	

Tāpat	 E.	Kurts	 pētījis	 parādības,	 kas	 saskan	 ar	 mūzikas	 uztveres,	
daiļrades	un	atskaņošanas	likumsakarību	detalizētu	analīzi.	Viņa	koncepcijā	
vērtīga	 ir	atziņa	par	mūzikas	uztveres	veselumu.	Autors	analizēja	 iekšējos	
iespaidus,	 sajūtas	 un	 pārdzīvojumus,	 kas	 radušies	 mūzikas	 uztveres	
rezultātā.	Viņa	darbi	ir	kompleksās	pētniecības	paraugs,	kas	iespaidojušies	
no	Šopenhauera	filozofijas,	un	cilvēka	apziņas	darbību	tajā	traktē	kā	radošu	
un	tādu,	kas	pasauli	uztver	pēc	„radošās	gribas	likumiem”.	Mūzikas	uztveres	
procesu	E.	Kurts	uzskatīja	par	„(..)	kustības	 ideālās	enerģijas	 izpausmi,	kas	
raisās	 mūzikas	 telpā	 un	 spēj	 pārvarēt	 skaņu	 materiāla	 jūtīgo	 noteiktību”	
(Кurth,	1946).	

Hronoloģiski	 agrāki	 ir	 estētiskās	 uztveres	 pētījumi.	 Diskusijas	 par	
mūzikas	 saturīguma	 problēmu	 rosināja	 vairākus	 pētījumus	 par	
ārpusmuzikāliem	 priekšstatiem,	 kas	 pavada	mūzikas	 uztveri	 (vai	 arī	 ir	 tā	
pamats,	vismaz	dažām	klausītāju	grupām).	
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Īsi	 apskatīsim	 mūzikas	 uztveres	 pētījumus	 dažās	 valstīs	 mūsdienu	
pasaulē.	

Polijā	 mūzikas	 uztveres	 pētīšana	 tradicionāli	 tika	 īstenota	 muzikāli	
pedagoģisko	 uzdevumu	 kontekstā.	 Pētījumu	 materiālu	 lielākā	 daļa	 tika	
publicēta	izdevumos	„Materiāli	mūzikas	skolotājiem”	(sākot	ar	20.	gadsimta	
50.	gadu	beigām,	iznācis	ap	200	laidieniem).	

Čehoslovākijā	 (šobrīd	 –	 Čehijā	 un	 Slovākijā)	 mūzikas	 uztveres	
estētiskās	 problēmas	 tika	 pētītas	 gandrīz	 gadsimtu,	 ja	 atskaiti	 sāk	 no	
Otakara	 Ziha	 (Otakar	 Zich,	 1934)	 divu	 sējumu	 monogrāfijas	 „Mūzikas	
estētiskā	 uztvere”	 (Zich,	 1910).	 O.	Ziha	 skolnieks	 Jozefs	 Huters	 (Joseph	
Hutter)	 ieviesa	 muzikālās	 domāšanas	 jēdzienu,	 ko	 viņš	 saistīja	 ar									
spējām	savienot	skaņu	materiālo	pamatu	ar	skanisko	izpratni	un	aprakstīja	
to,	 balstoties	 uz	 domāšanas	 kopīgajiem	 pamatprincipiem:	 analīzi	 un					
sintēzi	 (Hutter,	 1943).	 Pēckara	 gados	 muzikālās	 domāšanas	 problēmas	
pētīja	 J.	Burjaneks	 (Josef	 Burjanek	 (1913–1992)),	 mūzikas	 uztveres	
intonativitāti	 –	 J.	Jiraneks	 (Jaroslav	 Jiranek	 (1922–2001)).	 Mūzikas	
akadēmijas	 Prāgā	 un	 Bratislavā	 līdz	 19.	gadsimta	 90.	gadu	 sākumam	
publicēja	 zinātnisko	 pētījumu	materiālus	 savos	 biļetenos,	 kā	 arī	 žurnālos	
„Hudebni	 rozhledy”,	 „Opus	 Musicum”.	 Sākot	 ar	 1988.	gadu,	 mūzikas	
uztveres	 pētījumi	 publicēti	 galvenokārt	 čehu	 mūzikas	 kopienas	 izdotajā	
izdevumā	 „Theorie	 a	 vyzkum	 v	 hudebni	 pedagogice”	 („Teorija	 un	
eksperimenti	mūzikas	pedagoģijā”)	(Karbusicky	&	Kasan,	1994).	

Vācijā	 tika	 izstrādāta	 muzikāli	 socioloģiskā	 problemātika,	 pie	 tam	
līdzās	lietišķajiem	socioloģiskajiem	pētījumiem	pastāvēja	sociāli	filozofiskā	
tradīcija,	 ar	 kuru	 iepazīstina	 Teodora	 Adorno	 (Theodor	 Ludwig	
Wiesengrund	 Adorno	 (1903–1969))	 darbi.	 Kas	 attiecas	 uz	 uztveres	
pētīšanu,	 tā	 tika	 īstenota	 galvenokārt	 kognitīvās	 psiholoģijas	 ietvaros,	 un	
tās	pārstāvis	ir	H.	de	la	Mote‐Habera	(Helga	de	la	Motte‐Haber,	1985).	

Vācu	 psihologs	 Alberts	 Velleks	 (Albert	 Wellek	 (1904–1972))	
eksperimentāli	analizēja	toņu	uztveres	mehānismus	un	intonāciju	veseluma	
uztveri.	Viņa	pētījumi	atspoguļoja	vides,	etnisko	un	vecumposma	īpatnību,	
subjekta	 emocionālās	 pasaules	 ietekmes	 efektu	 uz	 veseluma	 struktūras	
uztveri.	Attīstot	E.	Kurta	idejas	un	pētot	skaņu	pārvietošanos,	kā	arī	dažāda	
tipa	muzikālo	dzirdi,	viņš	savu	darbu	veltījis	akustisko	parādību	struktūras,	
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„skaņu	 ķermeņa”	 (Wellek,	 1963),	 tembra,	 intervālu	 un	 saskaņu	 izpētei.	
Balstoties	 uz	 struktūrsistēmisko	 pieeju,	 A.	Velleks	 laika,	 telpas,	 metrikas,	
simetrijas	un	ritmisko	struktūru	problēmas	mūzikā	analizējis	no	klausītāju	
viedokļa.	

Muzikāli	 psiholoģiskie	 pētījumi	 Francijā	 –	 tie,	 pirmkārt,	 ir	Pola	Fresa	
(Paul	 Fraisse	 (1911–1996))	 atklājumi	 par	 ritma	 un	 uztveres	 aperceptīvo	
organizēšanu.	 Viņa	 daudzu	 gadu	 pētnieciskā	 darbība	 notika	 Parīzes	
universitātē.	 P.	Fress	 veltīja	 savus	 spēkus	 tam,	 lai	 mūzikas	 psiholoģija	
ieņemtu	 pienācīgu	 vietu	 universitātes	 izglītībā.	 Daudzi	 franču	 pētnieki	
turpināja	 mūzikas	 uztveres	 jautājumu	 pētniecību	 (A.	Zenatī,	 B.	 Seleste,	
F.	Delalands,	E.	Dumorjē,	M.	Imbertijs).	

Jau	 20.	gadsimta	 50.	gadu	 beigās	 franču	 mūzikas	 zinātnes	 un							
mūzikas	 psiholoģijas	 materiāls	 tika	 izmantots	 par	 pamatu	 R.	Fransesa	
grāmatai	„Mūzikas	uztvere”	(“La	perception	de	 la	musique”,	Francès,	1958).	
Mūzikas	 uztveres	 psiholoģijas	 stāvokli	 Francijā	 mūsdienās	 raksturo	
salīdzinoši	 nesen	 sērijā	 „Psiholoģija	 un	 humanitārās	 zinātnes”	 iznākušais	
darbs	 „Mūzika	 un	 kognitīvās	 zinātnes”	 –	 šajā	 nozarē	 vadošo	 zinātnieku								
S.	un	I.	Deliža,	Ž.–B.	Barjera,	F.	Beili,	M.	Lemana,	M.	Djušesa,	A.	Riotes	un	citu	
autoru	rakstu	krājums	(Deutsch,	1980).	

Amerikas	Savienotajās	Valstīs	muzikāli	psiholoģisko	pētījumu	attīstība	
20.	gadsimta	 sākumā	 bija	 saistīta	 ar	 Karla	 Sīšora	 (Carl	 Emil	 Seashore	
(1966–1949))	 vārdu	 –	 Jēlas	 universitātes	 students,	 kurš	 visu												
turpmāko	 dzīvi	 strādājis	 Aijovas	 Universitātē.	 Viņš	 kļuva	 populārs	 kā	
muzikālo	spēju	noteikšanas	pirmo	testu	autors,	kā	arī	vienas	no	pirmajām	
grāmatām	 mūzikas	 psiholoģijā	 autors	 (Seashore,	 1919).	 60.	 gados	 iznāk	
Leonarda	B.	Meijera	(Leonard	B.	Meyer	(1918–2007))	grāmata	„Emocijas	un	
nozīme	mūzikā”	(Meyer,	1956).	

Mūzikas	 uztveres	 jautājumiem	 pievērsies	 R.	Smits	 (R.	Smith),	
D.	Makdonalds	(D.	McDonald),	kuri	mūzikas	uztveri	analizēja	kā	skaņdarba	
izvērtēšanas	procesu,	uzsverot	šī	procesa	nozīmīgumu	bērna	estētiskajā	un	
vispārīgajā	attīstībā	(Smith,	1980).	

80.	 gados	 parādījās	 vairāki	 apkopojoši	 darbi	 mūzikas	 psiholoģijas	
jomā.	Vispirms	tas	 ir	Diānas	Doičas	 (Diana	Deutsch,	1938)	rakstu	krājums	
„Mūzikas	 psiholoģija”	 (Deutsch,	 1986).	 1985.	gadā	 Ņujorkas	 izdevniecība	
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„Academic	 Press”	 izdeva	 V.	 Doulinga	 (W.	 Jay	 Dowling)	 un	 D.	 Hārvuda	
(Dane	L.	 Harwood)	 grāmatu	 „Muzikālā	 domāšana”	 („Music	 Cognition”,	
1985),	 kurā	 bija	 izteiktāka	 nozīme	 uz	 mūzikas	 uztveres	 izziņas	 procesu	
pētījumiem.	

20.	gadsimta	80.	un	90.	gados	raksturīga	interese	par	mūzikas	uztveres	
problēmām.	 Tika	 izdoti	 Edvarda	 Kartereta	 (Edward	 C.	Carterette)	 un	
Rodžera	Kendala	(Roger	A.	Kendall)	(Carterette	&	Kendall,	1989)	darbi	par	
uztveres	procesu	pētīšanu	saistībā	ar	mūzikas	atcerēšanos	un	atskaņošanu.	

1998.	gadā	 Ēriks	 Šeirers	 (Eric	 David	 Scheirer)	 aizstāvēja	 doktora	
disertāciju	 „Mūzikas	 uztveres	 sistēma”	 (Music	 Perception	 Systems,	 1998).	
2002.	gadā	tika	publicēts	psihologu	Marka	Perlmana	un	Karola	Krumhānsla	
(Carol	 L.	 Krumhansl	 &	 Marks	 Perlman)	 referāts	 „Mūzika	 kā	 saite	 starp	
izziņu	 un	 emocijām”	 („Music:	 A	Link	 Between	 Cognition	 and	 Emotion”,	
2002),	kurā	autori	pierādīja	uztveres	nozīmi	mūzikas	sapratnē.	

Viens	no	vadošajiem	mūzikas	estētikas	pārstāvjiem	ASV	P.	Kivi	(Peter	
Kivy,	 1934)	 uzskatīja,	 ka	 galvenais	 klausītāja	 uzdevums	 ir	 „saprast,	 kādā	
veidā	 mūzika	 ir	 spējīga	 izteikt	 emocijas”.	 Viņa	 koncepcijas	 pamatdoma	
balstījās	 uz	 to,	 ka	 mūzikas	 būtība	 jāmeklē	 tās	 tradīciju	 eksistences	
kontekstā.	Pēc	viņa	domām,	 tikai	muzikālā	sacerējuma	 izteiksmes	 līdzekļu	
atbilstība	dzīves	formām	un	cilvēku	uzvedībai	var	kļūt	par	iemeslu	mūzikas	
ietekmes	spējai:	ja	mūzika	veidota	tādā	veidā,	ka	atbilst	skumju	izpausmei,	
klausītājs	 to	 uztvers	 kā	 emocionālā	 stāvokļa	 nesēju.	 Tādējādi	 P.	Kivi	
apstrīdēja	 koncepcijas,	 kurās	 mūzikas	 izteiksmīgums	 virzīts	 tikai	 uz	 tās	
spēju	 atspoguļot	 komponista	 emocionālo	 pasauli.	 Vēl	 vairāk,	 autors	
secināja,	 ka	 „(..)	 mūzika	 nav	 tikai	 individuālo	 emociju	 paudēja,	 bet	 attēlo	
emociju	tipus	un	būtību,	kas	vienīgi	var	tikt	individualizēti”	(Kivy,	1998).		

P.	Kivi	koncepcijas	pamatā	ir	tāda	mūzikas	uztveres	īpatnība,	ar	kuras	
palīdzību	 „mēs	 identificējam	 emocijas	 kā	 mūzikas	 iezīmes,	 nevis	
pārdzīvojam	 tās	 kā	 darbības	 rezultātu”.	 Tomēr,	 akcentējot	 tādas	 svarīgas	
mūzikas	īpašības	kā	tās	spēju	būt	par	vispārīgu	psiholoģiskā	raksturojuma	
instrumentu,	 emocionālo	 tipu	 nesēju,	 viņš	 diemžēl	 nepievērsās	 uztveres	
asociatīvo	 nozīmju	 izstrādei,	 bet	 palika	 pie	 plaši	 izplatītās	 estētiskās	
pieredzes	 teorijas	 postulātiem,	 ko	 vēl	 19.	gadsimta	 30.	gados	 piedāvāja	
amerikāņu	filozofs	Dž.	Djuī.		
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V.	Stīlmena	 (V.	Stillman)	 un	 Dž.	Vaita	 (J.	White)	 darbos	 ir	 atklāta	
mūzikas	uztveres	pozitīvā	ietekme	uz	fizioloģisko	un	uzvedības	reakciju,	kā	
arī	 uz	 cilvēka	 emocionālo	 stāvokli	 situācijās,	 kas	 izsauc	 trauksmainību	
(Stillman	&	White,	1992).	
	

	
3.	attēls.	No	V.	Stīlmena	un	Dž.	Vaita	pētījumiem	par	mūzikas	uztveri	

(1992)3	
	

19.	gs.	 60.	gadu	 sākumā	 tika	 izveidota	 Starptautiskā	 empīriskās	
estētikas	 asociācija	 (IAEA),	 kurā	 bija	 iekļauti	 dažādu	 nozaru	 pārstāvji	 –	
mākslas	 zinātnieki,	 pedagogi,	 psihologi	 un	 sociologi.	 IAEA	 reizi	 ceturksnī	
izdeva	žurnālu	„Empirical	studies	of	the	Arts”	(4.	att.).	
	

	
4.	attēls.	Žurnāls	„Empirical	studies	of	the	Arts”4	

	

                                                 
3	http://www.yugzone.ru/brainmusic/music‐math.htm	
4	http://www.science‐of‐aesthetics.org/	
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Sākot	ar	20.	gs.	astoņdesmitajiem	gadiem,	Kalifornijas	Universitātē	tika	
izdots	 starpdisciplinārais	 žurnāls	 “Music	 Perception”	 (1)	 (Editor:	 Lola	
L.	Cuddy),	 žurnāls	 muzikoloģijā	 “The	 Journal	 of	Musicology”	 (2)	 (Editors:	
Floyd	 Grave,	 Daniel	 R.	 Melamed	 and	 Klára	Móricz)	 un	 žurnāls	 „American	
Musicological	 Society”	 (3)	 (Editor:	 Annegret	 Fauser),	 kuros	 no	 filozofijas,	
psiholoģijas,	 pedagoģijas,	 neiropsiholoģijas,	 muzikoloģijas	 u.c.	 zinātņu	
viedokļa	tika	pētītas	un	analizētas	mūzikas	uztveres	problēmas.		

	

				 				 	
(1)	Kopš	1982.	g.									(2)	Kopš	1989.	g.											(3)	Kopš	2001.	g.	

5.	attēls.	Zinātniskie	žurnāli5	

	
Milzīga	 loma	 mūzikas	 uztveres	 eksperimentālo	 mācību	 metožu	

izstrādnē	 ir	 angļu	 un	 amerikāņu	 skolai.	 Zinātniskie	 žurnāli	 „Psichology	 of	
Music”	 (izdots	 Lielbritānijā),	 „Musica	 Science”,	 kuru	 sāka	 iespiest	 Beļģijā	
1996.	gadā	mūzikas	pedagoģijas	Eiropas	kopienā.	

Mūzikas	 uztvere	 Šveicē	 pētīta	 vairākos	 darbos.	 Tie	 ir	 Ingmāra	
Bengtsona	(Bengtsson,	1974)	pētījumi	par	mūzikas	uztveri,	Alfa	Gabrielsona	
(Gabrielsson,	 1995)	 muzikālo	 pārdzīvojumu	 un	 muzikālo	 komunikāciju	
analīze,	muzikālo	skaņu	uztveres	atšķirību	izpēte	Serena	Nielcena	(Nielsen,	
1989)	 darbos,	 vokālās	 mūzikas	 uztveres	 raksturojums	 Johana	 Sandberga	
(Sandberg,	1982)	teorētiskajos	darbos.		

Krievijā,	sākot	ar	1920.–1930.	gadu,	tika	sistemātiski	veiktas	klausītāju	
aptaujas	un	mūzikas	uztveres	pētījumu	analīze.		

Viens	no	 autoriem,	 kurš	mūzikas	uztveres	problēmu	 risināšanā	devis	
vislielāko	ieguldījumu,	ir	Boriss	Teplovs	(Борис	Теплов	(1896–1965)).	Viņa	

                                                 
5	http://www.science‐of‐aesthetics.org/	
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estētiski	teorētiskajos	uzskatos	emocijas	tiek	uzskatītas	par	mūzikas	satura	
galveno	komponentu	un	ideja	par	to,	ka	dziļa	un	saturīga	mūzikas	uztvere	
iespējama	 tikai	 kontekstā	 ar	 citiem	–	 ārpus	mūzikas	 eksistējošiem	 izziņas	
līdzekļiem.	 B.	Teplova	 darbos	 mūzikas	 uztvere	 tika	 pētīta	 no	 dažādiem	
aspektiem	 un	 analizētas	 tās	 funkcijas.	 Autors	 raksturojis	 tās	 koriģējošo	
funkciju	 atskaņotājmākslā,	 klausītāja,	 uztveres	 īpatnības	 un	 uztveres	
iemaņu	 likumsakarības,	 kas	 veidojušās	 mūzikas	 klausīšanās	 procesā.	
B.	Teplovs	 pierādīja,	 ka	 muzikalitātes	 struktūru	 veido	 trīs	 galvenās	
muzikālās	 spējas,	 kas	 ietekmē	 mūzikas	 uztveri:	 skaņkārtas	 izjūta	
(muzikālās	dzirdes	perceptīvais	komponents),	spēja	brīvi	izmantot	dzirdes	
priekšstatus,	 kas	 atspoguļo	 skaņu	 augstuma	 kustību	 (reproduktīvais	
muzikālās	dzirdes	komponents),	un	muzikālā	ritma	izjūta.	

S.	Beļajeva‐Ekzempļarska	 (София	 Беляева‐Экземплярская	 (1895–
1974))	 kopš	 1916.	gada	 veica	 mūzikas	 uztveres	 pētījumus.	 Viņas	
nozīmīgākajos	darbos	mūzikas	uztveres	izpēte	saistīta	ar	muzikālās	valodas	
likumsakarībām,	 klausītāju	 muzikālās	 attīstības	 vecumposmu	 un	 sociāli	
psiholoģiskajām	 īpatnībām.	 S.	Beļajeva‐Ekzempļarska	 ir	 izveidojusi	
oriģinālas	 eksperimentālas	 metodikas	 par	 bērnu	 mūzikas	 uztveres	
melodisko	 kustību,	 psiholoģiskajām	 īpatnībām	 un	 tipoloģiju.	 Balstoties	 uz	
šiem	 pētījumiem,	 viņa	 savākusi	 un	 apkopojusi	 plašu	 materiālu,	 kas	 skar	
dažādus	 mūzikas	 uztveres	 aspektus.	 Nozīmīgākie	 darbi	 –	 „Par	 mūzikas	
uztveres	 psiholoģiju”	 (1923);	 „Muzikālā	 uztvere	 pirmsskolas	 vecumā”	
(1926)	 (izdota	 vācu	 valodā);	 „Melodiskās	 kustības	 uztvere”	 (1929);	
„Muzikālās	 domāšanas	 problēmas”	 (1974).	 S.	Beļajevas‐Ekzempļarskas	
pētījumā	 „Piezīmes	 par	 laika	 uztveres	 psiholoģiju	 mūzikā”	 (Заметки	 о	
психологии	восприятия	времени	в	музыке)	analizēts	klausītāju	vērtējums,	
izveidota	 tipoloģija	 un	 mēģināts	 noskaidrot	 –	 kā	 muzikālo	 sacerējumu	
atkārtota	 klausīšanās	 ietekmē	 tās	 aprakstu.	 Šajā	 pētījumā	 apkopots	
materiāls,	kas	atklāj	klausītāju	tēlainās,	asociatīvās	domāšanas	īpatnības	un	
uztveri	analizē	kā	centrālo	izpētes	objektu.	

Muzikālā	 pārdzīvojuma	problēmas	 pētījumi	 par	melodiskuma	uztveri	
tika	 veikti	 sadarbībā	 ar	 B.	Javorski	 (Болеслав	 Яворский	 (1877–1942))	–	
vienu	no	nozīmīgākajiem	tā	laika	mūzikas	teorētiķiem.		
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20.	gadsimta	20.	gadu	otrajā	pusē	mākslas	uztveres	problēmas	kopumā	
un	 arī	 mūzikā	 risinājis	 Ļevs	 Vigotskis	 (Лев	 Выготский	 (1896–1934))	 –	
psihologs,	cilvēka	augstāko	psihisko	funkciju	kultūrvēsturiskās	koncepcijas	
radītājs.	 Grāmatā	 „Mākslas	 psiholoģijas”	 ir	 apkopoti	 vairāku	 viņa	 darba	
gadu	 (1915–1922)	 pētījumi.	 Galvenais	 jautājums,	 ko	 Ļ.	Vigotskis	 apskata	
šajā	 grāmatā	 –	 kas	 padara	 skaņdarbu	 par	 māksliniecisku	 vērtību,	 kas	
pārvērš	to	par	mākslas	darbu.	Tas	tiešām	ir	 fundamentāls	 jautājums,	kuru	
ignorējot	 nav	 iespējams	 īsti	 novērtēt	 jaunās	 parādības,	 kas	 rodas	mākslā.	
Mākslas	 skaņdarba	struktūras	analīze	veido	galveno	 „Mākslas	psiholoģiju”	
saturu.	Ļ.	Vigotskis	–	viens	no	pirmajiem	pētniekiem,	kas	uztveri	raksturojis	
kā	darbības	procesu.	Pēc	 viņa	domām,	 „mākslinieciskā	uztvere	 ir	 darbība,	
kas	 saistīta	 ar	 jūtām,	 tēliem,	 domāšanu	 un	 priekšstatiem”.	 Uztveri	 viņš	
traktējis	 kā	 „(..)	 vissarežģītāko	 konstruktīvo	 darbību,	 kuru	 veic	 klausītājs	
vai	skatītājs,	kas	ietver	sevī	uztverošā	spēju	veidot	un	radīt	estētisko	objektu	
no	sniegtajiem	ārējiem	iespaidiem”	(Выготский,	1987).	

Mūzikas	 uztveres	 elementu	 un	mehānismu	 pētījumi	 50.	 gados.	 Vēlāk	
60.	gados	 galvenokārt	 tika	 risinātas	 mākslinieciskās	 uztveres	 problēmas,	
konkrēti,	 P.	Jakobsona	 (Павел	 Якобсон	 (1902–1989))	 darbā	
„Mākslinieciskās	 uztveres	 psiholoģija”	 (Якобсон,	 1964).	 P.	Jakobsons	
uztveri	 traktējis	 šaurākā	 un	 plašākā	 nozīmē.	 Uztvere	 šaurākā	 nozīmē	 ir	
objektu	 uztvere	 ar	 maņu	 orgānu	 palīdzību.	 Uztveres	 process	 plašākā	
nozīmē	izsaka,	ka	ir	iesaistīti	dažādi	domāšanas	procesi,	kuri	veido	dažādu	
sakaru	 un	 attieksmju	 sistēmu	 uztveres	 objektā:	 „Mākslinieciskā	 uztvere	..	
saistīta	 ar	 daudzveidīgu	 domāšanas	 un	 pārdzīvojuma	 procesu”	 (Якобсон,	
1964).		

Mūzikas	 uztveres	 jautājumi	 pētīti	 arī	 šādos	 darbos:	 G.	Kečhuašvili	
(Г.	Кечхуашвили)	 „Mūzikas	 uztveres	 psiholoģijas	 problēmas”	 (iekļauts	
grāmatā	 „Mūzikas	 zinātnes	 jautājumi”	 (1960)),	G.	Rankevičs	 (Г.	Pанкевич)	
„Muzikālā	sacerējuma	uztvere	un	tā	struktūra”	un	„Mūzikas	uztveres	sociāli	
tipoloģiskās	 īpatnības”	 (grāmatā	 „Estētiskie	 apcerējumi”	 (1967,	 1973)),	
O.	Agarkova	 (О.	Агаркова)	 „Par	 muzikālā	 metra	 uztveres	 adekvātumu”	
(grāmatā	 „Mūzikas	 māksla	 un	 zinātne”	 (1970)),	 V.	Cukermans	
(В.	Цукерман)	 „Mūzika	 un	 klausītājs”	 (1972)	 (grāmatā	 „Muzikālās	
domāšanas	 problēmas”	 (1974)),	 M.	Aranovskis	 (M.	Арановский)	 „Par	
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dzirdes	 priekšmetiski	 telpiskajiem	 psiholoģiskajiem	 priekšnosacījumiem”,	
A.	Gotsdiners	(А.	Готсдинер)	„Par	muzikālās	uztveres	veidošanās	stadijām”,	
V.	 Beloborodova,	 G.	 Rigina	 un	 J.	Alijevs	 (В.	Белобородова,	 Г.	Ригина,	
Ю.	Алиев)	„Skolēnu	mūzikas	uztvere”	(1975).	

J.	Nazaikinskis	 (Евгений	 Назайкинский,	 1926)	 savā	 darbā	 „Par	
muzikālās	 uztveres	 psiholoģiju”	 (Назайкинский,	 1980)	 atzīmējis,	 ka	
darbības	psiholoģijas	konceptuālā	pieeja	dod	iespēju	interpretēt	empīriskos	
datus,	 balstoties	 uz	 geštaltisma	 atziņām.	 Viens	 no	 mūsdienu	 mūzikas	
psiholoģijas	 uzdevumiem	 –	 uztveres	 struktūras	 veseluma	 problēmas	
risinājums	 geštaltpsiholoģijā.	 Autors	 analizējis	 mūzikas	 uztveres	
psiholoģijas	 likumsakarības	 saistībā	 ar	 muzikālā	 sacerējuma	 uzbūves	
īpatnībām,	žanriskajām	iezīmēm	un	saturu.	J.	Nazaikinskis	pētījis	vispārējās	
dzīves	pieredzes	nozīmi	uztveres	 iemaņu	attīstībā	un	psiholoģisko	faktoru	
ietekmi	 uz	 mūzikas	 valodas	 veidošanos.	 Darbā	 ir	 ieskicētas	 muzikālo	
sacerējumu	uztveres	veseluma	un	diferencēšanas	problēmas.	

Vēlāk	 tika	 publicēta	 teorētiķu	 darbu	 izlase	 „Muzikālās	 domāšanas	
problēmas”	 (M.	Aranovska	 redakcijā,	 1974)	 un	 „Mūzikas	 uztvere”	
(sastādītājs	V.	Maksimovs,	 1980).	 Tika	 veikti	 vairāki	 pētījumi	 par	mūzikas	
stila	 uztveri	 (N.	Tavhelidze	 (Тавхелидзе,	 1978)),	 skaņdarbu	 emocionālā	
fona	 izpratni	 (V.	Ražņikovs	 (Ражников,	 1980)),	 mūzikas	 uztveres	
adekvātumu	 un	 muzikālo	 pārdzīvojumu	 mehānismiem	 (V.	Meduševskis,	
L.	Bočkarevs	 (Медушевский,	 1980;	 Бочкарев,	 1981)),	 mūzikas	 uztveres	
attīstības	 dinamiku	 (A.	Sohors	 (Сохор,	 1981)),	 uztveres	motivāciju,	 garīgo	
vajadzību	 un	 muzikālo	 vajadzību	 problēmas	 izpēti	 mūzikas	 uztveres	
aspektā	 (G.	Tarasovs	 (Тарасов,	 1986)),	 mūzikas	 uztveres	 ģenēzi	
(А.	Gotsdiners	 (Готсдинер,	 1993)),	 par	 mūzikas	 uztveri	 kā	 personības	
izpētes	līdzekli	(V.	Petrušins	(Петрушин,	1986)).	Mūzikas	uztveri	klausītāja	
radošas	darbības	aspktā	pētījis	V.	Ostromenskis	(Остроменский,	1988),	kur	
darbā	 „Mūzikas	 uztvere	 kā	 pedagoģiska	 problēma”	 tika	 izzināts	muzikālo	
sacerējumu	 dzirdes	 uztveres	 process,	 muzikālais	 pārdzīvojums,	 klausītāja	
pārdzīvojums	un	cilvēku	vajadzība	pēc	šādiem	pārdzīvojumiem.	Zinātnieks	
akcentējis	 divus	 muzikālo	 sacerējumu	 uztveres	 procesa	 etapus	 un	 tiem	
atbilstošus	divus	kvalitatīvi	atšķirīgus	klausītāju	priekšstatus	par	muzikālo	
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saturu	 (pamata	 un	 konceptuālos),	 kam	 ir	 vislielākā	 nozīme	 satura,	 kuru	
apzinās	klausītājs,	izpratnē.	

B.	Asafjevs	 (Асафьев,	 1971),	 L.	Pereverzjevs	 (Переверзев,	 1981),	
G.	Ivančenko	 (Иванченко,	 1990)	 savos	 darbos	 akcentējis	 personīgā	
muzikālo	 iespaidu	 krātuves,	 muzikālās	 pieredzes	 uzkrāšanas	
nepieciešamību.	N.	Vetlugina	 (Ветлугина,	1980),	savā	darbā	analizējusi	ne	
tikai	 elementāro	 skaņu	 parādību	 emocionālo	 raksturojumu,	 bet,	
pievēršoties	 plašākai	 estētikas	 sfērai,	 muzikalitātes	 struktūrā	 akcentējusi	
arī	kopējās	muzikāli	estētiskās	spējas,	kurām	raksturīga	estētiska	attieksme	
skaņdarba	 uztverē,	 atskaņošanā	 un	 daiļradē	 (Развитие	 музыкальных	
способностей,	 1980);	 I.	Dzeržinskas	 (Дзержинская,	 1985),	 N.	Metlova	
(Метлов,	 1985),	 L.	Komisarovas	 (Комиссарова,	 1986),	 A.	Kenemana	
(Кенеман,	 1988),	 O.	 Radinovas	 (Радынова,	 1990)	 darbi	 veltīti	 dažādu	
vecumposmu	mūzikas	uztveres	īpatnību	izpētei.		

G.	Cipins	 (Цыпин,	 1994)	 grāmatā	 „Muzikālās	 darbības	 psiholoģija”	
analizējis	 muzikālās	 uztveres	 būtību	 un	 struktūru.	 Autors	 apskatījis	
dažādus	uzskatus	par	muzikālās	uztveres	principiem,	pētījis	attiecības	starp	
apzināto	un	neapzināto,	intuitīvo	un	racionālo	–	loģisko	muzikālajā	darbībā.	

L.	Bočkarevs	(Бочкарев,	2007)	grāmatā	„Muzikālās	uztveres	problēma	
muzikālās	 psiholoģijas	 vēsturē	 –	 attīstības	 ceļi	 un	perspektīvas”	 analizējis	
vadošo	Krievijas	un	ārvalstu	 zinātnieku	pētījumus	par	muzikālās	uztveres	
psiholoģijas	problēmu.	

No	 2006.	gada	 Krievijā	 izdots	 zinātniski	 metodisks	 žurnāls	 „Mūzikas	
psiholoģija	 un	 psihoterapija”,	 kas	 veltīts	 profesionāliem	 mūziķiem	 –	
atskaņotājmāksliniekiem,	 kultūras	 un	 mākslas	 augstskolu	 mācībspēkiem,	
bērnu	mūzikas	skolu	un	vispārizglītojošo	skolu	mūzikas	skolotājiem,	kā	arī	
mūzikas	psihoterapeitiem.	Žurnāla	galvenais	redaktors	–	V.	Petrušins	(1).		

No	1983.	gada	tiek	izdots	Starptautiskās	mūzikas	izglītības	asociācijas	
(International	 Society	 for	Music	Education,	 saīsināti	 –	 ISME)	 žurnāls,	 kurā	
iekļauti	 zinātniskie	 raksti	 un	 referāti	 (2).	 Dibināšanas	 brīdī	 ISME	 atradās	
tiešā	 UNESCO	 pārvaldībā,	 šobrīd	 tā	 ir	 UNESCO	 Starptautiskās	 mūzikas	
padomes	 sastāvdaļa.	 ISME	 pārstāv	 vairāk	 nekā	 80	 dalībvalstis,	 un	
1953.	gadā	 pēc	 UNESCO	 iniciatīvas	 tika	 noorganizēta	 konference,	 lai	
attīstītu	mūzikas	 izglītību	kā	vispārējās	 izglītības	neatņemamu	sastāvdaļu.	
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ISME	 apvieno	 agrīnās	muzikālās	 audzināšanas	 pasniedzējus,	 bērnu	 dārzu	
muzikālos	 audzinātājus,	 vispārizglītojošo	 skolu	 mūzikas	 skolotājus,	
mūzikas	 skolu,	 studiju	 un	 pulciņu	 pasniedzējus,	 mūzikas	 vidusskolu,	
konservatoriju	un	pedagoģisko	augstskolu	mācībspēkus,	mūzikas	izglītības	
sfēras	 teorētiķus	 un	 pētniekus,	 metodiķus	 un	 metodologus,	
atskaņotājmāksliniekus	un	mūzikas	terapeitus	(2).	

Izdevums	 „Aktuālie	 mūzikas	 pedagoģijas	 jautājumi”	 izveidots,	 lai	
pilnveidotu	mūzikas	 izglītību,	padarītu	to	sabiedrībā	vairāk	pieprasītu,	bet	
mūzikas	pedagoģiju	efektīvāku,	kas	ļauj	ar	mazāku	piepūli	risināt	aktuālus	
mūzikas	izglītības	jautājumus	(3).	
	

												 	
(1)	Kopš	2007.	g.	 (2)	Kopš	1983.	g.	 (3)	Kopš	2010.	g.	

6.	attēls.	Mūzikas	pedagoģijas	un	mūzikas	psiholoģijas	zinātniskie	

izdevumi6	

	
Uztveres	 psiholoģijas	 pētījumi	 ir	 nodrošinājuši	 vispusīgu	 muzikālās	

percepcijas	spēju	struktūras	izzināšanu	dažādos	muzikālās	darbības	veidos.	
Testēšanas	bums	psiholoģijā	aizsāka	eksperimentālā	virziena	attīstības	

periodu	 mūzikas	 uztveres	 psiholoģisko	 mehānismu	 izpētē.	 Iesāktā	
jautājumu	 izpēte	 par	 uztveres	 diferencēšanu	 un	 integrāciju,	 mūzikas	
ietekmi	 uz	 cilvēku	 un	 cilvēku	 reakcijas	 tipiem	 uz	 mūziku	 kļuva	 par	
eksperimentālās	 izpētes	 priekšmetu.	 Šajā	 pieejā	 tika	 izmantotas	 visas	
iespējamās	testēšanas	metodes	un	paņēmieni	–	testēšanas	skalas,	aptaujas,	
testi	u.c.	

                                                 
6	http://www.science‐of‐aesthetics.org/	
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20.	 gadsimta	 beigās	mūzikas	 psiholoģijas	 problēmām	 kopumā	 un	 arī	
mūzikas	uztveres	izpētei	pievērsās	Latvijas	mūzikas	teorētiķi	un	pedagogi.	

Latvijas	mūzikas	 pedagoģes	 I.	Nelsone	un	M.	Paipare	mūzikas	 uztveri	
pētīja	 kā	muzikālās	 darbības	 vadošo	 jeb	 pamatveidu	 (Nelsone	 &	 Paipare,	
1992).	Viņas	uzskatāmi	raksturoja	mūzikas	uztveres	būtību:	

 elementārā	 skaņu	 signālu	 “akustiskā”	 percepcija	 –	 mūzikas	
uztvere	kā	priekšmetiski	materiāls	process	(kā	kaut	kas	dzirdams,	
kas	iedarbojas	uz	mūsu	dzirdes	orgāniem);	

 tā	 ietver	 sevī	 muzikālo	 “matēriju”	 (formu	 un	 saturu)	 ar	 tai	
piemītošu	 spēku,	kas	 tālāk	kļūst	par	 tālāko	pārdomu	priekšmetu	
(Nelsone	&	Paipare,	1992).	

Pēc	 Latvijas	 mūzikas	 pedagoģes	 L.	Mackēvičas	 domām,	 mūzikas	
uztvere	ir	“sarežģīts,	emocionāls,	sensori	intelektuāls	izziņas	un	skaņdarbu	
vērtēšanas	process”	 (Mērķtiecīga	mūzikas	uztvere	kā	pirmsskolas	vecuma	
bērnu	audzināšanas	līdzeklis,	1998).		

M.	Vidnere	 uztveri	 aplūkoja	 mākslinieciskās	 uztveres	 psiholoģisko	
problēmu	 kontekstā	 kā	 mākslinieciskās	 darbības	 spēju	 un	 kreativitātes	
veidošanos	(Pārdzīvojuma	pieredzes	psiholoģija,	1999).	

D.	Zariņš	muzikālo	darbību	skatījis	kā	„skolēna	aktīvu	muzicēšanu,	ko	
raksturo	 aperceptīvā	 darbība.	 Aktīvas	 muzicēšanas	 vajadzība	 konkrētos	
apstākļos	 izpaužas	 kā	 īpaši	 darbības	 motīvi,	 kas	 veidojas	 pedagoģiskās	
ietekmes	 procesā,	 veicinot	 aktīvas	 radošas	 personības	 attīstību”	 (Zariņš,	
2003).		

Motivācijas	 un	 intereses	 jautājumiem	 muzikāli	 izglītojošajā	 mācību	
procesā	 ir	 veltīts	 J.	Larionovas	 un	V.	Bagirjana	 darbs	 „Mācīšanās	 darbības	
motivācijas	 veidošanās	 mūzikas	 stundas	 procesā”	 (2005),	 kas	 balstās	 uz	
A.	Vorobjova	 (1996)	 izstrādātajiem	 fizioloģiskajiem	 pamatiem.	 Muzikālā	
interese	 tajā	 aplūkota	 kā	 cilvēka	 izziņas	 un	 emocionālās	 darbības	
mijsakarība.	

M.	Zilgalve	uzskata,	ka	emocionāli	 ļoti	 izteiksmīga	mūzika	klausītājam	
ir	saprotama	bez	plašām	teorētiskajām	zināšanām	un	muzikālās	pieredzes	
spēcīgā	pārdzīvojuma	dēļ.	Tomēr	šādā	gadījumā	mūzikas	uztveres	procesa	
pamatā	 būtu	 vienīgi	 skaņdarba	 izteiksmīgums	 un	 emocionalitāte.	 Tas	
nozīmē,	ka	skaņdarba	atskaņojums	nogulsnējas	klausītāja	sensorajā	līmenī,	
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kas	 atbilst	 elementāram	 fizioloģiskam	 afektam.	 Klausītāja	 uztvere	
nesniedzas	 līdz	 kompozīcijas	 dziļākajiem	 jēdzieniskajiem	 slāņiem.	
Atsevišķos	 gadījumos	 klausītāja	 uztvere,	 paliekot	 emocionalitātes	 līmenī,	
var	 vairāk	 vai	 mazāk	 atšķirties	 no	 autora	 ieceres	 (Mūzikas	 sapratne:	
emocijas	vai	intelekts,	1999).	

Latviešu	 pedagogs	A.	Dauge	 ļoti	 augstu	 vērtēja	mākslas	 lomu	 cilvēka	
dzīvē:	„Māksla	māca	novērot	un	saprast	dzīvi,	cilvēkus,	dabu,	māca	uztvert	
visu	 dzīvo	 dvēseli.	 Ar	mākslas	 palīdzību	 iespējams	..	 veidot	 pārdzīvošanas	
spējas,	 jo	 tas	 ir	 pamats	 otra	 cilvēka	 saprašanai”	 (Audzināšanas	 ideāls	 un	
īstenība,	1928).	

Latvijā	 20.	 un	 21.	gs.	 mijā	 zinātnieki	 un	 mūzikas	 pedagogi	 pētījuši	
vispārējās	 un	 muzikālās	 attīstības	 problēmas,	 pievērsušies	 arī	 ar	 mūziku	
saistīto	 emociju	 jautājumu	 izpētei:	D.	Zariņš	 (Mūzikas	 pedagoģijas	 pamati,	
2003),	 A.	Līduma	 (Pirmsskolas	 vecuma	 bērnu	 muzikalitātes	 attīstības	
pedagoģiskais	 aspekts,	 2004),	 L.	Stramkale	 (Mākslas	 ideju	 vienotība	
mūzikas	 saturā	 vispārizglītojošā	 skolā,	 2004),	 M.	Marnauza	 (Emociju	
attīstības	iespējas	mūzikas	apguves	procesā,	2006).	J.	Birzkops	savā	grāmatā	
„Attīstošā	klavierspēle”,	kurā	analizēta	intelektuālo	spēju	attīstība,	emociju	
nozīmi	pētījis,	balstoties	uz	neirologu	atziņām		un	secinājis	–	bez	pozitīvas	
emocionalitātes	 bērns	 nespēj	 sekmīgi	 izmantot	 zināšanas	 un	 mūzika	 ir	
viens	no	labākajiem	līdzekļiem	pozitīvo	emociju	veidošanā	(2000).		

Aksioloģiskā	 pieeja	 muzikāli	 izglītojošajā	 procesā	 ir	 apskatīta	
A.	Līdakas	 darbā	 „Vērtību	 aktualizēšana	 pedagoģiskajā	 procesā”	 (2006).	
Viņa	 analizējusi	 tos	 faktorus	 muzikālajā	 procesā,	 kas	 nosaka	 audzēkņu	
vērtību	veidošanos.		

Muzikalitātes	 attīstīšanas	 jautājumiem	 mācību	 procesā	 ir	 veltīti	
J.	Birzkopa	un	A.	Līdumas	darbi.	Viņi	aplūkojuši	muzikalitāti	kā	individuālu	
īpašību,	 kas	 „veido	 emocionālo	 uztveri	 un	 atsaucību,	 muzikālo	 dzirdi,	
muzikālo	atmiņu,	emocijas,	ritma	izjūtu,	dziedāšanas	prasmi	un	domāšanu”	
(J.	 Birzkops	 (Muzicēšana	 kā	 labākā	 intelektuālo	 spēju	 attīstītāja,	 1999),	
A.	Līduma	(Muzikālā	audzināšana	personības	attīstībai,	1999)).	
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Mūzikas	uztveres	problēmai	pievērsusies	arī	L.	Krasinska	 (Mācīsimies	
uztvert	 mūziku,	 1979),	 I.	Millere	 (raksts	 „Mūzikas	 uztvere”,	 kur	 „mūzikas	
uztvere	–	ir	sarežģīts,	emocionāls,	sensori	intelektuāls	izziņas	un	muzikālu	
skaņdarbu	 vērtēšanas	 process”	 (1998)),	 B.	Vikmāne	 (Pirmsskolas	 vecuma	
bērnu	 vārdu	 krājuma	 paplašināšana	 mūzikas	 uztveres	 procesā,	 2002),	
M.	Paipare	 (Mūzikas	 uztveres	 integratīvā	 darbība,	 2004),	 I.	Graubiņa	
(Asociāciju	likumi	un	to	atspoguļojums	mūzikas	uztverē,	2006),	J.	Davidova	
(Music	perception	levels	of	primary	school	pupils,	2007).	

Mākslas	pedagoģijas	zinātnieki	atzinuši,	ka	mūzika	ir	emocionālākā	no	
visām	 mākslām,	 tā	 palīdz	 izkopt	 cilvēka	 jūtu	 sfēru,	 kurā	 atklājas	 dzīves	
nozīmīguma,	pasaules	jēgas	izjūta	un	vērtību	saturs.	
	
Secinājumi:	
	
 Kopš	 Pitagora	 laikiem	 līdz	 pat	 mūsdienām	 aplūkotais	 „mūzikas	

uztveres”	 fenomens	 ir	 analizēts	 starppriekšmetu	 dialoga	 kontekstā,	
kur	dažādas	koncepcijas	un	pieejas	atklāj	šīs	problēmas	aktualitāti	un	
daudzpusīgumu:		
- muzikāli	 akustiskā	 (muzikālo	 skaņu	organizācijas	 un	 to	 uztveres	

likumsakarības;	 tembrālā	 uztveres	 analīze,	 atšķirības	 muzikālo	
skaņu	uztverē	–	Pitagors,	A.	Volodins,	O.	Sahaltujeva,	N.	Garbuzovs,	
J.	Rags);	

- psihofizioloģiskā	 (mūzikas	 uztveres	 elementu	 un	 mehānismu	
pētījumi	–	R.	Dekarts,	M.	Mersens,	H.	Rīmanis,	J.	Šeirers,	V.	Stīlmans,	
Dž.	Vaits);		

- sociāli	 psiholoģiskā	 (vecuma,	 pieredzes	 un	 individuālo	 īpatnību	
ietekme	 mūzikas	 uztveres	 procesā	 –	 N.	Orems,	 I.	Matezons,	
T.	Adorno,	A.	Velleks,	N.	Vetlugina,	G.	Ivančenko,	G.	Kečhuašvili);	

- muzikāli	 psiholoģiskā	 (muzikālās	 domāšanas	 un	 izziņas	 procesu	
pētījumi	–	 J.	F.	Herbarts,	 J.	Burjaneks,	 H.	Helmholcs,	 J.	Huters,	
P.	Fress,	R.	Franses,	V.	Doulings,	D.	Hārvurds,	S.	Nielcena,	L.	Karols,	
K.	Krumhansls,	 B.Teplovs,	 P.	 Jakobsons,	 S.	 Beļajeva‐Ekzempļarska,	
А.	Gotsdiners,	J.	Nazaikinskis,	G.	Cipins,	M.	Zilgalve);	
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- vērtībestētiskā	 (mūzikas	 saturīgums,	 skaņdarba	 novērtēšana	 –	
Aristoksens,	 Aurēlijs	 Augustīns,	 Ā.	Smits,	 O.	Zihs,	 D.	Makdonalds,	
R.	Smits,	 E.	 Kurts,	 N.	 Kūks,	 А.	 Gabrielsons	 B.	 Asafjevs,	 A.	 Sohors,	
G.	Tarasovs,	L.	Bočkarevs,	S.	Naumenko,	A.	Ščerbakova);		

- muzikāli	 izglītojošā	 (mūzikas	 uztvere	 kā	 izziņas	 līdzeklis	 –	
D.	Makdonalds,	 R.	Smits,	 D.	Zariņš,	 I.	Nelsone,	 M.	Paipare,	
L.	Bočkarevs,	S.	Naumenko,	V.	Ostromenskis,	L.	Krasinska,	I.	Millere,	
L.	Mackēviča,	J.	Davidova,	I.	Graubiņa);	

- darbības	 (mūzikas	 uztvere	 kā	 darbība	 –	 Ļ.	Vigotskis,	
J.	Nazaikinskis,	 М.	Кagans,	 D.	Zariņš,	 I.	Nelsone,	 M.	Paipare,	
L.	Bočkarevs,	V.	Petrušins).	

 Savā	 pētījumā	 autore	 mūzikas	 uztveri	 apskata	 darbības	 pieejas	
kontekstā.	

	
1.2.	Muzikālo	skaņu	uztveres	likumsakarības	un	vispārējā	tipoloģija	
	

Pētot	 jēdzienu	 „mūzikas	 uztvere”,	 nepieciešams	 aplūkot	 jēdzienu	
„skaņa”,	jo	mūzikas	uztvere	balstās	uz	skaņu,	kas	ir	veidota	un	organizēta	ar	
nolūku,	 uztveri.	 Skaņas	 kā	 komunikācijas	 signāli	 ir	 sniegušas	 un	 sniedz	
cilvēkam	svarīgu	 informāciju,	 tieši	 tāpēc	 jau	kopš	 seniem	 laikiem	cilvēkus	
interesējušas	 skaņas	 īpašības,	 tās	 iegūšanas,	 atveidošanas	 un	 uztveres	
likumsakarības.	

Mūzikā	 skaņa	 ir	 vērtīga	 tās	 akustisko,	 estētisko	 un	 māksliniecisko	
īpatnību	 dēļ.	 Galvenā	 no	 tām	 –	 procesualitāte,	 kas	 skaņai	 dod	 iespēju	
iemiesot	 to,	kas	noris	un	mainās,	nevis	pastāv,	paliek	bez	 izmaiņām,	spēju	
izteikt	 iekšējos,	 psiholoģiskos,	 garīgos	 procesus	 un	 tieši	 ierosināt	
atbilstošus	 pārdzīvojumus.	 Tāpēc	 apskatīsim	 šo	 jēdzienu	 no	 trim	
aspektiem:	

 skaņas	akustiskās	īpašības;	
 muzikālās	skaņas	akustiskās	īpašības;	
 skaņa	mūzikas	mākslā.		
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„Skaņa	 ir	 gaisa	 elastīgās	 svārstības,	 kas	 nodod	 informāciju	 par	
ķermeņu	 mijiedarbību	 un	 pašu	 ķermeņu	 svārstībām,	 kuras	 iespējams	
sadzirdēt.	 Dzirde	 uztver	 skaņas	 frekvenču	 diapazonā	 no	 16	 līdz	 1600	 Hz	
(10	oktāvas).	Visas	šīs	skaņas	var	iedalīt	periodiskajās	(tonis)	un	trokšņos.	
Zinātni	par	skaņām	sauc	par	akustiku	(Lielā	enciklopēdiskā	vārdnīca,	2004).	

Akustika	(no	grieķu	valodas	akustikos	–	 ‘dzirdes’)	–	mācība	par	skaņu	
ir	 viena	no	 vecākajām	dabas	 zinātnēm,	 kurai	 ir	 vairāk	nekā	25	 gadsimtus	
sena	vēsture.	

Muzikālās	 skaņas	 atšķir	 pēc	 četrām	 pazīmēm	 –	 skaļuma,	 augstuma,	
ilguma	un	tembra.	Visi	šie	rādītāji	 ir	subjektīvi,	tomēr	tos	iespējams	saistīt	
ar	 izmērāmiem	 lielumiem.	 Skaļums	 galvenokārt	 ir	 saistīts	 ar	 skaņas	
intensitāti;	 skaņas	 augstums,	 kas	 raksturo	 tās	 atrašanos	 skaņurindā,	 tiek	
noteikts	pēc	skaņas	svārstību	biežuma;	 tembrs,	ar	kuru	viens	 instruments	
vai	 balss	 atšķiras	 no	 otra,	 tiek	 raksturots	 ar	 enerģijas	 padevi	 un	 tās	
izmaiņām	laikā.	

Muzikālā	 skaņa	 ir	 skaņdarba	 struktūras	 sīkākais	 elements.	 Muzikālā	
skaņa	–	tā	ir	skaņa:	

 kuras	augstums	ir	no	subkontroktāvas	Do	(no	16	Hz)	līdz	piektās	
oktāvas	Re	(no	16	Hz	līdz	4000	–	4500	Hz);	

 kura	ietilpst	likumsakarīgi	organizētas	muzikālās	sistēmas	sastāvā	
(Кузнецов,	1999).	

Muzikālā	 akustika	 –	 zinātne,	 ka	 pēta	mūzikas	 objektīvās	mehāniskās	
likumsakarības:	 izzina	 augstuma	 attiecības	 (svārstību	 frekvences),	
muzikālo	skaņu	skaļumu,	konsonanses	un	disonanses	parādību,	muzikālos	
toņus	un	mūzikas	instrumentus.	Šajā	disciplīnā	ietilpst	arī	tādas	sadaļas,	kas	
balstītas	 uz	 dabaszinātņu	 atklājumiem	 par	 muzikālās	 dzirdes	 būtību	 un	
īpašībām	un	skaņu	uztveres	likumsakarībām.	

Muzikālās	akustikas	izpēte	balstās	uz	mehāniskās	akustikas	metodēm.	
Muzikālā	 akustika	 ir	 saistīta	 ar	 uztveres	 psiholoģiju,	 dzirdes	 un	 balss	
fizioloģiju	 (LEV,	 2004).	 Šajā	 nozarē	 interesanti	 ir	 Braiena	 Mūra	 (Moore,	
1989)	 „Ievads	 dzirdes	 uztveres	 psiholoģijā”,	 St.	 Hendela	 (Handel,	 1993)	
„Klausīšanās:	 audiālo	 notikumu	 ievads	 un	 uztvere”,	 J.	Raga	 un	
V.	Nazaikinska	mūsdienu	pētījumi.	
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	„Uzmanību,	mūzika!”	secināts	Maskavas	Valsts	universitātes	akustikas	
katedrā,	 kura	 ir	 veikusi	 agresīvāko	 roka	 un	 popmūzikas	 piemēru	 izpēti.	
Eksperimenta	laikā	skaņas	datorā	tika	kārtotas	pēc	biežuma,	virstoņiem	un	
trokšņiem,	 tad	 tika	 modelētas	 cilvēka	 audu	 īpašības	 un	 izskaitļots,	 kā	 šī	
mūzika	 ietekmē	 cilvēka	 organismu.	 Zinātnieki	 noteica,	 ka	 grupas	 „Deep	
Purple”	 kompozīcijas	 „Smoke	 on	 the	water”	 ritma	 svārstības	 ir	 no	 diviem	
līdz	 četriem	herciem,	 un	 secināja,	 ka	 šādi	 lēcieni	 40–50	 decibelu	 skaļumā	
izsauc	 stipru	 uzbudinājumu	 –	 līdz	 pat	 īslaicīgai	 paškontroles	 zaudēšanai,	
ierosina	 agresiju	 pret	 apkārtējiem,	 vai	 pilnīgi	 pretēji	 –	 uz	 sevi	 vērstas	
negatīvas	 emocijas.	 Tie,	 kuri	 ir	 predisponēti	 pret	 nervu	 darbības	
traucējumiem,	psihiskām	 saslimšanām	vai	 depresiju,	 pēc	divām	vai	 trijām	
šādas	 kompozīcijas	 noklausīšanās	 reizēm	 var	 notikt	 slimības	 saasinājums	
vai	 pat	 nervu	 sabrukums.	 Trokšņu	 fons	 un	 obertoņi	 bez	 harmonijas	 kaitē	
cilvēka	nervu	sistēmai	–	trīc	rokas,	tiek	zaudēts	redzes	un	dzirdes	asums	un	
vienlaicīgi	 paaugstinās	 adrenalīna	 un	 citu	 hormonu	 līmenis	 asinīs.	
Zinātnieku	 eksperimenti	 pierādīja,	 ka	 septītās	 klases	 skolēni	 pēc	 desmit	
minūšu	 rokmūzikas	 klausīšanās	 īslaicīgi	 aizmirsa	 reizrēķina	 tabulu.	
Klausītāji,	 kuri	 atradās	 šādas	 mūzikas	 koncertos,	 nespēja	 atbildēt	 uz	
jautājumiem	 „Kā	 jūs	 sauc?”,	 „Kur	 jūs	 atrodaties?”,	 „Kurš	 tagad	 ir	 gads?”.	
Bītlu	 kompozīcija	 „Helter	 Skelter”	 ir	 piemērs	 tam,	 ka	mūzika,	 kas	 pirmajā	
brīdī	 šķiet	 patīkama	 un	 labskanīga,	 pārbaudot	 var	 izrādīties	 kaitīga.	 Šī	
skaņdarba	 pamata	 ritms,	 apmēram	 ap	 6,4	 herciem,	 atrodas	 cilvēkam	
bīstamā	 krūšu	 kurvja	 un	 iegurņa	 rezonanses	 svārstību	 rajonā.	 Pēc	 šī	
skaņdarba	noklausīšanās	var	rasties	pēkšņas	sāpes	krūtīs	un	vēderā.	Tā	kā	
kompozīcijas	 pamata	 ritma	 svārstības	 ir	 tuvas	 ritmam	 vienā	 galvas	
smadzeņu	 daļā,	 pastāv	 reāli	 šo	 svārstību	 rezonanses	 sakritības	 draudi.	
Eksperimenti	 ar	 dzīvniekiem	 parādīja,	 ka	 šāda	 svārstību	 sakritība	 nereti	
noved	 līdz	 vājprātam.	 Tikai	 desmit	minūšu	 rokmūzikas	 klausīšanās	 simts	
decibelu	 skaļumā	 pazemina	 auss	 jutīgumu	 tik	 spēcīgi,	 ka	 iestājas	 daļējs	
dzirdes	zudums,	bet	rokkoncertos	skaņas	intensitāte	nereti	sasniedz	simts	
divdesmit	decibelu,	kas	ir	tuva	sāpju	slieksnim.		
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Fiziologi	 pēta	 muzikālo	 skaņu	 fizioloģisko	 reakciju	 uz	 klausītāju,	
psihologi	izzina	klausītāja	psihofizioloģisko	reakciju	mūzikas	uztveres	laikā.	
Tomēr	 ierīču	 fiksētie	 dati	 un	 mērījumi	 atspoguļo	 tikai	 vienu	 no	 mūzikas	
uztveres	 aspektiem.	 Tos,	 pēc	 Sohora	 domām,	 var	 izmērīt	 tikai	 pēc	
„elementārām	 sajūtām”	 (Сохор,	 1981),	 tas	 ir,	 apmierinātība	 vai	
neapmierinātība,	 uzbudinājums	 vai	 nomierinājums,	 sasprindzinājums	 vai	
izlādēšanās,	bet	mūzikas	uztvere,	tās	jēgas	izpratne	veido	daudz	augstākas	
pakāpes	 emocijas.	 Šo	 „elementāro	 sajūtu”	 avots	 ir	 skaņu	 kā	 muzikālās	
formas	materiālās	puses	nozīmes	uztvere,	nevis	ideālā	uztvere,	tas	ir,	nevis	
tās	 jēgas	 aptveršana.	 Tāpēc,	 apskatot	 skaņu	 tikai	 muzikāli	 pedagoģiskajā	
aspektā,	kur	tā	ir	estētiski	vērtīga	(skaņdarba	vērtēšana	un	mūzikas	satura	
aptvere),	tā	ietver	mūzikas	uztveres	augstāko	un	galīgo	mērķi.	To	apstiprina	
arī	 J.	Raga	 (1998)	 izstrādātā	muzikāli	 akustisko	pētījumu	klasifikācija,	 kas	
neaprobežojas	tikai	ar	skaņu	fizisko	raksturlielumu	un	klausītāja	reakcijas	
uz	 skaņas	 kairinājumu	 fizioloģisko	 mehānismu	 aprakstīšanu.	 Klasificējot	
muzikāli	akustiskos	pētījumus,	J.	Rags	šķir	šādus	līmeņus:	

1. Muzikāli	 akustiskais	 līmenis.	 Šajā	 visvienkāršākajā	 līmenī	 pētījumu	
priekšmets	ir	muzikālā	skaņa,	ko	izprotam	kā	tīri	mehānisku,	akustisku	
parādību	 ar	 visām	 tai	 piemītošajām	 īpatnībām	 –	 augstumu,	 skaļumu,	
ilgumu,	 tembru.	Šajā	gadījumā	mērījumu	rezultāti	var	būt	 ļoti	precīzi,	
no	 cilvēka	 un	 viņa	 emocijām	 visai	 neatkarīgi.	 Šajā	 līmenī	 netiek	
apskatīta	 saikne	 starp	 skaņām,	 cilvēka	 izpildījuma	 intonējumu	 un	
uztveri,	kā	arī	viņa	attieksme	pret	mūziku.	

2. Mūzikas	 valodas	 izteiksmīguma	 līmenis.	 Šis	 līmenis	 paredz	 skaņas	
iekļaušanos	 mūzikas	 valodas	 (muzikālo	 izteiksmes	 līdzekļu)	 sistēmā.	
Izpētes	 priekšmets	 šajā	 līmenī	 ir	 pēc	 iespējas	 vispārinātākas	 un	
tipiskākas	 muzikālās	 sakarības	 starp	 skaņām,	 kā	 arī	 funkcijas.	
Saglabājot	 savas	 fiziskās	 īpašības,	 dažādās	mūzikas	 valodas	 sistēmās	
skaņa	 iemanto	 jaunas	 muzikālas	 īpašības.	 Piemēram,	 skaņkārtā	
mūzikas	 skaņa	 kļūst	 par	 noturīgu	 vai	 nenoturīgu	 pakāpi;	 laika				
attiecību	 sistēmā	 (ritms)	 tās	 ilgums	 tiek	 apzīmēts	 kā	 vesela,	
ceturtdaļnots	 vai	 arī	 kāda	 cita	 nots;	 skaņas	 stipruma	 nianšu	 sistēmā	
(dinamika)	 skaņu	 var	 apzīmēt	 kā	 skaļu	 (forte)	 vai	 klusu	 (piano),	 vai	
iekļautu	 pakāpeniskā	 skaņas	 stipruma	 kāpinājumā	 vai	 atslābumā	
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(crescendo	vai	diminuendo)	utt.	Tātad	mūzikas	valodas	līmenī	mainās	
sistēmas	 īpašību	 mērījumi:	 svarīga	 kļūst	 skaņu	 nozīme	 un	 analīzei	
(mērījumiem)	pietiek	ar	nošu	rakstu.	

3. Mūzikas	 valodas	 līmenis.	 Šeit	 pētījumu	 un	 mērījumu	 priekšmets	 ir	
skaņu	 daudzveidīgās	 konkrētās	 funkcijas	 skaņdarbā	 un	 to	 loma	
mākslinieciskā	 veseluma	 tapšanā.	 Pēc	 analīzes	 loģikas	 svarīgs	 ir	
skaņdarba	 iedalījums,	 tā	 daļu	 lomas	 noskaidrošana	 skaņdarba	
kopveselumā;	 tālākajā	 posmā	 –	 šo	 daļu	 izpētes,	 funkciju	 noskaidro‐
šanas,	 līdz	 pat	 atsevišķai	 skaņai.	 Piemēram,	 atsevišķa	 skaņa	 iekļauta	
muzikālajā	 tēmā	 kalpo	 par	 sākuma	 impulsu,	 piedalās	 melodijas	
attīstībā,	 akordu	 saiknēs,	 pabeidz	 muzikālo	 uzbūvi;	 tajā	 pašā	 laikā	
skaņa	 atklāj	 savas	 skaniskās	 un	 metroritmiskās	 muzikālās	 funkcijas,	
skaņa	 ietilpst	 skaļuma	 un	 tembra	 nokrāsu	 sistēmā.	 Daudz	 augstākā	
līmenī	 muzikālā	 tēma	 pati	 var	 būt	 impulss,	 attīstības	 vai	 nobeiguma	
moments.	 Skaņdarba	 izpētei	 šajā	 līmenī	 ir	 jānotiek,	 ievērojot	 tieši	
konkrētā	skaņdarba	uzbūves	īpatnības,	tāpēc	jautājums	par	mērījumu	
objektivitātes	problēmu	šajā	līmenī	nav	līdz	galam	izpētāms.	

4. Muzikāli	mākslinieciskā	veseluma	 līmenis.	 Šis	 ir	pats	augstākais	un	
sarežģītākais	hierarhijas	līmenis,	jo	tajā	ietverts:	
 mūziku	uztverošais	cilvēks;	
 skaņdarbs	visā	savā	mākslinieciski	estētiskajā	kopveselumā;	
 cilvēka	attieksme	pret	mūziku	(Rags,	1998).	
Tieši	 šis	muzikāli	mākslinieciskā	veseluma	 līmenis	 interesē	autoru,	 jo	

ietver	 sevī	 klausītāju,	 viņa	 individuālo	 raksturojumu,	 skaņdarbu	 un	 tā	
uztveres	līmeni,	kā	arī	klausītāja	personisko	attieksmi	pret	skaņdarbu.		

Ar	 ko	 sākas	 mūzikas	 uztvere?	 Protams,	 ar	 skaņu	 uztveri,	 mūzikas	
izteiksmes	līdzekļu	uztveri,	līdz	ar	to	notiek	mūzikas	uztvere	un	izpratne.	

Zinātniskajos	 pētījumos	 (J.	Nazaikinskis,	 B.	Teplovs,	 M.	Roiteršteins,	
J.	Holopovs,	 E.	 Kurts,	 N.	Garbuzovs)	 tika	 minēti	 šādi	 mūzikas	 izteiksmes	
līdzekļi	 (7.	att.):	 melodija,	 metrs,	 temps,	 dinamika,	 ritms,	 tembrs,	 forma,	
reģistrs,	harmonija	un	skaņkārta.		
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7.	attēls.	Mūzikas	izteiksmes	līdzekļi	

	
Aplūkosim	 iepriekš	 minētos	 mūzikas	 izteiksmes	 līdzekļus	 un	 to	

uztveri.	

Melodija	 (no	 grieķu	 valodas	 apzīmē	 ‘dziedāšanu,	 dziesmu’).	 Pastāv	
dažādi	šī	termina	definējumi:	

a) „melodija	 –	 saskanīgs	 skaņu	 virknējums,	 kas	 veido	 muzikālo	
vienotību,	melodiju”	(Ožegovs,	1990);	

b) muzikālajā	aspektā	melodija	 tiek	apzīmēta	kā	vienbalsīgi	 izteikta	
muzikālā	 doma,	 secīgi	 izklāstītu,	 vienā	 veselumā	 saistītu	 skaņu	
virkne.	Melodijas	 būtība	 tiek	 skatīta	 kā	 apzināta,	 tēlaina	 vienība	
(L.	Kārkliņš	„Mūzikas	leksikons”,	2006).	

Tādējādi	 ar	 jēdzienu	 „melodija”	 mēs	 saprotam	 vienbalsīgi	 izteiktu	
muzikālo	 domu,	 kam	 piemīt	 organiskā	 veseluma	 iezīmes	 un	 kas	 apzīmē	
jēdzienisku,	 tēlainu	vienotību.	Pie	 tam	specifisks	melodijas	komponents	 ir	
skaņu	 augstuma	 līnija,	 bet	 pārējie	 melodijas	 komponenti	 –	 skaņkārta,	
tonalitāte,	 metrs,	 ritms,	 dinamika,	 temps	 u.c.	 –	 ir	 patstāvīgi	 mūzikas	
elementi.	

Mūzikas	 uztveres,	 atskaņošanas	 un	 sacerēšanas	 procesā	 svarīga	 ir	
ritma	un	metra	mijiedarbība.	

Mūzikas izteiksmes 
līdzekļi

MELODIJA
TEMPS

TEMBRS

RITMS

DINAMIKA

FORMA

SKAŅKĀRTA

METRS

REĢISTRS

HARMONIJA
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Ritms	 (no	 grieķu	 valodas	 ‘teku’)	 –	 muzikālās	 kustības	 sakārtojums	
laikā,	kas	nosaka	konkrētā	sacerējuma	 formu.	Ritma	būtība	–	 tiekšanās	uz	
priekšu,	 tajā	 ietverta	 kustība	 un	 vadošais	 spēks	 (E.	Kurts)	 (Mūzikas	
enciklopēdiskā	 vārdnīca,	 1990).	 Ritms	 sekmē	 krietni	 detalizētāku	 uztveri,	
kas	 tiek	 papildināta	 arī	 ar	 metru	 (no	 grieķu	 valodas	 ‘mērs,	 izmērs’)	 –	
ritmisku	 mūzikas	 formu,	 ar	 kuras	 palīdzību	 muzikālais	 teksts	 tiek	 dalīts	
metriskās	vienībās	–	taktīs	(J.	Holopovs).	Termins	apzīmē	arī	vienādu	stipro	
un	 vājo	 ilgumu	 samēru,	 kas	 rada	 visas	 kustības	 vienmērīgu	 pulsāciju,	 un	
palīdz	 salīdzināt	 atsevišķu	 skaņu	 ilgumu	 un	 apzināt	 to	 izteiksmes	 nozīmi	
(Mūzikas	 enciklopēdiskā	 vārdnīca).	 Ritma	 uztverē	 nozīmīgi	 ir	 dažādi	
muzikālā	 sacerējuma	 uzbūves	 paņēmieni:	 melodijas	 skaidra	 ritmiskā	
struktūra;	 tembru	un	reģistru	maiņa,	kas	uzsver	ritmisku	mūzikas	 izveidi;	
skaņdarba	dinamikas	izmaiņas;	harmoniju	maiņa.	

Ritma	 uztvere	 –	 tas	 vienmēr	 ir	 aktīvs	 process,	 kurā	 piedalās	 visa	
ķermeņa	 muskulatūra.	 Par	 to	 ir	 rakstījis	 B.	Teplovs,	 apkopojot	 vairākus	
ritma	 uztveres	 eksperimentālos	 pētījumus.	 „Uztvere	 vienmēr	 ir	 dzirdes	
virzības	 process.	 Lielākā	 daļa	 cilvēku	 neapzinās	 šīs	 virzību	 reakcijas.	
Mēģinājumi	 apspriest	 motoro	 reakciju	 kļūst	 par	 cēloni	 ritmiskā	
pārdzīvojuma	 norimšanai	..	 Nedrīkst	 ritmu	 vienkārši	 saklausīt.	 Tikai	 tad,	
kad	 klausītājs	 ritmu	 līdz‐	 rada,	 līdz‐	 veido,	 viņš	 to	 pārdzīvo”	
(J.	Nazaikinskis).	

Temps	 (no	 itāļu	 valodas	 –	 tempo,	 latīņu	 –	 tempus	 ‘laiks’)	 –	 mūzikas	
metrisko	 vienību	 kustības	 ātrums	 skaņdarba	 izpildīšanas	 laikā	 (Kārkliņš,	
2006);	 mūzikā	 kustības	 ātrumu	 nosaka	 pēc	 metrisko	 daļu	 skaita	 laika	
vienībā,	ko	nosaka	muzikālā	sacerējuma	raksturs	un	žanrs	(J.	Nazaikinskis).	
Temps	noskaņo	cilvēku	visa	skaņdarba	uztverei,	un,	 ja	klausītājs	dzird,	ka	
melodija	vai	skaņdarbs	tiek	izpildīts	citā	tempā,	viņam	mainās	iespaids.	No	
vienas	 puses	 –	 tempa	 emocionālā	 nozīme	 ir	 nenoteikta	 (lēns	 temps	 var	
atveidot	gan	jūtu	traģisku	sastingumu,	gan	noturīgu	sasprindzinājumu,	gan	
atslābuma	 sajūtu,	 gan	 milzīgu	 skaitu	 citu	 variantu	 un	 nokrāsu).	 No	 otras	
puses	 –	daudzas	 emocijas,	 ko	pauž	mūzika,	 dažkārt	nosaka	diezgan	 šauru	
tempu	spektru,	kādos	skaņdarbs	var	tikt	izpildīts.	Dažādu	tempu	maiņa	kā	
uz	 uztveri	 un	 uzmanības	 noturīgumu	 virzīts	 līdzeklis	 tiek	 izmantots	
vairākus	gadsimtus.		
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Dinamika	(no	grieķu	valodas	 ‘spēks’)	–	viena	no	mūzikas	kā	procesa	
organizācijas	 formām	 cieši	 saistīta	 ar	 tās	 īslaicīgo	 būtību,	 ko	 raksturo	
skaļuma	(stipruma),	skanējuma	blīvuma	un	tempa	izmaiņas.	Daudz	plašākā	
nozīmē	 –	 jebkuras	 izmaiņas	muzikālajā	 attīstībā,	 kā	 arī	 to	 atspoguļojums	
uztverē	(N.	Garbuzovs).	

Dinamika	 ietekmē	 arī	 izteiksmīguma	 subjektīvo	 vērtējumu.	 To	 var	
konstatēt,	 pētot	 tempa	 un	 dinamikas	 izmaiņu	 ietekmi	 uz	 „pievilcīgas	 un	
ekspresīvas”	mūzikas	uztveri.	Pētījumā	 iesaistītie	cilvēki	noklausījās	vienu	
no	četrām	muzikālo	fragmentu	versijām.	Katram	fragmentam	bija	ierakstīta	
versija	 ar	 nemainīgu	 tempu	 un	 dinamiku,	 ar	 mainīgu	 dinamiku	 un	
nemainīgu	 tempu,	 ar	 nemainīgu	 dinamiku	 un	 mainīgu	 tempu	 un	 pēdīgi	
versija	 ar	mainīgu	 dinamiku	 un	 tempu.	 Pētījumā	 iesaistītie	 cilvēki	 vērtēja	
katru	 fragmentu	 pēc	 tā	 pievilcības	 un	 ekspresivitātes	 kritērijiem	 (7	 ballu	
skalā).	 Dinamikas	 izmaiņas	 melodiju	 vērtējumu	 paaugstināja	 abos	
mērījumos,	 tajā	 pašā	 laikā	 –	 izmainot	 tempu,	 nozīmīga	 ietekme	 uz	
vērtējumu	netika	konstatēta.		

Tika	 noskaidrota	 nozīmīga	 korelācija	 starp	 mūzikas	 augstāka	
vērtējuma	pakāpi	un	klausīšanās	skaļuma	izvēli	(Гарбузов,	2005).	

Jāatzīmē,	 ka	 dzirdes	 fizioloģiskās	 īpatnības	 ir	 tādas,	 ka	 cilvēks	 izšķir	
skaļuma	 secības	 izmaiņas	 1	 dB	 robežās	 (apmēram	 12%).	 Tāpēc	 skaļuma	
pakāpju	pieņemtie	apzīmējumi	ir	aptuveni	6–10	dB.	

	

1.	tаbula	
Skaļuma	līmeņu	muzikālā	skala	(Кузнецов,	1999)	

	

Apzīmējums	 Dinamiskās	zīmes	
nosaukums	 Raksturojums	 Skaļuma	līmenis,	

dB	

ppp	 piano–pianissimo	 maksimāli	klusi	 40–50	
pp	 pianissimo	 ļoti	klusi	 50–60	
p	 piano	 klusi	 60–70	
mp	 mezzo–piano	 diezgan	klusi	 70–80	
mf	 mezzo–forte	 diezgan	skaļi	 80–90	
f	 forte	 skaļi	 90–100	
ff	 fortissimo	 ļoti	skaļi	 100–110	
fff	 forte–fortissimo	 maksimāli	skaļi	 110–120	

	

Tembrs	 (no	 franču	 valodas	 –	 timbre)	 –	 skaņas	 nokrāsa,	 viena	 no	
muzikālās	 skaņas	 pazīmēm	 līdztekus	 augstumam,	 skaļumam	 un	 ilgumam.	
Balstoties	uz	šī	 jēdziena	 traktējumu,	ko	sniedz	 J.	Nazaikinskis,	 tembrs	 tiek	
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skatīts	 kā	 skanējuma	 kvalitātes	 raksturojums,	 kura	 dēļ	 viena	 un	 tā	 paša	
augstuma	 un	 intensitātes	 skaņas	 iespējams	 atšķirt	 citu	 no	 citas	
(Назайкинский,	 1988).	 Gan	 J.	Nazaikinskis,	 gan	 citi	 muzikanti	 tembru	
uzskata	nevis	kā	 fizikāli	akustisku,	bet	gan	kā	estētisku	kategoriju.	Skaņas	
uztveri	ietekmē	tās	radīšanas	apstākļi,	klausītāja	psiholoģiskais	stāvoklis	un	
dzirdes	 individuālās	 īpatnības.	 Tembra	 uztveres	 laikā	 rodas	 dažādas	
asociācijas:	 skaņas	 tembra	 kvalitāti	 salīdzina	 ar	 redzes,	 taustes	 un	 citām	
sajūtām,	kas	rodas	to	vai	citu	priekšmetu	vai	parādību	asociāciju	rezultātā	
(spilgtas,	 spulgas,	 blāvas,	 siltas,	 dziļas,	 aukstas,	 sulīgas,	 piesātinātas	 utt.	
skaņas).		

Muzikālā	forma	(no	latīņu	valodas	 ‘veids,	tēls,	aprises,	ārējais	 izskats,	
skaistums’).	 J.	Holopovs	 aplūko	 šo	 jēdzienu	 dažādās	 nozīmēs	 (šaurākā	 un	
plašākā).	 Pēc	 viņa	 domām,	 plašākā	 nozīmē	 forma	 ir	 līdzekļu	 kopums,	 kas	
iemieso	 skaņdarba	 saturu	 (Холопов,	 1988).	 Tas	 nozīmē,	 ka	 šāds	
skaidrojums	 aptver	 visus	 mūzikas	 izteiksmes	 līdzekļus.	 Šaurākā	 nozīmē	
skaņdarba	 forma	nozīmē	 tā	 uzbūvi,	 noteiktu	 secīgu	 tā	 daļu	 izklāstu	 un	 to	
savstarpējo	 attieksmju	 raksturu.	 Šajā	 gadījumā	 to	 traktējam	 kā	 satura	
muzikālo	iemiesojumu	(mūzikas	elementu	kopveseluma	uzbūve),	kā	arī	kā	
skaņdarba	individuālo	struktūru.	

Harmonija	 (no	 grieķu	 valodas	 ‘slaidums,	 samērīgums,	 saskaņa,	
sakārtotība,	līdzsvarotība’).	Jēdziens	„harmonija”	mākslā	ir	saistīts	ar	veselā	
un	tā	daļu	pārdomātām	savstarpējām	attiecībām,	vienotību	un	mēra	izjūtu.	
Arī	mūzika	nav	izņēmums.	

Mūzikā	 ir	 apskatītas	 vairākas	 nozīmes:	 dzirdei	 tīkamu	 skaņu	
saskaņotība	 (muzikāli	 estētisks	 jēdziens),	 skaņu	 un	 saskaņu	 apvienojums	
un	to	likumsakarīgs	pēctecīgums,	mūzikas	izteiksmes	līdzekļu	kopums,	kas	
balstās	 uz	 skaņu	 likumsakarīgu	 apvienojumu,	 akordi	 un	 to	 pakāpeniska	
secība	 (kompozicionāli	 tehnisks	 jēdziens).	Harmonijas	primārais	objekts	–	
muzikālie	 intervāli,	 kuru	apguve	 ir	mūzikas	mākslas	vēsturiskās	attīstības	
pamatā.	Toņu	saskaņots	skanējums	nosaka	harmonijas	pirmo	kategoriju	–	
konsonansi,	kas	ir	pretstats	disonansei	(Холопов,	1988).	

Skaņkārta	un	tās	uztveres	īpatnības	

Skaņkārta	–	dzirdei	patīkams	skaņu	augstuma	sakārtojums.	Pēc	savas	
būtības	mūzikā	skaņkārta	ir	estētiska	kategorija.	Tās	estētiskā	jēga	ietilpst	
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priekšstatā	 par	 mūziku	 kā	 Skaistā	 kategoriju	 (Mūzikas	 enciklopēdiskā	
vārdnīca,	 1990).	 Viena	 no	 specifiskākajām	 mūzikas	 sistēmas	 uzbūvēm	 –	
skaņkārta,	 ko	 var	 konstatēt	 praktiski	 visos	 mūzikas	 attīstības	 posmos	
(izņemot	 mūzikas	 arhaiskās	 formas	 un	 mūsdienu	 avangarda	 atsevišķus	
virzienus).	 Skaņkārtas	 izjūta,	 spēja	 vērtēt	 gan	 noturīgus,	 gan	 nenoturīgus	
skaņkārtas	elementus	veidojas	individuālās	pieredzes	procesā	un	atbilstoši	
tonālajiem	skaņkārtas	veidošanas	principiem.		

Vairāku	 gadsimtu	 laikā	 skaņkārta	 ir	 viens	 no	 svarīgākajiem	mūzikas	
veseluma	 komponentiem.	 No	 antīkajiem	 laikiem	 līdz	 pat	 mūsdienām	
skaņkārta	 ir	 bijusi	 visizteiksmīgākais	 muzikālais	 līdzeklis.	 Skaņkārta	 kā	
formveides	 līdzeklis	 ir	 melodiskās	 kustības,	 harmonijas	 un	 kopīgās	
kompozīcijas	 pamats.	 „Skaņkārtai	 īpašā	 nozīme	 ir	 tā,	 ka	 tai	 nav	 analoģiju	
dabā	un	citos	mākslas	veidos”	(Poйтерштейн,	1983).	

„Jebkurš	mākslas	 darbs	 ir	 materiāls	 priekšmets	 (vai	 process)	 un	 var	
tikt	 uztverts	 tikai	 ar	 sajūtām	 –	 redzi	 un	 dzirdi,	 kas	 atspoguļo	 tā	 formu”	
(Рагс,	 1997).	 Mūsu	 apziņa	 nosaka,	 kāda	 ir	 šīs	 formas	 nozīme.	 Skaņdarba	
struktūras	 uztveres	 procesā	 gūstam	 informāciju	 par	 tā	 fiziskajiem,	
redzamajiem	 un	 dzirdamajiem	 elementiem:	 piemēram,	 tēlotājmākslā	 un	
dekoratīvi	 lietišķajā	mākslā	–	par	plūstošām	un	lauztām	līnijām,	par	krāsu	
(tās	 nokrāsām,	 piesātinātām	 un	 mierīgām	 krāsām),	 dzejā	–	 par	 ritmu	 un	
dzejoļa	„melodiju”.	Mūzikā	–	tā	ir	 informācija	par	augstuma	līniju	melodijā	
(pacēlumi,	kritumi,	 lēcieni),	par	metra	un	ritma	kopīgo	raksturu	(bieža	vai	
reta	 pulsācija,	 līdzena,	 vienmērīga	 vai	 pārtraukta	 ritmiskā	 kustība),	 par	
instrumentālajiem	 tembriem	 un	 saskaņu	 tembrālo	 raksturu	 (fonisku	
nokrāsu),	par	tempu	un	dinamiku.	

Šāda	 „fiziskā”	 informācija	 pati	 par	 sevi	 ir	 analoga	 tai,	 ko	 mēs	
praktiskajā	 dzīvē	 gūstam	 no	 jebkuras	 skaņas,	 jebkura	 jutekliski	 tverama	
priekšmeta	 un	 procesa	 atkarībā	 no	 to	 konfigurācijas	 un	 nokrāsas,	
skanējuma	 un	 kustības	 rakstura.	 „To	 uztvere	 izraisa	 cilvēkā	 tikai	
elementāras	 sajūtas.	 Ja	objekts	dotajā	brīdī	neatbilst	 cilvēka	personīgajām	
vajadzībām	un	interesēm,	tad	tas	neizraisa	cilvēkā	patiesas	emocijas”	(Рагс,	
1997).	

Lai	 šo	 problēmu	 izpētītu	 empīriski,	 nepieciešams	 aplūkot	 klausītāju	
tipoloģiju,	 noskaidrot	 dažādu	 sociālo	 faktoru	 lomu	 klausītāju	 muzikālās	



Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika Marina Marčenoka 

 

69 
 

pieredzes	 veidošanā,	 lai	 varētu	 izmantot	 socioloģiskās	metodes	 sintēzē	 ar	
fizioloģiskajām,	psiholoģiskajām	un	pedagoģiskajām	metodēm,	pētot	 visus	
skaņdarba	aspektus	un	posmus:	sākot	no	gatvošanās	uztverei,	 iepazīšanās	
ar	 autora	 personību	 un	 daiļradi,	 skaņdarba	 nosaukumu	 un	 žanru,	 ņemot	
vērā	klausītāja	pieredzi,	atsevišķu	 izteiksmes	 līdzekļu	un	mūzikas	kopumā	
izpratni	(apjēgu),	līdz	pat	skaņdarba	estētiskajam	vērtējumam.		

Klausītāju	reakcijas	tipoloģija	mūzikas	uztveres	procesā	

Mūzika	 –	 varens	 cilvēka	 jūtu	 un	 garīgās	 nepieciešamības	 rezonators.	
Uztvere	 ir	atkarīga	no	audzināšanas,	organisma	fizioloģiskajām	īpatnībām,	
nervu	 sistēmas	 tipa,	 attīstības	 līmeņa	 un	 daudziem	 citiem	 iekšējiem	 un	
ārējiem	apstākļiem.	Tāpēc	vieni	mūziku	uztver	ar	sajūsmu,	citi	–	vienaldzīgi,	
dažu	attieksme	pret	mūziku	ir	noraidoša.	

Mūzikas	uztveres	kvalitatīvo	raksturojumu	 lielā	mērā	 ietekmē	cilvēka	
nervu	darbības	tips.	Ne	velti	pat	pieaugušos,	jau	nobriedušus	klausītājus	ar	
izveidojušos	 muzikālo	 gaumi	 iedala	 pēc	 uztveres	 tipiem.	 Tā,	 piemēram,	
slavenais	 diriģents	 L.	Stokovskis	 apgalvo,	 ka	 mūziku	 var	 uztvert	 dažādi:	
„Vieni	 vienkārši	 bauda	 skanējuma	 fizisko	 skaistumu,	 citi	 reaģē	 uz	mūziku	
tikai	emocionāli,	bet	daži	reaģē	uz	mūzikas	intelektuālo	pusi”	(Стоковский,	
2006).	

Mūzikas	 uztvere	 klausītājam	 izvirza	 daudzus	 savstarpēji	 saistītus	
uzdevumus:	

 jābūt	 kompetentam	 mūzikas	 valodā,	 jāpārzina	 elementārā	
mūzikas	 teorija,	 kura	 nosaka	 organizētas	 augstuma	un	 ritmiskās	
attiecības;		

 jāizprot	 tematiskā	 attīstība,	 nošķirot	 ekspozīciju	 no	 attīstības	 un	
noslēguma	 daļām,	 jāizanalizē	 tematiskā	 līdzība	 un	 atšķirības	 un	
mūzikā	notiekošās	izmaiņas;		

 savā	apziņā	jāprot	izveidot	noklausītās	mūzikas	tēlu	atbilstoši	tās	
stila	un	žanru	likumsakarībām.	

Tomēr	 ikvienam	klausītājam	nepieciešama	ne	 vien	 zināma	muzikālās	
un	vispārējās	kultūras	pakāpe,	bet	arī	īpašs	dvēseles	stāvoklis,	ko	dēvē	par	
„uztveres	spēju”	(J.	Nazaikinskis),	proti,	gatavību	uztverei,	tieksmi	klausīties	
un	 izprast	 dzirdēto.	 Tā	 ir	 dvēseles	 tieksme,	 kas	 ietverta	 jēdzienā	
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„noskaņošanās	uztverei”,	un	šī	tieksme	ir	pirmā	atšķirība	starp	klausītājiem,	
kas	norāda	uz	to	dažādību.		

Mūsdienu	 realitātes	 apstākļos	 „klausīšanās”	 un	 „dzirdēšanas”	
problēma	pedagoģijā	ir	pietiekami	aktuāla.	Lielākā	daļa	pusaudžu	neprot	un	
nevēlas	 klausīties	 skaņdarbus,	 kas	 liek	 domāt	 un	 saprast,	 līdzpārdzīvot,	
spriest	un	argumentēt,	un	tas	nozīmē	–	arī	emocionāli	uztvert	mūziku.	

Pirmo	pamatīgāko	klausītāju	klasifikāciju	var	atrast	evaņģēlija	mācībā	
par	sējēju.	Tās	kopsavilkums	formulēts	šādi:	 „Tas,	kam	ir	ausis,	sadzirdēs”	
(Vernons	Lī).	

Angļu	 psihologs	 Vernons	 Lī,	 fundamentāla	 darba	 „Mūzika	 un	 tās	
piekritēji”	 autors,	 apskatot	 šo	 mācību,	 raksta:	 „Cilvēku	 attieksme	 pret	
mūziku	mēdz	būt	divējāda:	„klausītāji”	(angļu	valodā	–	 listeners,	kas	 ietver	
noteiktu	 klausīšanās	 darbību)	 un	 „dzirdētāji”	 (angļu	 valodā	 –	hearers,	 kas	
apzīmē	bez	iepriekšēja	nodoma,	nejaušus	klausītājus)	(Lee,	1918).	

Tiek	 izšķirti	 četri	 klausītāju	 tipi.	 Pirmais	 –	 nedzirdošie,	 tie,	 kas	
vispār	pret	visu	ir	kurli.	Dievs	nav	svētījis	viņu	sēto	sēklu,	kas	nokritusi	uz	
ceļa	 un	 nav	 devusi	 asnus.	 Līdzīgi	 tiem	 ir	 klausītāji,	 kas	 muļķo	 sevi	 ar	
pastāvīgu	 troksni,	 pie	 tam	 neatšķir	 šajā	 troksnī	 nekādu	 mūziku,	 tas	 ir,	
mūziku	uztver	nevis	kā	dvēselei	nozīmīgu	vispārinātu	informāciju,	bet	gan	
kā	uzbudinošu	fonu.	

Otrais	 tips	 –	nosacītie	 klausītāji.	 Dievs	 pielīdzina	 viņus	 sēklai,	 kas	
nokritusi	 uz	 klints.	 Par	 tādiem	 klausītājiem	 ir	 rakstījis	 B.	 Asafjevs	 darbā	
„Gļinkas	dzirde”,	 runājot	 par	 savdabīgu	dzirdes	 slinkumu,	 kas	 liek	nošķirt	
atsevišķus	pievilcīgus	fragmentus	un	pieķerties	tiem.	Pie	tam	šādi	klausītāji	
negrib	garīgi	piepūlēties	un	sekot	muzikālās	domas	attīstībai.	

Trešais	 tips	–	 izklaidīgie	klausītāji.	 Viņi	 tiek	pielīdzināti	 sēklai,	 kas	
aug	starp	nezālēm.	Sēklu	nomāc	nezāles,	kas	neļauj	augt	labajiem	asniem,	jo	
šādam	ticīgajam	nav	spēka	pretoties	ikdienas	dzīves	kārdinājumiem	un	iet	
pa	 attīstības	 un	 ticības	 ceļu.	 Šis	 klausītājs	 tiecas	 pēc	 pasaulīgajiem	
labumiem,	 izdabā	 savai	 godkārei	 un	 sīkajām	 kaislībām,	 aizmirstot	 par	
galveno.	 Klausītājs	 nedzird.	 Viņa	 domas	 novirzās	 no	 galvenā	 uz	 tukšiem	
sapņiem,	kas	 ir	niecīgi	un	maz	saistīti	ar	muzikālajiem	tēliem	un	pastāvīgi	
zaudē	muzikālā	vēstījuma	pavedienu.		
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Un	tikai	ceturtais	klausītāju	tips	–	patiesais	klausītājs,	kura	dvēsele	
tiek	pielīdzināta	 labai,	auglīgai	augsnei,	kura	sēkla	diedzē	bagātīgus	asnus.	
Šis	 ir	 klausītājs,	 ko	 var	 dēvēt	 par	 adekvātas	 uztveres	 nesēju.	 Tam	 katrs	
muzikālās	 domas	 pagrieziens,	 katra	 tās	 nianse	 ir	 nozīmju	 pilna.	 Tam	
viengabalaina	uztvere	nav	saistāma	ar	nenoteiktību.	Veselā	un	daļas	formas	
visos	līmeņos	atrodas	harmoniskā	līdzsvarā.	„Ja	viņam	ir	ausis,	viņš	dzird.”	

Mūzikas	uztveres	zinātniskā	tipoloģija,	kas	spontāni	radusies	uztveres	
aprakstos	 un	 vērojumos,	 iedalījusi	 klausītājus	 tipos,	 velkot	 paralēles	 ar	
evaņģēlija	nostāstu	par	sējēju.	

Klausīšanās	 notiek	 tad,	kad	cilvēks	 ieklausās	mūzikas	plūdumā	un	 šis	
process	izraisa	sarežģītu	garīgo	un	intelektuālo	darbību.		

Dzirdētāji	 –	 tieši	 otrādi	 –	 tiecas	 sapņot	 īstenībā,	 un	 viņu	 uzmanība	
novirzās	 tālu	 no	 mūzikas.	 Tā	 vietā,	 lai	 šādā	 veidā	 koncentrētu	 savu	
muzikālo	 pieredzi,	 lai	 visas	 citas	 domas	 šķistu	 svešas,	 aktīvās	 uzmanības	
formas	 attieksme	 pret	 muzikālajām	 formām	 ir	 kā	 salas,	 ko	 apskalo	
visdažādāko	domu	viļņi:	 atmiņas,	 asociācijas,	 piedāvājumi,	 vizuālie	 tēli	 un	
emocionālais	 stāvoklis.	 Tie	 skalojas	 ap	 vairāk	 vai	 mazāk	 skaidriem	
muzikālajiem	 iespaidiem,	 sadarbojoties	 viens	 ar	 otru,	 veidojot	 īpatnēju	
sapņainu	stāvokli”	 (V.	Lee).	 Šī	klasifikācija	 līdz	pat	mūsdienām	saglabājusi	
savu	 aktualitāti:	 mūzikas	 uztveres	 glezna,	 kuras	 aprises	 iezīmējas,	
balstoties	 uz	 mūsdienu	 pētījumiem,	 nav	 pretrunā	 ar	 Vernona	 Lī	
secinājumiem.	

Tāpēc	 pirmā	 tipa	 klausītāji,	 kam	muzikālā	 materiāla	 iepazīšana	 rada	
pastāvīgu	 interesi,	 nevar	 pastāstīt	 īpaši	 daudz;	 viņu	 muzikālie	 iespaidi	 ir	
ietverti	 pašas	 mūzikas	 sfērā	 –	 šo	 klausītāju	 muzikālie	 iespaidi	 netiek	
izklāstīti	 daiļrunīgos	 vēstījumos.	 Taču	 pastāv	 arī	 trešais	 tips,	 kas	 apvieno	
sevī	 gan	 pirmā	 tipa	 analītiskumu,	 gan	 otrā	 tipa	 asociativitāti.	 „Šis	
domāšanas	 tips	 visskaidrāk	 realizējas	 sintētisko	 muzikālo	 žanru	 uztverē	
(opera,	 vokālā	 un	 kora	mūzika,	 balets	 u.c.).	 Tiek	 uzsvērts,	 ka	 uztvere	 bez	
asociāciju	 izraisītā	 loka	 nav	 pietiekami	 dziļa	 un	 radoša”	 (V.	Lee).	 Daudzas	
zinātnieku	 liecības,	 kurām	 pievienojas	 arī	 darba	 autore,	 liecina,	 ka	
ārpusmūzikas	asociācijas	mūzikas	uztveres	gaitā	rodas	nebūt	ne	sintētisko	
muzikālo	žanru	iespaidā	–	tādam	uztveres	tipam	piemīt	pietiekami	noturīgs	
raksturojums	 neatkarīgi	 no	 uztveramās	 mūzikas	 žanra,	 pat	 ja	 tā	 ir	 tīrā	
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simfonija,	 kam	 virsrakstā	 nav	 nekā,	 izņemot	 numuru.	 Raksturojot	 trešo	
tipu,	 autors	 orientējas	 uz	 adekvātu	 uztveri,	 kam	 raksturīgs	 maksimāls	
piepildījums	un	vispusība.	

A.	Gotsdiners	 savu	 klausītāju	 tipu	 klasifikāciju	 veido	 uz	 vienota	
pamata	–	visu	muzikālās	izteiksmes	līdzekļu	sistēmas	apguves	kritērijiem.	

Īpaši	 tiek	 akcentēta	 komponista	Ārona	Koplenda	 piedāvātā	 tipoloģija.	
Izvirzot	 hipotēzi	 par	 abu	 dominējošo	 tipu	 līdztiesību,	 jāatzīmē	 mūzikas	
galvenā	īpašība,	kas	šos	tipus	īsteno	dzīvē:	no	vienas	puses,	muzikālā	forma	
pastāv	kā	process,	 iesaistot	uztvērēja	 apziņu	 skaņu	plūsmas	veselumā;	no	
otras	 puses,	 muzikālā	 forma	 pastāv	 „kā	 kristāls”	 un	 mudina	 klausītāju	
saglabāt	 atmiņā	 un	 uztvert	 strukturālās	 attiecības,	 kas	 rodas	 mūzikas	
attīstībā.	 Pie	 tam	 pirmā	 mūzikas	 uztveres	 stratēģija	 uzskatāma	 par	
organisku	 otrās	 stratēģijas	 sastāvdaļu,	 kā	 arī	 tās	 neatņemamu	
sākumstadiju.	 Te	 iezīmējas	 mūzikas	 uztveres	 tipu	 savstarpējā	 saikne	 un	
ietekme.	

Klausītāju	 tipu	 klasifikācijai	 ir	 pievērsies	 V.	 Gārnejs	 (Gurney,	 1880).	
Viņš	klausītājus	iedalīja	divos	tipos.	Pirmā	tipa	klausītājiem	(ar	„nenoteiktu	
uztveres	raksturu”)	mūzika	ir	tikai	secīgs	skaņu	izklāsts.	V.	Gārnejs	uzsver,	
ka	 otrā	 tipa	 klausītāji	 ir	 spējīgi	 uztvert	 skaņdarba	 formu,	 analizēt	
melodiskās	un	harmoniskās	kombinācijas	(V.	Gārnejs).		

Teodors	 Adorno	 ir	 rakstījis,	 ka	 tipoloģija	 „tiecas	 aprakstīt,	 formulēt	
diapazonu	 no	 pilnīgi	 adekvātas	 klausīšanās	 līdz	 pilnīgai	 materiāla	
neizpratnei,	kuru	tomēr	nedrīkst	jaukt	ar	vājām	mūzikas	uztveres	spējām”	
(Adorno,	 1999).	 Viņš	 arī	 uzskatīja,	 ka	 pastāv	 divi	 klausīšanās	 pamatveidi	
(modes)	 –	 ekspresīvi	 dinamiskais	 un	 ritmiski	 telpiskais,	 turklāt	 „šo	 tipu	
nošķiršana	 zināmā	 mērā	 saistīta	 ar	 subjekta	 un	 objekta	 nošķiršanu”	
(Adorno,	 1999).	 Savā	 tipu	 klasifikācijā,	 kas	 veidota	 pēc	 adekvātuma	
samazināšanās	 skalas,	 T.	Adorno	 pirmo	 vietu	 ir	 ierādījis	 klausītājam	
ekspertam,	kura	uztvere	pilnībā	atbilst	„slavenāko”	muzikantu	komponistu	
uztverei.	 Tai	 raksturīga	 strukturizēta	 klausīšanās,	 kuras	 priekšmets	 ir	
muzikālā	 loģika	 un	 uztveres	 kategorijās	 atklājas	 veseluma	 jēdzieniskā	
saikne.	Viņu	uztveres	īpatnība	ir	ne	tikai	uzmanīga,	koncentrēta	klausīšanās	
un	dziļš	mūzikas	estētiskais	pārdzīvojums,	bet	arī	neapzināta	 „skaņas	 tēlu	
salīdzināšana	 ar	 to	 manuāli	 plastisko	 diriģēšanas	 ekvivalentu.	 Viņi	 it	 kā	
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„dzird”	 diriģenta	 darbības	 un	 vienlaicīgi	 „redz”	 atskaņojamo	 mūziku”	
(Adorno,	1999).	Otrais	tips	–	labs	klausītājs,	kas	intuitīvi	uztver	visus	formas	
struktūrelementus	 un	 loģiku.	 Viņš	 neapzināti	 pārvalda	 muzikālo	 loģiku,	
saprot	 mūziku	 apmēram	 tā,	 kā	 cilvēki	 saprot	 savu	 dzimto	 valodu,	
nepārvaldot	tās	gramatiku.	Trešais	tips	–	kultūras	patērētājs,	pēc	tam	seko	
emocionālais	 klausītājs,	 džeza	 fanātiķis,	 izklaidējošais	 un	 vienaldzīgais	
klausītājs	 (vai	 антимузыкальный	 человек)	 (Adorno,	 1999).	 Pie	 šāda	 tipa	
pieskaitāmi	 „pārsvarā	 jauni	 cilvēki,	 kas	 praktiski	 neinteresējas	 par	
akadēmisko	mūziku.	Tiem	 ir	vienaldzīga	koncerta	mākslinieciski	saturiskā	
puse,	bet	zināmā	mērā	interesanta	šķiet	skatuviskā	vide”.		

Uztveres	procesu	tipoloģija	jāsaista	ar	redzes	priekšstatu	klātbūtni	vai	
neesamību	 skaņdarba	 tēlā.	 Pētot	 psihofizioloģisko	 reakciju	 uz	 mūzikas	
dinamiku,	Z.	Gailīte	 noteikusi,	 ka,	 ja	viena	daļa	klausītāju	pārdzīvo	mūziku	
visā	tās	klausīšanās	laikā,	uzmanīgi	fiksē	emocionālā	stāvokļa	izmaiņas,	tad	
citiem	emocionālās	atskaņas	mūzikas	skanēšanas	 laikā	 ir	pieklusinātas	un	
katarse7	pazūd	tad,	kad	skaņdarbs	jau	ir	izskanējis	(Gailīte,	1985).		

A.	Sohora	 izstrādātā	 klausītāju	 tipoloģija	 raksturo	mūzikas	 uztveri	 kā	
atsevišķu	 gaumes	 komponentu.	 Izstrādājot	 klausītāju	 tipoloģiju,	 A.	 Sohors	
ievērojis	šādas	pazīmes:	

 klausītāja	ārpusmuzikālais	raksturojums	(dzimums,	vecums);	
 sociāli	psiholoģiskās	pazīmes	 (akla	 sekošana	kopējam	viedoklim,	

modernajām	 tendencēm	 –	 konformisms,	 nonkonformisms,	
negatīvisms);	

 individuāli	psiholoģiskās	pazīmes	 (temperaments,	 sabiedriskums	
utt.);	

 vispārējs	 muzikālais	 raksturojums	 (iedzimtas	 muzikālās	 spējas,	
motīvi	pievērsties	mūzikai,	aktivitāte,	žanru	un	stilu	orientācija);	

 pazīmes,	 kas	 attiecināmas	 uz	 muzikālās	 uztveres	 īpašībām	
(izklaidība,	veseluma	pārdzīvojuma	dziļums).	

Balstoties	 uz	 pēdējo	 pazīmju	 grupu,	 autors	 izšķir	 trīs	klausītāju	 tipus	
nopietnajā,	vieglajā	un	folkloras	mūzikas	sfērā.		

                                                 
7	Katarse	(gr.	catharsis	‘attīrīšanās’)	–	spēcīgs	emocionālais	satricinājums,	ko	izraisa	nevis	reālas	
situācijas	dzīvē,	bet	to	simbolisks	atveidojums,	piemēram,	mākslas	darbā.	
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Pirmais:	augsti	attīstītais	–	pazinējs,	eksperts.	

Otrais:	vidēji	attīstītais	–	amatieris,	diletants.	

Trešais:	vāji	attīstītais	–	profāns.	
Tālāk	 uz	 līdzību	 pamata	 zinātnieks	 izveidojis	 27	 tipus,	 no	 kuriem	 ir	

izveidojis	4	pamatgrupas:	
 nopietns	kvalificēts	klausītājs;	
 kulturāls	diletants;	
 vieglās	mūzikas	fanātiķis;	
 folkloras	klausītājs.	
Uztveres	 problemātikā	 M.	E.	Tarakanovs	 akcentējis	 sagatavotību	

uztverei,	noteiktu	klausītāja	pieredzi,	mūzikas	valodas	specifikas	 izpratnes	
pakāpi	 un	 muzikālā	 tēla	 struktūras	 izpratni.	 Viņš	 iezīmējis	 trīs	 galvenos	
klausītāja	reakcijas	tipus.	

Pirmais	 tips	 –	 pilnīga	 neizpratne.	 Tam	 raksturīga	 mūzikas	 skaņu	
haotiska	 uztvere,	 kurai	 trūkst	 organizējošā	 pamata.	 Šāda	 uztvere	 bieži	
rodas	klausītājam,	kas	pirmoreiz	nokļuvis	simfoniskās	mūzikas	koncertā.	

Otrais	 tips	 –	 vispārinātais,	 kad	 uztvere	 ir	 minimāli	 diferencēta,	 bez	
dziļas	 izpratnes	 un	 piekļuves	 mūzikas	 iekšējai	 struktūrai.	 Šāda	 uztvere	
paredz	 elementāru	 spēju	 akcentēt	 mūzikā	 apjēgtus	 elementus.	 Tās	
raksturīgākā	iezīme	–	„tieša	emocionālā	reakcija”.	

Trešais	 tips	 –	 īstena	mūzikas	 izpratne.	 Tas	 paredz	mūzikas	 iekšējās	
struktūras	 izpratni,	 tās	elementu	 likumsakarīgu	saikni.	Galīgais	 rezultāts	–	
iekšēji	 apjēgta	 un	 harmoniska	 muzikālā	 tēla	 kā	 parādības	 uztvere,	 tas	 ir,	
adekvāta	uztvere.	Autors	secina:	„Pedagogs,	kas	saskaras	ar	vāji	sagatavotu	
auditoriju,	 izveido	 elementāras	 muzikālo	 struktūru	 uztveres	 prasmes.	
Balstoties	 uz	 to,	 iespējama	 arī	 mūzikas	 māksliniecisko	 tēlu	 skaistuma	 un	
harmonijas	izpratne”	(M.	Tarakanovs).		

Krievu	 komponists	 V.	 Orlovs	 mūziku	 skata	 kā	 mākslas	 veidu	 un,	
balstoties	 uz	 T.	 Adorno	 klausītāju	 tipoloģiju,	 nosaka	 trīs	 fundamentālās	
mūzikas	funkcijas:	

A. Estētiskās	baudas	funkcija	–	mūzika	bez	jebkāda	praktiska	mērķa.	
B. Intelektuāli	filozofiskās	spēles	funkcija.	
C. Fona	–	ārstnieciskā	funkcija.	
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8.	attēls.	Mūzikas	funkcijas	(Орлов,	2009)	

	
Projicējot	 šīs	 funkcijas	 attiecībā	 uz	 mūzikas	 mākslu,	 viņš	 izstrādājis	

klausītāju	tipus.	„Mūzika	spēj	sniegt	estētisko	baudījumu	plašam	klausītāju	
lokam.	 Te	 ir	 iespējami	 divi	 varianti:	 tādas	mūzikas	 klausīšanās,	 kas	 bieži	
skan	 radio,	 televīzijā,	 uz	 ielas,	 un	 tādas	mūzikas	 klausīšanās,	 kas	 reti	 tiek	
atskaņota	 publiski”	 (Орлов,	 2009).	 Pēc	 autora	 domām,	 pirmajā	 gadījumā	
raksturots	 mūzikas	 pseidomīlētājs,	 tāds,	 kurš	 patērē	 jebkuru	 muzikālo	
produkciju,	ko	viņam	piedāvā.	Viņš	netiecas	uzzināt	ko	jaunu.	Mūzika	viņu	
neinteresē,	jo	viņš	ir	pieradis	saņemt	visu	gatavu.	Tas	ir	„slinkais”	(vai	„tāds	
kurš	 izklaidējas”	 pēc	 T.	Adorno	 klasifikācijas)	 klausītāja	 tips.	 Otrajā	
gadījumā,	 pēc	 Orlova	 domām,	 ir	 mūzikas	 vai	 kāda	 mūzikas	 virziena	
cienītājs.	 Šāds	 klausītājs	 cenšas	 nokļūt	 kompānijā,	 lai	 nedzirdētu	 un	
neklausītos	 to,	 kas	 skan	 visapkārt.	 Viņu	 interesē	noteikti	mūzikas	 virzieni	
(džezs,	 avangards,	 klasika	 u.c.).	 Viņš	 neieredz	 populāro	 mūziku	 un	 ir	
vienaldzīgs	 pret	 citiem	 mūzikas	 strāvojumiem.	 Tas	 ir	 mērķtiecīgais	
klausītāja	tips.	

Klausoties	 mūziku,	 abi	 klausītāju	 tipi	 (slinkais	 un	 mērķtiecīgais)	 gūs	
estētisku	 baudījumu	 bez	 praktiska	 mērķa.	 Tie	 ir	 mūzikas	 mākslas	
„patērētāji”.	 Mūzikas	 patērēšanas	 rezultātā	 viņiem	 jau	 agrīnā	 vecumā	
neapzināti	 izstrādājies	 noteikts	 stereotips	 par	 muzikālo	 sacerējumu	 un	
vēlāk	viņi	spēj	klausīties	tikai	to,	kas	viņiem	atgādina	bērnības	un	jaunības	
mūziku.	 Šāds	 klausītāja	 patērētāja	 tips	 atrodams	 visā	 pasaulē	 un	 nav	
atkarīgs	no	vecuma”	(Орлов,	2009).	

Mūzikas funkcijas

C
A B
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Mūzikas	profesionāļu	vidū	var	sastapt	vēl	vienu	aktīvā	patērētāja	tipu	–	
šauro	 speciālistu.	 Tas	 ir	 tāds	 tips,	 kurš,	 būdams	 profesionāls	 mūziķis,	
klausās	 tikai	 to	 mūziku,	 kurā	 viņš	 ir	 profesionālis,	 piemēram,	
operdziedātājs,	 kurš	 klausās	 tikai	 vokālo	 mūziku;	 pianists,	 kurš	 klausās	
tikai	 klaviermūziku;	 muzikologs,	 kuru	 interesē	 tikai	 noteikta	 laikmeta	
mūzika,	kas	ir	viņa	pētījumu	objekts;	komponists,	kurš	klausās	tikai	tā	stila	
mūziku,	kuru	viņš	pats	sacer	u.c.	

Tātad	 ir	 akcentēti	 trīs	 klausītāju	 tipi	 (slinkais	 patērētājs,	 aktīvais	
patērētājs,	 šaurais	 speciālists),	 kuriem	 mūzikas	 uztverē	 dominē	 pirmā	
funkcija	–	estētiskais	baudījums	bez	praktiskā	mērķa.	

Otra	 mūzikas	 mākslas	 funkcija	 –	 intelektuāli	 filozofiskā	 spēle	 –	
pārsvarā	 pieejama	 profesionāliem	 mūziķiem,	 mākslas	 darbiniekiem,	
filozofiem	 un	 cilvēkiem	 ar	 humanitāru	 noslieci.	 Šādu	 klausītāju	 nevar	
uzskatīt	par	patērētāju.	Viņš	ir	muzikālā	sacerējuma	līdzdalībnieks,	spējīgs	
saprast	 tā	 jēgu	 vai	 apzināties	 vairāku	 tā	 nozīmju	 iespējamību.	 Vienlaikus	
viņš	ir	arī	spējīgs	nepastarpināti	no	skaņdarba	gūt	estētisko	baudījumu.		

Un	 beidzot	 trešā	 mūzikas	 funkcija	 ir	 fona	 –	 ārstnieciskā.	 Šī	 funkcija	
dominē	tajos	gadījumos,	kad	cilvēks	klausās	to	vai	citu	mūziku	atkarībā	no	
garastāvokļa.	Mūzika	viņu	ierosina	vai	nomierina,	tā	var	palīdzēt	viņam	ko	
paveikt,	var	noņemt	spriedzi,	atbrīvot	no	galvas	sāpēm	tikai	tāpēc,	ka	viņš	
tam	 tic.	 Tāds	 klausītājs	 ir	 sev	 iegalvojis	–	 mūzika	 tā	 ir	 viņa	 uzticamā	
draudzene,	 kas	 palīdz	 visgrūtākajos	 dzīves	 brīžos.	 Šāds	 klausītājs	 nespēj	
dzīvot	 bez	 mūzikas.	 Tā	 ir	 viņa	 ārsts,	 viņš	 –	 pacients.	 Klausītājs–pacients	
slimības	brīdī	nav	spējīgs	saprast	skaņdarba	 idejisko	koncepciju	un	diezin	
vai	viņš	pārdzīvos	intelektuālo	baudījumu.	

Muzikāli	 izglītojošā	 procesa	 uzdevums	 ir	 uztveres	 veidošana,	 lai	
mūzikas	klausītājs	nav	patērētājs,	 bet	muzikālā	 sacerējuma	 līdzdalībnieks,	
spējīgs	saprast	tā	jēgu	un	vienlaicīgi	pārdzīvot	estētisko	baudījumu.	

„Vieglās”	un	„nopietnās”	mūzikas	uztvere	

Viens	no	muzikālo	sacerējumu	iedalīšanas	principiem	ir	to	nošķiršana	
pēc	piederības	„nopietnajam”	vai	„vieglajam”	žanram.		

Mūzikas	dalījums	„nopietnajā	–	garīgajā”	vai	„vieglajā	–	laicīgajā”	radās	
jau	viduslaikos.	Rietumeiropā	laicīgo	mūziku	tautas	svētkos	vai	karnevālos	
atskaņoja	 žonglieri,	 skomorohi,	 truvēri,	 trubadūri,	 spēlmaņi	 u.c.	 Pretstatā	
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„piezemētajai”	 mūzikai,	 kuru	 atskaņoja	 ceļojošo	 mūziķu	 trupas,	 par	
„augsto”	jeb	„garīgo”	tika	uzskatīta	tā	mūzika,	kas	dievkalpojumu	laikā	tika	
atskaņota	 baznīcās.	 Šo	 divu	 virzienu	muzikālā	 satura	 pretstatu	 raksturoja	
tas,	 ka	 „(..)	 neskatoties	 uz	 profesionālo	 komponistu	 un	 atskaņotāju	
meistarību,	 kuri	 kultivēja	 gregoriānisko	 liturģiju,	 viņu	 mūzika	 atšķīrās	 ar	
milzīgu	 atrautību	 no	 dzīves	 un	 satura	 abstraktumu”	 (Золтаи,	 1977),	 bet	
tas,	 ko	 spēlēja	 tautas	 muzikanti,	 bija	 saistīts	 ar	 tautas	 dzīvi,	 piepildīts	 ar	
cilvēciskām	jūtām,	ar	„(..)	tautas	sadzīvē	visapkārt	skanošu	dziesmas,	dejas	
ritmu	 un	 intonāciju	 saglabāšanu	 un	 izmantošanu	 noteiktā	 periodiskā”	
(Золтаи,	1977).	

Mēģināsim	 izprast,	 kas	 tad	 ir	 „vieglā”	 mūzika?	 Orientēties	 tās	
savstarpēji	 saistīto	 virzienu	 kopumā	 nav	 vieglāk	 kā	 „nopietnās”	 mūzikas	
virzienos.	Pat	grūtāk,	jo	„nopietnās”	mūzikas	žanri	ir	izveidojušies	sen,	līdz	
ar	to	tajos	ir	laika	gaitā	izstrādātas	noturīgas	vairāku	gadsimtu	tradīcijas.	

Piemēram,	 opera	 eksistē	 jau	 gandrīz	 četrus	 gadsimtus	 un,	 kaut	 gan	
mūsdienu	 darbi	 nelīdzinās	 pirmajiem	 šī	 žanra	 radītāju	 –	 Florences	 skolas	
komponistu	–	operas	mēģinājumiem,	tomēr	sākotnējais	operas	apzīmējums	
„drāma	mūzikā”	(”dramma	per	musica”)	ir	svarīgs,	raksturojot	šī	žanra	visu	
vēsturisko	laikmetu	paraugus.	

Citādāk	šo	jautājumu	skata,	aplūkojot	vieglās	mūzikas	jomu.	Neticamā	
ātrumā,	 pakļaujoties	 mūsu	 laikmeta	 straujajam	 skrējienam	 un,	 zināmā	
mērā,	pat	modes	kaprīzēm,	dažādie	virzieni,	žanri	un	formas	nomaina	viens	
otru.	 Nereti	 roka	 un	 popmūzikas	 „zvaigznes”	 neskaidri	 apzīmē	
propagandētā	 virziena	 būtību	 un	 tā	 atšķirību	 no	 citiem	 mūsdienu	 vai	
priekšteču	radītiem	strāvojumiem.	

Tomēr	 ir	 skaidrs,	 ka	 labākajos	 vieglās	 mūzikas	 paraugos	 “vieglums”	
raksturo	nevis	 tās	mazsvarīgumu,	bet	gan	pieejamību	uztverē.	 Šī	 īpašība	
svarīga	 ir	katrai	mākslai,	 jautājums	 ir	 tikai	par	 to,	ar	kādiem	līdzekļiem	tā	
(pieejamība	uztverei)	tiek	sasniegta	un	ko	šie	līdzekļi	pauž.	Diemžēl	dažreiz	
nākas	 vērot,	 ka	 atsevišķu	 rokgrupu	 atskaņojumos	 melodija	 pazūd,	 tiek	
aizstāta	ar	demonstratīvi	rupjiem	izsaucieniem,	būtībā	pazūd	arī	ritms,	bet	
tā	vietā	mēs	dzirdam	vienmērīgu,	mehānisku	„tipināšanu”.	Tai	pašā	laikā	ar	
elektroakustisko	 līdzekļu	 palīdzību	 skaļums	 ir	 pastiprināts	 gandrīz	 līdz	
„sāpju	slieksnim”,	bet	dzirdes	sajūtām	tiek	pievienoti	redzes,	gaismas	efekti.	
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Šādi	skaņdarbi,	kas	paredzēti	pašai	primitīvākajai	gaumei,	mūsuprāt,	vispār	
nepieder	mākslas	 jomai,	 kuras	mērķis	 ir	uzrunāt	pusaudža	 sirdi	un	prātu,	
bet	 nevis	 iedarboties	 uz	 viņu	 tikai	 fizioloģiski	 ar	 apdullinošu	 skaļumu	 un	
hipnotizējošu	viena	un	tā	paša	motīva	„iekalšanu”.	

„Vieglā”	mūzika	šī	vārda	īstajā	nozīmē	–	mūzika	izklaidei,	atpūtai,	tā	ir	
mūzika,	kas	skan	sadzīvē:	deju	mūzika,	liriskās	un	joku	dziesmas,	kas	skan	
koncertā	 vai	 šaurā	 draugu	 lokā.	 Šāda	 mūzika	 vienmēr	 ir	 eksistējusi	 un	
vienmēr	 pastāvēs.	 Franču	 komponists	 Ēriks	 Satī	 (Éric	 Alfred	 Leslie	 Satie,	
1866–1925)	 šāda	 līmeņa	 sacerējumus	 asprātīgi	 nodēvējis	 par	 „mēbelēto	
mūziku”.	 Sabiedrībā	 pastāv	 vajadzība	 pēc	 šādas	 mūzikas.	 XVIII	 gs.	
komponisti	 daudz	 sacerēja	 mūziku	 pusdienām,	 dzīrēm	 un	 pastaigām	 u.c.	
Mūziķi,	 kuri	 atskaņoja	 šādu	 mūziku,	 lai	 izklaidētu	 galma	 publiku,	 kas	
pastaigājās	 pa	 parku,	 prasmīgi	 slēpās	 aiz	 kokiem	 vai	 krūmos,	 imitējot	
lakstīgalas	 vai	 kanārijputniņa	 dziedājumu.	 Mūsdienās	 pastaigas	 mūzikas	
pavadījumā	ir	pieejamas	visiem,	tikai	mūziķu	vietu	ir	ieņēmuši	Mp3	pleijeri.	

Arī	 daudziem	 komponistiem	 klasiķiem	 „vieglā”	 mūzika	 nebūt	 nebija	
sveša.	 Monumentālo	 simfoniju	 autors	 Ludvigs	 van	 Bēthovens	 rakstīja	
klavierēm	 pavisam	 vienkāršās	 „Vācu	 dejas”,	 kuras	 skanēja	 saviesīgos	
vakaros,	 kuros	 izklaidējās	 jaunatne.	 Vēl	 vairāk	 –	 klasiķi	 nesaskatīja	
nepārvaramus	 šķēršļus	 starp	 saviem	 „nopietnajiem”	 un	 „vieglajiem”	
sacerējumiem.	 XIX	 gs.	 valsis	 bija	 moderna	 balles	 deja,	 bet	 tas	 netraucēja	
Mihailam	 Gļinkam	 un	 Fridrikam	 Šopēnam	 radīt	 brīnišķīgus	 valšus	
koncertatskaņojumiem,	 bet	 Pēterim	 Čaikovskim	 izmantot	 šīs	 dejas	 ritmu	
pat	dažās	simfoniju	epizodēs.		

Būtība	 ir	 tāda,	 ka,	 vēršoties	 pie	 sadzīves	 mūzikas	 žanriem,	 izcilie	
komponisti	 palika	 patiesi,	 pret	 sevi	 prasīgi	 mākslinieki.	 Viņi	 nekad	
nenodeva	 labo	 gaumi	 un	 audzināja	 to	 saviem	 klausītājiem.	 Uzskatām,	 ka	
tieši	 tāpēc	 klasiķu	 sacerējumi	 līdz	 pat	 šim	 brīdim	 nav	 zaudējuši	 savu	
svaigumu	un	pievilcību	atšķirībā	no	daudzajām	dziesmiņām	un	dejām,	kas,	
kā	 jau	 katra	mode,	 ļoti	 ātri	 „noveco”,	 apnīk	 un	 sāk	 šķist	 nejēdzīga	 un	 pat	
smieklīga.	

T.	Adorno	 savā	 darbā	 „Ievads	 mūzikas	 socioloģijā.	 Divpadsmit	
teorētiskās	lekcijas”	atzīmē,	ka	„burtiski	līdz	pat	XIX	gadsimta	beigām	vieglā	
žanra	mūzika	varēja	pastāvēt	un	nebija	pretrunā	ar	pieklājības	normām.	Bet	
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tās	 estētiskā	 krituma	 fāze	 sakrīt	 ar	 galīgu	 un	 neatgriezenisku	 abu	 sfēru	
atteikšanos	vienai	no	otras”	(Adorno,	1999).	„Vieglā	žanra	mūzika	 izmanto	
savu	 formu	 līdzīgi	 tukšai	 bundžai,	 kurā	 stūķē	 saturu,	 –	 nav	 savstarpējās	
saiknes	starp	saturu	un	formu.	Tātad	bez	saiknes	ar	formu	saturs	zūd,	taču	
tas	arī	atklāj	mānīgo	formu,	kura	patiesībā	neko	neorganizē,”	turpina	autors	
(Adorno,	1999).	

Starp	„vieglās”	mūzikas	sacerējumiem	ne	mazums	ir	skaņdarbu,	kas	ir	
patiesi	meistarīgi.	 Piemēram,	 var	 nosaukt	 Raimondu	 Paulu,	 brīnišķīgo	 un	
daudzpusīgo	mūziķi.	Viņš	 spīdoši	 izpaudis	 sevi	estrādes	 jomā,	daudz	 laika	
veltījis	un	joprojām	velta	muzikālajam	darbam	ar	bērniem,	meklējot	jaunus	
un	 interesantus	muzikalitātes	un	muzikālās	gaumes	attīstības	paņēmienus	
saviem	audzēkņiem.	

Kas	tad	tomēr	ir	patiess	mūzikas	mīļotājs?	Protams,	tas,	kura	intereses	
ir	 plašākas,	 kas	 mūzikā	 saskata	 ne	 tikai	 izlaides	 un	 laika	 pavadīšanas	
līdzekli,	 bet	 „(..)	 varenu	 un	 burvīgu	mākslu,	 kam	 piemīt	milzīgs	 ietekmes	
spēks,	 kas	 cenšas	 dziļāk	 iekļūt	mākslā,	 saprast	 tās	 bagāto	 un	 izteiksmīgo	
valodu”	(Швейцер,	1995).		

Tātad,	atzīstot	atšķirības,	kas	eksistē	„nopietnās”	un	„vieglās”	mūzikas	
saturā,	 jāņem	 vērā,	 ka	 šie	 žanri	 ir	 veidojušies	 sabiedrības	 vajadzību	
rezultātā.	Satura	un	mērķu	atšķirības	izraisa	divu	muzikālo	žanru	uztveres	
īpatnības.	 Vispārinātā	 veidā	 šīs	 atšķirības	 var	 raksturot	 šādi	–	 „vieglā”	
mūzika	pārsvarā	ir	funkcionāla	un	tās	skanējums	var	pavadīt	daudzus	ārpus	
muzikālus	darbības	veidus,	turpretī	„nopietnā”	mūzika	apzīmē	„patstāvīgas	
vērtības	esamību	sevī”	(Петрушин,	2007).		

Krievijas	 zinātnieku	 grupa	 profesora	 V.	 Petrušina	 vadībā	 ir	 atradusi	
vairākas	atšķirības	starp	„vieglās”	un	„nopietnās”	mūzikas	žanriem	(9.	att.).	

Pēc	 autoru	 domām,	 šīs	 atšķirības	 nav	 absolūtas.	 Būtiskākais	 abu	 šo	
žanru	 kontrasts	 ir	 ietverts	 vieglās	 mūzikas	 ekstravertajā	 un	 nopietnās	
mūzikas	 intravertajā	uztveres	 raksturā.	Uzskatāmi	 šo	kvalitatīvo	atšķirību	
esamību	 atspoguļo	mūzikas	 uztveres	 apstākļi	 roka	 koncertā	 un	 diskotēkā	
salīdzinājumā	 ar	 to,	 ko	 varam	 novērot	 koncertzālē.	 Mūsdienu	 roka	
koncertos	mūziķi	un	klausītāji	 tieši	piedalās	kolektīvajā	darbībā.	Klausītāji	
var	ārēji	paust	savas	jūtas,	vēcinot	rokas,	sitot	takti	ar	rokām	vai	kājām	un	
dziedot	 līdzi	 atskaņotājam.	 Šāda	 emociju	 izpausme	 simfoniskās	 mūzikas	
koncertā	ir	pilnīgi	nepieņemama.	
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9.	attēls.	„Vieglās”	un	„nopietnās”	mūzikas	žanru	atšķirības	

(Петрушин,	2007)	

Nopietnā mūzika

Augsta kognitīvās sarežģītības 
pakāpe

No mūzikas izteiksmes līdzekļiem 
visnozīmīgākie ir melodija un 

harmonija

Visbūtiskākā nozīme ir 
izvērstajām formām

Mākslinieciskais tēls likumsakarīgi 
ir dinamisks

Uztvere ir koncentrēta un 
padziļināta 

Muzikālā pārdzīvojuma virzība –
intraverta

Muzikālā pārdzīvojuma izlāde tiek 
īstenota fantāzijas un priekšstatu 

tēlos 
Muzikālais sacerējums prasa, lai 
klausītājs „paceltos” līdz viņa 

līmenim 

Mūzika ir atdalīta no ikdienas 
dzīves un netiek radīta tās fona 
nodrošināšanai, bet ir estētisko 
uzdevumu risināšanas pašmērķis

Mūzika piesaista klausītāju ar 
vispārcilvēciskiem ideāliem pēc 

principa „visur un vienmēr” 

Izteiksmes līdzekļi tiecas pēc 
oriģinalitātes un savdabības

Par vislielāko vērtību klausītāji 
uzskata iepriekšējo gadsimtu 

skaņdarbus 

Mūzikas popularitāti lielā mērā 
nosaka komponista personība 

Personības pašapziņa 
koncentrējas klausītāja 

individuālajā pārdzīvojumā 

Vieglā mūzika

Zema kognitīvās sarežģītības 
pakāpe

No mūzikas izteiksmes līdzekļiem 
visnozīmīgākais ir ritms

Prevalē mazās formas

Mākslinieciskais tēls pārsvarā ir 
statisks

Uztvere nereti ir izklaidīga un 
virspusēja 

Muzikālā pārdzīvojuma virzība –
ekstraverta

Muzikālā pārdzīvojuma izlāde var 
tikt īstenota aktīvā kustībā

Muzikālais sacerējums it kā 
„nolaižas” līdz klausītāju 
potenciālajam līmenim 

Mūzika nav atdalāma no ikdienas 
dzīves, kurai nereti tā kalpo par 

ārpus estētisku uzdevumu 
risināšanas fonu

Mūzika piesaista indivīdu dzīvei 
dabiskā sociālā vidē pēc principa 

„šeit un tagad”

Izteiksmes līdzekļiem ir tendence 
unificēties  

Par vislielāko vērtību klausītāji 
uzskata jaunus skaņdarbus 

Mūzikas popularitāti nodrošina 
atskaņotāja personība 

Personības pašapziņa „izšķīst” 
kolektīvajā pārdzīvojumā
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Visbūtiskākās	atšķirības	šo	divu	žanru	uztverē	var	izskaidrot	tādējādi,	
ka	nopietnās	(klasiskās)	mūzikas	 izpratne	prasa	nopietnu	koncentrēšanos,	
nereti	–	analītiskas	pārdomas,	kuras	izraisījusi	mūzika.	

Īpašais	 apziņas	 stāvoklis,	 kas	 rodas,	 uztverot	 mūziku,	 sekmē	 to,	 ka	
pārdzīvotā	 ideja	 kļūst	 par	 personības	 vērtīborientācijas	 ieguvumu.	 Šādā	
stāvoklī	cilvēks	var	realizēt	dziļu	refleksiju	–	savu	iekšējo	iespēju,	domu	un	
jūtu,	kas	rodas	viņa	dzīves	laikā,	pašizziņas	procesu.	Kā	norāda	pazīstamais	
poļu	 psihologs	 K.	Obuhovskis,	 refleksīvās	 zināšanas	 ir	 „(..)	 paša	 cilvēka	
pārdomu	 auglis,	 īstenības	 patstāvīgas	 izvērtēšanas	 un	 cilvēka	 apzinātas	
darbības,	 viņa	 pasaules	 oriģinālās	 interpretācijas	 un	 radošo	 izmaiņu	
pamats”	(Обуховский,	2010).	

Pusaudža	 personības	 attīstībai	 nepieciešama	 abu	 mūzikas	 žanru	
uztvere.	Tas,	kas	saskarsmes	procesā	pusaudža	personībā	 tiek	 ieaudzināts	
ar	 viena	 veida	 (žanra)	 mūziku,	 acīmredzami	 nevar	 tikt	 aizstāts	 ar	 citu	
mūziku.	 Mūsdienu	 pusaudža	 jūtām	 jāatklājas	 sabiedriski	 nozīmīgā	
kolektīvajā	 pārdzīvojumā,	 tai	 pašā	 laikā	 dodot	 iespēju	 izpausties	
individuālajam	pārdzīvojumam	un	pārdomām.		

	
Secinājumi:	
	
 Tiek	 aplūkots	 jēdziens	 „skaņa”	 un	 noskaidrots,	 ka	 tikai	 mūzikas	

mākslinieciskā	 veseluma,	 viengabalainības	 līmenis,	 kas	 ietver	
mūziku	 uztverošo	 cilvēku,	 skaņdarbu	 mākslinieciski	 estētiskajā	
kopveselumā	un	cilvēka	attieksmi	pret	mūziku,	ir	estētiski	vērtīgs,	
jo	notiek	skaņdarba	analīze,	saturiskā	 izpratne	un	apjēgšana,	kas	
ir	mūzikas	uztveres	augstākais	mērķis.	

 Pilnvērtīgai	 skaņdarba	 uztverei	 nepieciešams	 pārzināt,	 sadzirdēt	
un	 apjēgt	 visus	 mūzikas	 elementus.	 Katrs	 no	 tiem	 klausītājam	
sniedz	 informāciju,	 tomēr	 patiesu	 estētisko	 vērtību	 skaņdarbs	
gūst,	tikai	uztverot	visus	tā	sastāva	elementus	vienotā	veselumā.	

 Pastāv	 dažādi	 klausītāju	 reakciju	 tipi,	 sākot	 ar	 skaņdarba	
nediferencētu	 uztveri	 līdz	 pat	 pilnvērtīgai,	 viengabalainai,	
adekvātai	 uztverei,	 kuras	 rezultāts	 ir	muzikālā	 tēla	 kā	 parādības	
apjēgta	un	harmoniska	izpratne.	



Marina Marčenoka Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika 
 

82	
 

 Izpētot	dažādas	mūzikas	uztveres	modeļus,	autore	savā	pētījumā	
izmanto	M.	Tarakanovas	tipoloģiju.	

 Noteikta	„vieglās”	mūzikas	galvenā	īpašība	–	pieejamība	uztverē.	
 Pastāv	būtiskas	„vieglās”	un	„nopietnās”	mūzikas	žanru	atšķirības,	

kuras	 ir	 saistītas	 ar	 dažādām	 sociālajām	 un	 psiholoģiskajām	
pusaudžu	vajadzībām.	

 Patiess	mūzikas	mīļotājs	 ir	pusaudzis,	kura	 intereses	 ir	plašākas,	
kas	mūzikā	saredz	ne	tikai	izklaides	un	laika	pavadīšanas	līdzekli,	
bet	 „varenu	 un	 burvīgu	 mākslu,	 kam	 piemīt	 milzīgs	 ietekmes	
spēks,	 kas	 cenšas	 dziļāk	 iekļūt	 mākslā,	 saprast	 tās	 bagāto	 un	
izteiksmīgo	valodu”	(В.	Петрушин).		

	
1.3.	Mūzikas	uztveres	procesa	teorētiskais	aspekts	

	
1.3.1.	Darbības	modeļi	
	
Ļ.	Vigotskis,	 kurš	 pētījis	 mākslas	 uztveres	 jautājumus,	 izstrādājis	

koncepiju,	kur	mūzikas	uztvere	tiek	definēta	kā	vissarežģītākā	konstruktīvā	
darbība,	 ko	 veic	 klausītājs,	 un	 tās	 būtību	 raksturo	 tas,	 ka	 uztvērējs	 pats	
veido	 un	 rada	 estētisko	 objektu.	 Pamatojoties	 uz	 zinātnisko	 avotu	
(Ļ.	Vigotskis,	 D.	Makdonalds,	 R.	Smits,	 J.	Nazaikinskis,	 М.	Кagans,	 D.	Zariņš,	
I.	Nelsone,	 M.	Paipare,	 L.	Bočkarevs)	 analīzi,	 mūzikas	 uztveri	 mēs	
interpretējam	 kā	motivētu	 darbību,	 kas,	 pamatojoties	 uz	 iegūto	 muzikālo	
pieredzi,	 paredz	 klausīšanās	 un	 skaņdarba	 tēla	 pārdzīvojuma	 spēju	
veidošanos	un	līdz	ar	to	tā	satura	izpratni.	

Aplūkojot	 mūzikas	 uztveri	 kā	 darbību,	 zinātnieki	 apgalvo,	 ka	 „(..)	
mūzikas	 uztvere	 –	 tā	 ir	 muzikālās	 darbības	 jebkuras	 izpausmes	 formas	
iekšējā	 būtība”	 (Асафьев,	 1981),	 „(..)	 mūzikas	 uztvere	 –	 tā	 ir	 mūzikas	
apguvei	 un	 izzināšanai	 nepieciešamā	 darbība”	 (Назайкинский,	 1980).	 Šīs	
tēzes	 tiek	 pamatotas	 dažādos	 pētījumos	 (J.	Nazaikinskis,	 L.	Bočkarevs,	
I.	Nelsone	un	M.	Paipare,	D.	 Zariņš).	Piemēram,	 J.	 Nazaikinskis	 apgalvo,	 ka	
„(..)	 ārpus	uztveres	nav	mūzikas,	 jo	uztvere	 ir	 galvenais	posms	un	 svarīgs	
nosacījums	 mūzikas	 apguvē	 un	 izzināšanā.	 Uz	 to	 balstās	 komponista,	
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izpildītāja,	 klausītāja	 pedagoģiskā	 un	 muzikālā	 darbība”	 (Назайкинский,	
1980).		

Arī	Latvijas	zinātnieki	I.	Nelsone	un	M.	Paipare	analizē	mūzikas	uztveri	
kā	 personības	 muzikālās	 darbības	 pamatu	 (10.	att.).	 Pēc	 viņu	 domām,	
klausīšanās,	 atskaņošana	 un	 sacerēšana	 nosaka	 uztveri,	 vai	 arī	 uztvere	 ir	
pavadošā.	 Mūzikas	 uztveres	 raksturīgākā	 iezīme	 ir	 tās	 estētiskā	 virzība,	
tātad	 tā	 ir	 mērķtiecīga	 mūzikas	 mākslas	 sacerējuma	 kā	 mākslinieciskas	
vērtības	uztvere	veselumā,	ko	pavada	estētiskais	pārdzīvojums	(Nelsone	&	
Paipare,	1992).	

Arī	D.	Zariņš	aplūko	muzikālo	darbību,	kas	pastāv	trīs	formās:	mūzikas	
sacerēšana,	atskaņošana	un	klausīšanās.	Viņaprāt,	 tieši	mūzikas	uztvere	 ir	
muzikālās	 dzirdes	 sastāvdaļa,	 bet	 muzikālās	 dzirdes	 attīstība	 nodrošina	
mūzikas	klausīšanos	–	vienu	no	muzikālās	darbības	formām.	

Mūzikas	 uztveres	 pētnieki	 D.	Makdonalds	 un	 R.	Smits	 uzskata,	 ka	
mūzikas	uztvere	notiek	 jau	 tad,	kad	bērns	nespēj	 iekļauties	citos	darbības	
veidos,	kad	viņš	vēl	nav	spējīgs	uztvert	citus	mākslas	veidus,	piemēram,	lai	
iemācītos	 dziesmu,	 tā	 vispirms	 ir	 jānoklausās;	 izpildot	 dziesmu,	 ir	 svarīgi	
ieklausīties	melodijas	intonējuma	dzidrumā,	tās	skanējuma	izteiksmīgumā;	
spēlējot	vai	izpildot	pavadījumu	ar	mūzikas	instrumentiem,	veicot	kustības	
mūzikas	 pavadījumā,	 ir	 nepieciešams	 sekot	 tās	 izmaiņām,	 attīstībai	 un	 ar	
kustībām	 izteikt	 savu	 attieksmi	 pret	 skaņdarbu.	 Tā	 kā	 uztvere	 vienmēr	 ir	
aktīvs	process	un	darbība,	tā	ir	domāšanas	procesa	pirmais	posms,	tātad	ir	
prioritāra	un	pavada	visus	muzikālās	darbības	veidus.	Tāpēc,	balstoties	uz	
iepriekšminētajiem	pētījumiem,	mēs	varam	secināt,	 ka	mūzikas	uztvere	 ir	
darbība,	kas	 ir	muzikāli	 izglītojošā	procesa	pamats.	Šāds	apgalvojums	dod	
iespēju	aplūkot	šo	problēmu	darbības	teorijas	kontekstā.	
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10.	attēls.	Mūzikas	uztvere	–	mūzikas	darbības	pamatveids		
(Nelsone	&	Paipare,	1992)	

 

MUZIKĀLĀ DARBĪBA 

 
M 
 
Ū 
 
Z 
 
I 
 
K 
 
A 
 
S 
 
 
 
U 
 
Z 
 
T 
 
V 
 
E 
 
R 
 
E 
 

1. IZPILDĪTĀJDARBĪBA 

2. RADOŠĀ DARBĪBA 

3. MUZIKĀLI 
IZGLĪTOJOŠĀ DARBĪBA 

4. KLAUSĪTĀJDARBĪBA 

 Dziedāšana  Mūzikas 
instrumentu spēle 

Muzikāli ritmiskās 
kustības 

Vokālā 
improvizācija  

Instrumentālā 
improvizācija 

Muzikāli ritmisko 
kustību improvizācija 

Mūzikas 
klausīšanās 

Speciālās zināšanas saistībā ar 
katru no muzikālās darbības 

veidiem 

Vispārēja rakstura 
zināšanas par 

mūziku 



Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika Marina Marčenoka 

 

85 
 

Psihisko	procesu,	 tai	skaitā	arī	uztveres,	 izpētē	vadošā	metodoloģiskā	
bāze	 ir	 darbības	 teorija	 (Ļ.	Vigotskis,	 A.	Ļeontjevs,	 S.	Rubinšteins,	
G.	Ščukina).	 Darbības	 pieeja	 izpaužas	 kā	 noteikta	 zinātniska	 metodoloģija	
speciālām	 psiholoģijas	 nozarēm,	 tai	 skaitā	 arī	 pedagoģiskajai.	 Darbības	
pieejas	pamatprincipi	ir	šādi:	attīstība,	priekšmetiskums,	iekšējās	un	ārējās	
darbības	 uzbūves	 vienotība,	 visu	 darbības	 strukturālo	 komponentu	
savstarpējā	 saikne	 un	nosacītība.	 „Darbības	 pieejas	 kontekstā	 ir	 izstrādāti	
priekšstati	 par	 vadošo	 darbību	 kā	 psihes	 attīstības	 pamatu	 un	 virzošo	
spēku	 ontoģenēzē,	 par	 salīdzināšanu	 kā	 sistēmu	 tēla	 veidošanai,	 par	
darbības	struktūru,	par	nozīmi	un	personības	apjēgu	kā	apziņas	veidotāju,	
par	 motīvu	 un	 personības	 jēgas	 kā	 personības	 izveides	 vienībām.	
Personības	jēgas	veidošanās	–	tā	ir	personības	tapšana”	(A.	Ļeontjevs).		

Darbības	 teorijā	 jēdziens	 „darbība”	 nozīmē	 „(..)	 augsti	 organizētu,	
motivētu	 indivīda	 domāšanu,	 darbību	 un	 eksistenci	 konkrētā	 sociālajā	
aspektā.	Šī	teorija	tieši	uz	to	arī	 fokusē	uzmanību,	un	tikai	tās	ietvaros	var	
izpētīt	un	saprast	 tradicionālās	psiholoģiskās	 izpētes	kategorijas	–	uztveri,	
izziņu,	 atmiņu,	 jūtas	 utt.”	 (Готсдинер,	 1993).	 Darbības	 veicējs	 ir	 tās	
subjekts,	kas	izvirza	objekta	objektīvās	īstenības	pārveidošanās	mērķus	un	
īsteno	to	pārtapšanu,	tātad	–	īsteno	darbību.	

Jebkurai	darbībai	 ir	noteikta	struktūra.	A.	Ļeontjevs	akcentē	rīcību	un	
operāciju	 kā	 darbības	 pamatsastāvdaļas.	 „Par	 rīcību	 dēvē	 darbības	 daļu,	
kam	 piemīt	 visai	 patstāvīgs,	 apzināts	 mērķis,	 process,	 priekšmets	 un	
motīvs”	 (A.	Ļeontjevs).	 Pēc	 viņa	 domām,	 motīvam	 un	 priekšmetam	 jābūt	
atspoguļotam	 subjekta	 psihē,	 citādi	 darbība	 zaudē	 jēgu.	 Jēga	 ir	 centrālais	
jēdziens,	 ar	 kura	 palīdzību	 izskaidrojama	 motivācijas	 situatīvā	 attīstība.	
Jebkuras	darbības	sastāvā	 ietilpst	 tās	 īstenošanas	vajadzības	un	motīvi,	kā	
arī	 uzdevumi	 un	 rīcība,	 kas	 virzīti	 uz	 to	 realizēšanu.	 Rīcība	 tiek	 veikta	
daudzveidīgo	 operāciju	 dēļ,	 kas	 ietvertas	 tajā.	 Darbības	 teorijā	 rīcība	 ir	
iekšēji	 saistīta	 ar	 personisko	 jēgu.	 Atsevišķu	 darbību	 saplūšana	 vienā	 ir	
transformēšanās	 operācijās,	 bet	 saturs,	 kas	 iepriekš	 ieņēmis	 atsevišķo	
darbību	 apzināto	 mērķu	 vietu,	 darbības	 struktūrā	 ieņem	 tās	 izpildes	
nosacījumu	 vietu.	 Cits	 operāciju	 veids	 rodas	 no	 vienkāršas	 rīcības	
pielāgošanas	tās	īstenošanas	apstākļiem.	„Operācijas	–	darbības	īstenošanas	
veids”	 (A.	Ļeontjevs).	 Operācijas	 ģenēzi	 veido	 darbību	 savstarpējās	
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attiecības,	iekļaušanās	vienai	otrā.	Cik	daudz	ir	dažādu	darbības	īstenošanas	
paņēmienu,	 tik	 daudz	 dažādu	 operāciju	 var	 izšķirt.	 Operācijas	 raksturs	 ir	
atkarīgs	 no	 darbības	 īstenošanas	 apstākļiem,	 no	 darbības	 īstenošanai	
piemītošajām	zināšanām,	prasmēm	un	līdzekļiem.	

Priekšmetisko	un	prāta	darbību	analīze,	kā	arī	operācijas,	kas	iekļaujas	
šajās	 darbībās,	 ļauj	 noteikt	 tādu	 to	 sastāvu,	 uz	 kura	 pamata	 skolēniem,	
veicot	 noteiktus	 uzdevumus,	 veidojas	 pilnvērtīgi	 teorētiski	 jēdzieni	 un	
mākslinieciskās	vērtības.	Tātad	pastāvošajā	īstenībā	rodas	iespēja	raksturot	
šo	intelektuālo	parādību	saturu	ar	valodas	palīdzību,	kas	ir	būtiska	darbības	
galveno	 sastāvdaļu	 izpētei.	 Tāpēc	 darbības	 pieeja	 mūsdienās	 ir	 aktuāla	
pedagoģijas	problēmu	risināšanā.	

Darbības	 struktūra	 ir	 viens	 no	 svarīgākajiem	 darbības	 teorijas	
jautājumiem.	 Filozofija	 un	 psiholoģija	 aplūko	 darbības	 struktūru	 kā	
sarežģītu	attiecību	sistēmu,	kas	sastāv	no	savstarpēji	nosacītu	komponentu	
virknes	 (A.	 Ļeontjevs,	M.	Kagans	u.c.).	Vispārīgā	darbības	 struktūrā	 ietilpst	
mērķi,	 līdzekļi,	 rezultāti	 un	 pats	 darbības	 process.	 Mērķis	 ir	 ideāls	
priekšstats	 par	 rezultātu,	 un	 tas	 iekļauj	 arī	 subjekta	 vēlmi	 vai	 tieksmi	
sasniegt	kaut	ko	konkrētu.	

Ar	līdzekļiem	saprotam	visu,	kas	palīdz	veikt	darbību,	taču	jāuzsver,	ka	
jēdziens	 „līdzekļi”	 nozīmē	 arī	 viengabalainu	 iedarbības	 procesu	 uz	
priekšmetu,	 ar	 kura	 palīdzību	 notiek	 pāreja	 no	mērķa	 uz	 reālu	 rezultātu.	
Pārmaiņas,	kas	ir	notikušas	ārējā	vidē	vai	pašā	subjektā	iedarbības	procesa	
rezultātā,	 saprotam	 kā	 darbības	 rezultātu.	 Darbības	 rezultāts	 ir	 ne	 tikai	
priekšmeta	transformācija,	bet	arī	personības	īpašību	maiņa.	

Starp	 struktūras	 komponentiem	 pastāv	 sarežģītas	 saiknes	 un	
sakarības.	

Savstarpēji	 nosacīti	 darbības	 teorijas	 struktūras	 komponenti	 ir	
darbības	mērķi	–	uzdevumi	–	motīvi	–	metodes	un	saturs,	ar	kuru	palīdzību	
šī	darbība	tiek	realizēta	(paņēmieni)	–	šīs	darbības	prognozējamie	rezultāti.	
Tomēr	 pastāv	 dažādi	 viedokļi	 par	 darbības	 struktūru.	 Piemēram,	
A.	Ļeontjevs	 nosaka	 šādus	 komponentus:	 vajadzība	 –	 motīvs	 –	 mērķis	 –	
apstākļi	 un	 tiem	 atbilstoša	 darbība	 –	 rīcība	 –	 operācija.	 J.	Lingarts:	
nostādne	–	 vajadzība	 (motīvs)	 –	 mērķis	 –	 risinājums	 (operācija);	 vācu	
psihologi	 piedāvā	 savu	 variantu:	 mērķis	 –	 noteikums	 –	 produkts	 vai	
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rezultāts,	G.	Ščukina,	Z.	Čehlova:	mērķis	–	motīvs	–	saturs	–	veidi	–	rezultāti	
(Čehlova,	2002).	

Darbības	 galvenais	 raksturotājs	 ir	 priekšmetiskums.	 „Sākumā	 darbība	
determinējas	priekšmetiski,	bet	pēc	tam	tā	tiek	bagātināta	un	sakārtota	ar	
tās	 tēlu	 kā	 savu	 subjektīvu	 produktu”	 (A.	Ļeontjevs).	 Darbības	 teorijas	
izpētes	priekšmets	ir	vienota	subjekta	darbība	kā	organizēta	sistēma	visos	
tās	 veidos.	 „Par	 darbības	 priekšmetu	 dēvē	 to,	 ar	 ko	 tā	 tieši	 un	
nepastarpināti	 sadarbojas”	 (A.	Ļeontjevs).	 Piemēram,	 izziņas	 darbības	
priekšmets	 ir	 visa	 veida	 informācija,	 mācību	 darbības	 priekšmets	 –	
zināšanas,	prasmes	un	iemaņas.	

„Darbības	 teorijā	 ieviestais	 „motīva	 –	 mērķa”	 jēdziens	 ir	 apzināta	
motīva	jēdziens,	kas	izpaužas	kā	kopīgs	mērķis,	kura	izvirzīšana	ir	atkarīga	
no	 konkrētā	 mērķa	 motīva.	 Vienlaikus	 ar	 cilvēka	 darbības	 galvenās	
„vienības”	 rīcības	 rašanos,	 veidojas	 arī	 pamatdarbība	 –	 cilvēka	 piešķirtā	
nozīme	 tam,	 uz	 ko	 virzīta	 viņa	 aktivitāte”	 (A.	Ļeontjevs).	 Vienlaicīgi	 ar	
cilvēka	 darbības	 struktūras	 izmaiņām	 pārvēršas	 arī	 viņa	 apziņas	 iekšējā	
struktūra.	„Par	darbības	motīvu	dēvē	arī	to,	kas	veicina	apstākļus,	kuru	dēļ	
tā	 tiek	 īstenota”	 (A.	Ļeontjevs).	 Motīvs	 parasti	 ir	 konkrēta	 vajadzība,	 ar	
kuras	palīdzību	un	kuras	gaitā	darbība	tiek	apmierināta.	Darbības	mērķis	ir	
tās	produkts.	Ar	 to	 jāsaprot	noteiktas	zināšanas,	prasmes	un	 iemaņas,	kas	
rodas	 darbības	 gaitā	 kā	 radošs	 rezultāts	 (doma,	 ideja,	 teorija,	 mākslas	
darbs).	

Cilvēka	 darbības	 realizēšanas	 paņēmieni	 ir	 tie	 līdzekļi,	 kurus	 cilvēks	
izmanto,	veicot	tās	vai	citas	darbības	un	operācijas.	Darbības	veidu	attīstība	
veicina	tās	pilnveidošanos,	 līdz	ar	 to	darbība	kļūst	daudz	produktīvāka	un	
kvalitatīvāka.	

Autore	izmantojusi	Z.	Čehlovas	izstrādāto	darbības	ciklu	(11.	att.).	
Pētījumā	mūzikas	uztveri	autore	aplūko	divos	aspektos:	saturīguma	un	

procesuālajā.	 Procesuālais	 aspekts	 raksturots	 profesores	 Z.	Čehlovas	
modelī.	 To	 var	 uzskatīt	 par	metamodeli	 (jeb	 modeli	 jebkuram	 darbības	
veidam),	 kurā	 atspoguļots	 darbības	 cikls,	 kas	 ļauj	 aplūkot	 jebkuras	
darbības,	 tai	 skaitā	 arī	muzikālās	darbības,	 procesuālo	 aspektu.	 Līdz	 ar	 to	
pētījumā	autore	balstās	uz	šo	Z.	Čehlovas	izstrādāto	darbības	cikla	modeli.		
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11.	attēls.	Darbības	modelis	(Čehlova,	2002)	

	
Secinājumi:	
	
 Mūzikas	uztvere	tiek	aplūkota	kā	motivēta	darbība,	kas,	balstoties	

uz	iegūto	muzikālo	pieredzi,	paredz	klausīšanās	un	skaņdarba	tēla	
veidošanos	un	līdz	ar	to	tā	satura	izpratni.	

 Aplūkota	 darbības	 teorija,	 tās	 struktūra,	 kas	 mūzikas	 uztveres	
pētīšanā	ir	galvenā	metodoloģiskā	bāze.	

 Darbības	 teorijas	 kontekstā	 tika	 noskaidrots,	 ka	 motīvs	 un	
personiskā	 jēga	 kā	 darbības	 struktūras	 elementi	 ir	 „personības	
veidošanās	vienības”,	uz	kuru	pamata	notiek	 interešu,	motivāciju	
un	vajadzību	attīstība.		

 Savā	 pētījumā	 autore	 balstās	 uz	 Z.	Čehlovas	 izstrādāto	 darbības	
ciklu,	kuru	var	uzskatīt	par	metamodeli,	kurā	atspoguļots	darbības	
cikls,	kas	ļauj	aplūkot	muzikālās	darbības	procesuālo	aspektu.	

	
	

Mērķa izvirzīšana 

Mērķa realizācija 

Rezultāti 

Darbības mērķi, 
uzdevumi 

Darbības motīvi 

Saturs Darbības veidi 

Objektīvais rezultāts                             Subjektīvais rezultāts 
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1.3.2.	Saturiskā	aspekta	analīze		
	
Dažādu	 mūzikas	 valodas	 elementu	 (muzikālo	 izteiksmes	 līdzekļu)	

kopīgās	 īpatnības	uztveres	 procesā	 un	 šīs	 problēmas	pētījumi	 psiholoģijā,	
mūzikas	 zinātnē	 un	 mūzikas	 pedagoģijā	 (A.	Ļeontjevs,	 B.	Asafjevs,	
V.	Beloborodova,	 E.	Kurts,	H.	Helmholcs,	D.	Hārvurds,	N.	Kūks)	 ļauj	 akcentēt	
šādas	mūzikas	uztveres	īpašības:	

 emocionalitāte;	
 veselums,	tēlainība;	
 variativitāte;	
 izpratne;	
 selektivitāte	(izvēles	spēja);	
 asociativitāte;	
 nemainīgums,	pastāvīgums.	

	

	
12.	attēls.	Mūzikas	uztveres	īpašības	(Marčenoka,	2008)	

	

 Emocionalitāte	

Pilnvērtīgas	 muzikālās	 uztveres	 būtība,	 galvenā	 īpašība	 ir	
emocionalitāte	 un	 mūzikas	 izraisīto	 jūtu,	 domu	 un	 mākslinieciskā	 tēla	
pārdzīvojums.	 Mūzikas	 izraisītā	 emocionālā	 pārdzīvojuma	 fonā	 rodas	
asociācijas	un	vispārinājumi,	kas	stimulē	estētiskās	emocijas.	J.	Nazaikinskis	
atzīmē,	 ka	 mūzikas	 uztvere	 samērojama	 ar	 tādām	 parādībām,	 darbības	
veidiem	 un	 procesiem	 kā	 klausīšanās	 un	 dzirdēšana,	 sacerēšana	 un	

Mūzikas 
uztveres 
īpašības 

Emocionalitāte
Veselums, 
tēlainība

Variativitāte

IzpratneSelektivitāte 
(izvēles spēja)

Asociativitāte

Nemainīgums, 
pastāvīgums
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atskaņošana,	iegaumēšana	un	reproducēšanā	domās,	vērtēšana	un	estētiska	
baudīšana,	 izzināšana	 un	 emocionāla	 pārdzīvošana,	 vērošana	 un	
apcerēšana,	 iztēlošanās	 un	 sajušana,	 adekvāta	 attēlošana	 un	 brīva	
asociatīvā	darbība.	

V.	 Beloborodova	 uzsver,	 ka	 mūzikas	 uztveres	 pamatīpašība	 ir	 tās	
estētiskā	 emocionalitāte,	 kas	 ir	 mākslinieciskā,	 muzikālā	 tēla	 skaistuma,	
jūtu	un	domu	pārdzīvojums,	kuru	izraisa	mūzika	(Белобородова,	1995).	

Mūzikas	 estētiskā	 uztvere	 vienmēr	 ir	 emocionāla.	 Tai	 pašā	 laikā	
emocionālā	 uztvere	 var	 arī	 nebūt	 estētiska.	 Klausoties	mūziku,	 pusaudzis	
var	vienkārši	„saindēties”	ar	tās	noskaņojumu,	priecāties,	līksmot	vai	skumt.	
Tikai	 pakāpeniski,	 gūstot	 pieredzi,	 saskarsmes	 procesā	 ar	 mūziku	 un	
speciālu	 prasmju,	 iemaņu	 un	 zināšanu	 attīstīšanas	 rezultātā	 muzikāli	
izglītojošajā	procesā,	viņš	sāk	apjaust	skaņdarba	estētisko	pusi,	 ievērot	un	
apzināties	 mūzikas	 skaistumu,	 tāpēc	 var	 apgalvot,	 ka	 emocionalitāte	 ir	
viena	no	mūzikas	uztveres	īpatnībām.	

 Integritāte	(veselums),	tēlainība	

Mūziku	 vispirms	 uztver	 kā	 veselumu	 (melodijas,	 ritma,	 tembra,	
harmonijas	 u.c.	 kopums).	 Pēc	 tam	 var	 analizēt,	 ar	 kādiem	 izteiksmes	
līdzekļiem	 tas	 panākts,	 un	 konkretizēt	 tēlainības	 un	 noskaņu	 raksturu.	
„Uztveres	 integritātei	 raksturīgi,	 ka	 atsevišķas	 kāda	 objekta	 pazīmes	 tiek	
integrētas	 šī	 objekta	 veseluma	 tēlā”	 (Psiholoģijas	 vārdnīca,	2002).	
Muzikālais	 tēls	–	sarežģīta	 dažādu	 mūzikas	 izteiksmes	 līdzekļu	
mijiedarbība,	 ko	 komponists	 radoši	 izmantojis	 noteikta	 satura	 atklāsmei.	
Pēc	 A.	 Ļeontjeva	 domām,	 uztveres	 tēlainība	 izpaužas	 kā	 „sajūtu	 sintēzes	
rezultāts”.	 Māksliniecisks	 muzikālais	 tēls	 vienmēr	 tiek	 uztverts	 integrēti,	
taču	 pēc	 veseluma	 un	 diferences	 atšķirīgajām	 pakāpēm	 atkarībā	 no	
klausītāja	mūzikas	 uztveres	 attīstības	 līmeņa.	 Līmenis	 var	 būt	 robežās	 no	
nediferencētas	 uztveres	 līdz	 pat	 viengabalainai	 uztverei,	 kuru	 raksturo	
muzikālā	 tēla	 izpratne.	 Tāpēc	 viengabalainas	 uztveres	 attīstīšanai	
nepieciešams	organizēt	muzikālās	izglītības	procesu.	

 Variativitāte	

Variativitāti	 raksturo	 tas,	 ka	 dažādos	 brīžos	 viens	 un	 tas	 pats	
skaņdarbs	tiek	uztverts	dažādi.	
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 Izpratne	

Izpratne	 ir	 cieši	 saistīta	ar	domāšanu.	Kā	apgalvo	psihologi	‒	uztvere	
nav	iespējama	bez	domāšanas,	bez	racionālā	momenta.	Muzikālā	domāšana	
ir	 īpašs	 domāšanas	 veids,	 kas	 saistīts	 ar	 pusaudža	 domāšanas	 un	 garīgo	
darbību.	 Kā	 mūzikas	 uztveres	 komponents	 tā	 pilda	 šādu	 funkciju:	 arvien	
pilnīgāka	 un	 daudzpusīgāka	 objekta	 atveidošana	 domāšanā	 attiecībā	 pret	
uztveramo	 skaņdarbu.	 Plaši	 pazīstamais	 mūzikas	 zinātnieks	 Ernsts	 Kurts	
raksta,	ka	ar	aktīvu	skaņdarba	uztveri	saprotam	uztveri,	kas	saistīta	ar	tās	
estētisko	 vērtējumu	 un	 mūzikas	 satura	 izpratni,	 tā	 ideju,	 pārdzīvojumu	
raksturu	un	visiem	izteiksmes	līdzekļiem,	kas	veido	muzikālo	tēlu.	Ideja	par	
emocionālā	 un	 apzinātā	 vienotību	mūzikas	 uztverē	 sastopama	B.	Asafjeva	
darbos.	 Viņš	 rakstījis:	 „Mūziku	 klausās	 daudzi,	 bet	 dzird	 nedaudzi,	 īpaši	 –	
instrumentālo..	Dzirdēt	 tā,	 lai	 novērtētu	mākslu,	 –	 tā	 jau	 ir	 sasprindzināta	
uzmanība,	tātad	arī	garīgais	darbs,	spekulatīva	izziņa”	(B.	Asafjevs).	

 Selektivitāte	(izvēles	spēja)	

Tā	 balstās	 uz	muzikālās	 dzirdes	 darbību	 un	muzikālo	 domāšanu,	 t.i.,	
mūzikā	 izšķir	 intonāciju,	melodiju,	 ritmu,	krāsainību,	noskaņu	utt.	Plašākā	
nozīmē	tā	ir	stila	un	žanra	izpratne,	muzikālā	gaume.	Tai	raksturīga	jebkādu	
atsevišķu	 pazīmju	 izcelšana.	 „Objekts,	 uz	 kuru	 ir	 virzīta	 uztvere,	 daudz	
precīzāk	 subjektīvi	 interpretējams	 kā	 „figūra”,	 bet	 visi	 pārējie	 objekti	 tiek	
uztverti	 kā	 tās	 „fons”.	 Pirmkārt,	 tiek	 izceltas	 tādas	 pazīmes,	 kam	 piemīt	
lielāka	 intensitāte,	 kvalitatīva	 atšķirība	 no	 citām.	 Kad	 indivīds	 veic	 to	 vai	
citu	 uzdevumu,	 selektīvi	 tiek	 uztvertas	 tādas	 pazīmes,	 kas	 zināmā	 mērā	
atbilst	šī	uzdevuma	saturam”	(Psiholoģijas	vārdnīca,	2002).	

Mūzikas	 uztveres	 selektivitāte	 var	 būt	 neapzināta,	 piemēram,	 kad	
cilvēks	 ielas	 troksnī	 spēj	 izšķirt	 mūzikas	 skanējumu,	 un	 apzināta,	 kas	 ir	
pieredzes	 un	 treniņa	 rezultāts,	 un	 tai	 raksturīga	 prasme	 izcelt	 atsevišķus	
mūzikas	 elementus	 tās	 skanējuma	 laikā.	 Uztveres	 selektivitāte	 izpaužas	
prasmē	 uztvert	 melodisko	 intonāciju	 izteiksmīgumu	 un	 izsekot	 melodiju,	
muzikālo	tēmu	attīstībai,	izcelt	skaņdarba	ritmisko,	harmonisko	pamatu	vai	
koncentrēties	uz	kādu	citu	skanējuma	komponentu.	Visos	šajos	gadījumos	
par	 izvēles	 spēju	 var	 runāt	 arī	 daudz	 plašākā	 nozīmē	 –	 kā	 par	 tā	 vai	 cita	
mūzikas	 stila,	 žanra,	 to	 vai	 citu	 skaņdarbu	 izvēli.	 Tieši	 šī	 jēdziena	 nozīme	



Marina Marčenoka Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika 
 

92	
 

tiek	izmantota	pētījumā.	Šajā	gadījumā	uztveres	selektivitāti	var	aplūkot	kā	
muzikālās	gaumes	pilnveidošanas	pamatu.	

 Asociativitāte	

Domāšanas	 fizioloģiskais	 pamats.	 Asociativitāte	 –	 viena	 no	 mūzikas	
uztveres	 raksturīgākajām	 īpašībām.	 Mūzika	 var	 izraisīt	 cilvēkam	
emocionālas	un	tēlainas,	redzes	un	domāšanas	asociācijas,	atmiņas	par	kaut	
ko	 iepriekš	 pārdzīvotu.	 Asociativitātes	 raksturs	 ir	 atkarīgs	 no	 uztvērēja	
dzīves	un	muzikālās	pieredzes.	Tāpēc	muzikālā	tēla	uztveres	attīstībai	vajag	
pilnveidot	mūzikas	 satura	 daudz	 pilnīgāku	 atklāsmi	 vienlaikus	 ar	 skolēnu	
asociatīvās	 domāšanas	 aktivizēšanu.	 Jo	 plašāk	 un	 daudzpusīgāk	 mūzikas	
stundā	 tiks	 atklāta	 mūzikas	 saikne	 ar	 dzīvi,	 jo	 pamatīgāk	 audzēkņi	
iedziļināsies	 autora	 iecerē,	 jo	 lielāka	 ir	 iespēja,	 ka	 pusaudžiem	 radīsies	
loģiskas	 asociācijas.	 Līdz	 ar	 to	 skaņdarba	 autora	 ieceres	 un	 klausītāja	
uztveres	mijiedarbības	process	būs	pilnvērtīgāks	un	iedarbīgāks.	

 Nemainīgums,	pastāvīgums	

Šīs	 īpašības	 balstās	 galvenokārt	 uz	 identificēšanu.	 Tā	 piemīt	mūzikas	
izteiksmes	 pamatelementiem	 (melodijai,	 ritmam,	 daļēji	 arī	 harmonijai	 un	
faktūrai),	 ko	 parasti	 iepazīst	 ar	 salīdzināšanas	 palīdzību.	 „Uztveres	
pastāvīgums	 –	 priekšmetu	 uztveramo	 pazīmju	 nosacīts	 noturīgums,	
mainoties	 uztveres	 apstākļiem”	 (Psiholoģijas	 vārdnīca,	 2002).	 Pirmoreiz	
uztveres	nemainīgums	bija	centrālā	pētījuma	tēma	1889.	gadā,	ko	veicis	pie	
V.	Vundta	 strādājošais	 Martiuss.	 Tā	 kā	 nemainīguma	 īpašība	 izpaužas	
attieksmē	 pret	 jau	 zināmo,	 pazīstamo,	 tad	 jāuzsver,	 ka	 tas	 ir	 raksturīgs	
nevis	 pirmreizējai,	 tiešai	 priekšmetu	 uztverei,	 bet	 jau	 atkārtotai,	 iepazītai	
procesu	 uztverei.	B.	Teplovs	 raksta:	 „Acīmredzami	 ir	 tas,	 ka	 nemainīgumu	
mūzikā,	 pirmkārt,	 nodrošina	 tie	 muzikālā	 tēla	 elementi,	 kas	 atzīti	 par	
nozīmīgiem	mūzikas	izteiksmes	nesējiem	–	melodija	un	ritms”.	Var	pieņemt,	
ka	skaņdarba	nemainīguma	pazīme	ir	arī	harmonija	un	izklāstītā	skaņdarba	
faktūra.	

Ko	tad	ietver	sevī	mūzikas	uztveres	mehānisms?	Līdz	šim	nepietiekami	
ir	 iztirzāts	 jautājums	 par	 to,	 uz	 kādu	 psiholoģisko	 procesu	 un	 īpatnību	
pamata	 tiek	 īstenots	 pats	 mūzikas	 uztveres	 akts.	 Kuri	 ir	 tie	 galvenie	
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komponenti,	 kurus,	 attīstot	 atsevišķi	 un	 kopumā,	mēs	 varam	 apgalvot,	 ka	
attīstām	mūzikas	uztveri?	

Skolēna	 mūzikas	 uztveres	 veidošanās	 ir	 dažādu	 tā	 uztveres	
komponentu	 pārvērtību	 process.	 Uzkrājoties	 šīs	 pārmaiņas	 izraisa	
pusaudža	 mūzikas	 uztveres	 struktūras	 kvalitatīvas	 izmaiņas.	 Tādējādi	
pusaudža	mūzikas	uztveres	attīstības	process	–	tas	ir	dažādu	viņa	stāvokļu	
izvērsts	 secīgums,	 ko	 nosaka	 iekšējā	 struktūra	 un	 tās	 iespējamās	 pārejas	
(pārvērtības,	 transformācijas),	 kas	 ietilpst	 šajā	 struktūrā.	 Kādi	 struktūras	
elementu	komponenti	mums	ir	jāmaina	un	jāattīsta?	

Mūzikas	uztveres	problēmas	pētīšana	psiholoģijā,	pedagoģijā,	mūzikas	
zinātnē	 un	 mūzikas	 pedagoģijā	 (Ļ.	Vigotskis,	 B.	Asafjevs,	 J.	Nazaikinskis,	
R.	Dreiks,	L.	Meijers,	B.	Gordons,	A.	Bentlijs,	K.	Sīšors,	B.	Teplovs,	A.	Gotsdiners,	
R.	Smits,	 D.	Makdonalds,	 N.	Kūks,	 V.	Beloborodova,	 G.	Cipins)	 izšķir	 šādus	
mūzikas	uztveres	komponentus	(13.	att.):	

 vajadzības	un	interese	(motivācija);	
 uzmanība;	
 mūzikas	emocionālais	pārdzīvojums	(empātija);	
 zināšanas,	prasmes	un	iemaņas;		
 muzikālā	dzirde;	
 muzikālā	domāšana;	
 muzikālā	atmiņa;	
 kopīga	radošā	darbība.	

Katrs	 no	 šiem	 komponentiem	 ietver	 sevī	 vairākas	 papildus	 nozīmes,	
piemēram,	 muzikālā	 dzirde	 dod	 iespēju	 saklausīt	 melodiju,	 harmoniju,	
ritmu,	 tembru	 utt.	 „Muzikālā	 dzirde	 –	 spēju	 kopums,	 kas	 nepieciešams	
mūzikas	uztverei,	atskaņošanai	un	sacerēšanai.	Muzikālā	dzirde	ietver	sevī	
kā	atsevišķu	muzikālo	elementu	vai	skaņu	īpašību	(augstuma,	skaļuma),	tā	
arī	 šo	 elementu	 funkcionālo	 saišu	 mijiedarbību	 skaņdarbā	 (skaņkārtas	
izjūtu,	 ritma	 izjūtu,	 melodisko,	 harmonisko	 dzirdi	 u.c.)	 precīzu	 niansi”	
(Mūzikas	enciklopēdija,	2004).	„Muzikālā	dzirde	plašākā	nozīmē	–	tā	ir	spēja	
izšķirt	 skaņas,	 uztvert,	 pārdzīvot	 un	 izprast	 skaņdarbu	 saturu”	
(Gotsdiners,	2003).	
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13.	attēls.	Mūzikas	uztveres	komponenti	(Marčenoka,	2008)	

	
Vispirms	tiek	attīstīta	muzikālā	dzirde.	Dialektiski	dzirde	 ir	saistīta	ar	

vispārējo	 muzikalitāti,	 kas	 izpaužas	 mūzikas	 parādību	 emocionālās	
uztveres	jaudā	–	to	izraisīto	tēlaino	priekšstatu	un	pārdzīvojumu	varenumā	
un	 spilgtumā.	 Daudz	 svarīgāka	 ir	 melodiskā	 un	 harmoniskā	 dzirde.	
Melodiskā	 dzirde	 ir	 skaņu	 augstuma	 dzirdes	 izpausme	 saistībā	 ar	
vienbalsīgu	 melodiju,	 harmoniskā	 –	 saistībā	 ar	 daudzbalsīgumu	 un	
atsevišķām	saskaņām.	Melodiskās	dzirdes	 galveno	pazīmi	 raksturo	 tas,	 ka	
melodiju	 veidojošās	 skaņas	 tiek	 uztvertas	 to	 savstarpējās	 attieksmēs,	 kas	
izpaužas	skaņu	savstarpējā	saiknē	un	to	tendencē	uz	toniku.	Šo	attieksmju	
pārdzīvojumu	starp	skaņām	dēvē	par	„skaņkārtas	izjūtu”.	Skaņkārtas	izjūta	
ir	 mūzikas	 uztveres	 svarīgākais	 nosacījums:	 pamatojoties	 uz	 to,	 tiek	
īstenots	 mūzikas	 pārdzīvojums,	 izzināšana	 un	 sapratne.	 A.	Gotsdiners	
atzīmē,	ka	„(..)	skaņas	augstums,	tembrs	un	dinamiskā	dzirde	ir	ļoti	svarīgi	
pilnvērtīgai	 mūzikas	 darbībai	 visos	 tās	 veidos.	 Tomēr	 skaņas	 augstuma	
dzirde	tiek	uzskatīta	par	svarīgāko,	jo	galvenā	loma	muzikālās	skaņas	izjūtā	
ir	skaņas	augstumam”	(A.	Gotsdiners).		

Mūzikas 
uztveres 

komponenti 

Vajadzības 
un interese 
(motivācija)

Uzmanība

Mūzikas 
emocionālais 
pārdzīvojums 
(empātija)

Zināšanas, 
prasmes un 
iemaņas

Muzikālā 
dzirde

Muzikālā 
domāšana

Muzikālā 
atmiņa

Kopīga radošā 
darbība
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B.	Teplovs	 savā	 darbā	 muzikālās	 dzirdes	 jēdzienu	 iedala	 divās	
sastāvdaļās:	 skaņas	 augstuma	 dzirde	 un	 tembrālā	 dzirde.	 Tā	 kā	 mūzikā	
galvenā	 jēgas	 nesēja	 ir	 skaņas	 augstuma	 un	 ritmiskā	 kustība,	 tad	 par	
galvenajām	 muzikālajām	 spējām,	 kas	 veido	 muzikalitātes	 kodolu,	 autors	
uzskata	 tās	 spējas,	 kas	 saistītas	 ar	 skaņas	 augstuma	 uztveri	 un	 ritmiskās	
kustības	 atveidošanu.	 Tā	 ir	 muzikālās	 skaņas	 augstuma	 dzirde	 un	 ritma	
izjūta.		

Katru	 uztveres	 sastāvdaļu	 var	 aplūkot	 gan	 atsevišķi,	 gan	 kopumā	
atkarībā	no	skolēna	vecuma,	pieredzes	un	profesionālās	sagatavotības.	Tajā	
pašā	 laikā	 empātijas,	 domāšanas,	 atmiņas	 un	 citi	 ar	 tiem	 saistītie	
komponenti	iekļaujas	mūzikas	uztverē	kā	neatņemamas	tās	sastāvdaļas.	

„Muzikālā	 atmiņa	 ir	 sarežģīts	 sensorā	 un	 aperceptīvā	 materiāla,	 ko	
saņem	 sajūtu	 orgāni,	 pārveidošanas	 process”	 (A.	Gotsdiners).	 Muzikālā	
atmiņa	nepieciešama	visās	psihes	 izpausmēs	–	uzmanībā,	 sajūtās,	uztverē,	
vizuālajos	priekšstatos,	 domāšanā,	 kā	 arī	 ietilpst	 tik	 sarežģītās	personības	
struktūrās	 kā	 temperaments,	 raksturs	 un	 spējas.	 Par	 muzikālās	 atmiņas	
nozīmīgo	 lomu	 mūzikas	 mākslā	 runāja	 vēl	 R.	Dreiks.	 Pēc	 viņa	 domām,	
muzikālā	 atmiņa	 ir	 patstāvīga	 muzikālā	 spēja.	 K.	Sīšors	 sevišķu	 nozīmi	
piedēvējis	 muzikālās	 daiļrades	 spējai	 uztvert	 mūziku	 pēc	 atmiņas.	 Viņš	
nosaucis	to	par	spēju	„radīt	dzirdes	tēlu”	un	saistīja	ar	ilglaicīgo	atmiņu	un	
„dzirdes	 iztēles”	darbību.	B.	Teplovs	uzskata,	ka	„dzirdes	priekšstatu	spēja”	
veido	 „muzikālās	 atmiņas	 un	muzikālās	 iztēles	 galveno	 kodolu”.	 L.	Meijers	
pētījis	 muzikālās	 atmiņas	 nozīmi	 muzikālā	 tēla	 attīstības	 paredzēšanas	
procesā.	 Iekļaujot	 muzikālo	 atmiņu	 muzikalitātes	 struktūrā,	 B.	Gordons,	
A.	Bentlijs,	V.	Jangs	 izšķīruši	 skaņas	augstuma	un	ritma	atmiņas	 fenomenu.	
G.	Cipins	 raksta:	 „(..)	 līdzās	 muzikālajai	 dzirdei	 un	 ritma	 izjūtai	 muzikālo	
atmiņu	veido	svarīgāko	vadošo	muzikālo	spēju	triāde..	Savā	būtībā	nekāds	
muzikālās	darbības	veids	nebūtu	iespējams	ārpus	tām	vai	citām	muzikālās	
atmiņas	funkcionālajām	izpausmēm”	(Цыпин,	2004).	

Dzirdes	 priekšstatu	 spēja	 ir	 prasme	 brīvi	 izmantot	 dzirdes	 izraisītās	
asociācijas,	 ko	 atspoguļo	 skaņas	 augstuma	 kustības,	 un	 to	 var	 dēvēt	 par	
dzirdes	jeb	muzikālās	dzirdes	reproduktīvo	komponentu.		

Tieši	 tā	 notiek	 melodiju	 atveidošana	 pēc	 dzirdes,	 pirmkārt	 –	
dziedāšana.	 Kopā	 ar	 skaņkārtas	 izjūtu	 tā	 veido	 harmoniskās	 dzirdes	
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pamatu.	Attīstības	daudz	augstākajās	pakāpēs	 tā	veido	 to,	ko	parasti	dēvē	
par	 iekšējo	 dzirdi.	 Šī	 spēja	 ir	 muzikālās	 atmiņas	 un	 muzikālās	 iztēles	
pamatkodols.	

Spēja	 aktīvi	 pārdzīvot	 mūziku,	 izjust	 muzikālā	 ritma	 emocionālo	
izteiksmību	 un	 precīzi	 atveidot	 to	 ir	 muzikālā	 ritma	 izjūta,	 kas	 izpaužas	
tādējādi,	ka	mūzikas	klausīšanos	pavada	tā	vai	cita	kustību	reakcija,	vairāk	
vai	 mazāk	 attēlojot	 mūzikas	 ritmu.	 Šī	 izjūta	 ir	 svarīgākā	 no	 muzikālajām	
izpausmēm,	 kuras	 saistītas	 ar	 uztveri	 un	muzikālās	 kustības	 atveidošanu.	
Līdzās	skaņkārtas	izjūtai	tā	veido	pamatu	empātijai.	Mūzikas	pārdzīvojums	
kā	 zināma	 satura	 atspoguļojums	 ir	 muzikalitātes	 pamatpazīme.	 Absolūtai	
nemuzikalitātei	 (ja	 tā	 vispār	 ir	 iespējama)	 raksturīgi,	 ka	 mūzika	 ir	 tikai	
skaņas,	kas	pilnīgi	neko	neierosina.	„Jo	vairāk	cilvēks	dzird	skaņās,	jo	viņš	ir	
muzikālāks”	(G.	Ķoniņš).	Emocionālās	atsaucības	spēja	attiecībā	pret	mūziku	
veido	 muzikalitātes	 centru.	 Tā	 ir	 īpaša	 un	 visnozīmīgākā	 muzikālas	
personības	iezīme.	B.	Teplovs	pārliecinoši	pierādījis,	ka	„spēja”	ir	dinamisks	
jēdziens	un	tā	pastāv	tikai	kustībā	un	attīstībā.	No	visa	iepriekš	minētā	var	
secināt,	 ka	 aktīva,	 emocionāla	 mūzikas	 pārdzīvojuma	 spēja	 (empātija)	 ir	
jāattīsta	muzikāli	izglītojošajā	procesā.	

Muzikālās	 domāšanas	 veidošanas	 problēma	 ir	 viena	 no	
interesantākajām	 mūzikas	 pedagoģijā,	 psiholoģijā	 un	 mūzikas	 zinātnē.	
Mūzikas	 zinātnē	 mēģināja	 izveidot	 viengabalainu	 muzikālās	 domāšanas	
koncepciju,	 balstoties	 uz	 mūsdienu	 psiholoģijas,	 estētikas,	 lingvistikas,	
informācijas	 teorijas,	 kibernētikas	 u.c.	 ideju	 pielietojumu.	 Taču	 pati	
efektīvākā	 pieeja	 muzikālajai	 domāšanai,	 mūsuprāt,	 ir	 tieši	 mūzikas	
pedagoģijas	 aspektā.	 Muzikālās	 domāšanas	 specifika	 daiļradē,	 izpildījumā	
un	uztverē	mudina	skolēnus	pamatīgāk	iedziļināties	pašas	mūzikas	mākslas	
raksturā	 un	 tieši	 tur	 meklēt	 atbildes,	 kas	 mūsdienās	 tik	 ļoti	 svarīgas	
mūzikas	 pedagoģijā.	 Tieši	 mūzikas	 klausīšanās	 un	 analīzes	 procesā	
skolēniem	tiek	attīstīta	reproduktīvā	muzikālā	domāšana.		

Ņemot	 vērā	 iepriekš	 analizētos	 pētījumus	 (B.	Teplovs,	 K.	Sīšors,	
A.	Gotsdiners,	R.	Dreiks,	L.	Meijers,	G.	Ķoniņš,	B.		Gordons,	A.	Bentlijs,	V.	Jangs,	
G.	Cipins),	 muzikālā	 dzirde,	 muzikālā	 atmiņa,	 muzikālā	 domāšana	 un	
mūzikas	emocionālais	pārdzīvojums	tiks	aplūkots	kā	spēju	komplekss,	kas	
attīstās	 muzikāli	 izglītojošajā	 procesā.	 „Pamatā	 spējas	 tiek	 skatītas	 kā	
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individuāli	psiholoģiskas	īpatnības,	kas	atšķir	vienu	cilvēku	no	otra	un	kas	
ietekmē	 tā	 vai	 cita	 darbības	 veida	 īstenošanu”	 (B.	Teplovs).	 Spēju	
kompleksu,	 kas	 nepieciešams	muzikālajā	 darbībā,	 dēvē	 par	muzikālajām	
spējām	(K.	Sīšors).	

Mūziku	 nevar	 uztvert,	 tajā	 neieklausoties	 (arī	 ar	 iekšējo	 dzirdi),	mēs	
vēl	 nevaram	 spriest	 par	 to,	 ka	 notikusi	 mākslinieciska	 muzikālā	 tēla	
uztvere.	 Lai	 šāda	 uztvere	 rastos,	 nepieciešama	 klausītāja	 estētiski	
emocionāla	 reakcija,	 kuras	 pamatā	 ir	 aktīvs	 domāšanas	 darbības	 process,	
kas	 savukārt	 balstās	 uz	 zināšanām,	 prasmēm,	 iemaņām	 un	 atmiņu.	 Visi	
iepriekš	 minētie	 komponenti	 vienlaikus	 ir	 kā	 viens	 vesels	 uztveres	
mehānisms,	no	kura	nedrīkst	izslēgt	nevienu	tā	posmu.	

Vēl	 jāpiebilst,	 ka	 uztveres	 mehānisms	 ar	 visiem	 tā	 komponentiem	
katram	cilvēkam	var	būt	dažāds,	īpaši	tad,	ja	tas	saistīts	ar	mūzikas	uztveres	
kvalitatīvo	 pusi.	 Noteicošā	 nozīme	 ir	 cilvēka	 augstākās	 nervu	 darbības	
tipam.	 Tā,	 piemēram,	 vieni	 tikai	 tīksminās	 par	 dzirdēto	 skaņu	 kopojumu,	
citi	 pārdzīvo	 to	 emocionāli,	 bet	 vēl	 citi	 apzināti	 seko	 mūzikas	
dramaturģiskajai	atklāsmei.	Par	šo	atsevišķo	 tipu	nozīmi	radošajā	darbībā	
interesantus	vērojumus	ir	apkopojusi	R.	Bebre	(Bebre,	2005).	

Protams,	 liela	 nozīme	mūzikas	 uztverē	 ir	uzmanībai.	 Spēja	 uzmanīgi	
darboties	 ļauj	 patvaļīgi	 regulēt	 prāta	 un	 praktisko	 darbību.	 Īpaši	 svarīga	
vieta	mūzikas	 uztverē	 ir	 uzmanības	 koncentrācijai.	 Bieži	 vien	 nodarbībās	
mēs	skolēniem	aizrādām:	„Klausieties	uzmanīgi!”	Bet	var	taču	arī	klausīties	
un	tomēr	nedzirdēt.	

Ja	 akcentēts	 galvenokārt	 tiek	 uztveres	 pedagoģiskais	moments,	 t.i.,	 ja	
ņemsim	 vērā	 to,	 ka	 uztvere	 ir	 regulējama,	 pilnveidojama	 (protams,	 ar	
diferencētu	 pieeju	 katram	 indivīdam),	 tad	 jāzina	 arī,	 kas	 varētu	 novērst	
uzmanību.	 Kāds	 notikums,	 priekšmets	 vai	 tā	 īpašības	 var	 izraisīt	 apziņas	
aktivitāti,	 kas	 izpaužas	 bērna	 uzmanībā,	 jo	 tā	 saistīta	 ar	 bērna	 darbības	
iekšējiem	avotiem:	nepieciešamība	pēc	informācijas,	sadzīviskas	vajadzības,	
sabiedriskās	intereses.	Taču	bērna	gatavību	noteikta	veida	aktivitātēm	kādā	
konkrētā	stāvoklī	nosaka	arī	psiholoģiskā	ievirze.	

Mūzikas	uztveri	nosaka	perceptīvā	ievirze.	Tā	ietver	sevī	„(..)	sarežģītu	
analizatoru	 noskaņošanas,	 uzmanības	 un	 atmiņas	 mobilizācijas	 sistēmu”	
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(V.	Matonis),	 tātad	 ievirze	 ir	 kāda	 darba	 veikšanas	 un	 arī	 uzmanības	
pamatfāze,	kas	ir	tik	ļoti	nepieciešama,	lai	uztvertu	mūziku.	

To,	 ka	 katra	 indivīda	 mācību	 procesā	 šai	 ievirzei	 ir	 liela	 nozīme,	
pierāda	 eksperimenti	 un	 vērojumi.	 Mācības	 un	 zināšanu	 apguve	 ir	 sava	
veida	 informācijas	 apgūšana.	 Klausoties	 skaņdarbu	 koncertā	 vai	 mūzikas	
stundā,	 tiek	 uztverta	 arī	 emocionālā	 un	 intelektuālā	 informācija.	
Informācijas	 uztvere	 bez	 ievirzes	mācību	 procesā	 bieži	 nerada	 zināšanas.	
Psiholoģiskā	 ievirze	 turpretim	 var	 veidoties	 gan	 pirms	 skaņdarba	
klausīšanās,	 gan	 tā	 klausīšanās	 laikā,	 ja	 skolēns	 mūzikā	 atrod	 kādu	 sev	
tīkamu	intonāciju.	

Tā	 kā	 mūzikas	 uztverē	 svarīga	 nozīme	 iztēlei,	 balstoties	 uz	 kuru,	
klausītājs	 rod	 skaņdarba	 muzikālo	 tēlu,	 milzīga	 loma	 ir	 tādam	
komponentam	 kā	 kopīga	 radoša	 darbība.	 „Iztēles	 darbība	 psiholoģijā	 tiek	
skatīta	kā	cilvēka	priekšstatu,	jēdzienu	tapšana	un	uz	to	pamata	–	jaunu	tēlu	
veidošana”	 (Thehub	&	Schellenberg	&	Hill,	1997).	 Uztverot	 skaņdarbu,	
klausītāja	iztēles	darbība,	pamatojoties	uz	jau	esošo	priekšstatu	par	mūziku	
kopumā	un	atsevišķiem	tās	 izteiksmes	 līdzekļiem,	 rada	konkrētu	patlaban	
uztveramā	skaņdarba	tēlu.		

Tā	 kā	 katram	 skolēnam	 piemīt	 savas	 individuāli	 psiholoģiskās	
īpatnības	 un	 atšķirīga	 dzīves	 pieredze,	 viņa	 iztēle	 uztveres	 procesā	 veido	
savu	 subjektīvās	 nokrāsās	 tonētu	 jaunu	 variantu	 komponista	 radītajam	
tēlam,	tātad	var	apgalvot,	ka	klausītājs	uztver	mūziku	radoši.	Tādējādi	visu	
mūzikas	 uztveres	 procesu	 var	 apzīmēt	 kā	 klausītāja,	 komponista	 un	
skolotāja	kopīgas	 radošas	darbības	procesu.	 Sagatavojot	 skolēnus	 uztverei,	
skolotājs	 piedāvā	 zināmu	 uzdevumu	 –	 komponista	 sacerētā	 skaņdarba	
līdzpārdzīvojumu	 un	 klausītāja	 iekšēji	 no	 jauna	 izveidotu	 saturu.	
Līdzpārdzīvojums	 un	 atveidojums,	 kas	 ir	 bagātināti	 ar	 iztēles	 darbību,	
personisko	 dzīves	 pieredzi,	 savām	 jūtām,	 asociācijām,	 piešķir	 uztverei	
subjektīvi	 radošu	 raksturu.	 Cilvēkam	 piemīt	 izteikta	 vajadzība	 pēc	
radošuma.	 Skaņdarba	 radoša	 uztvere	 –	 viens	 no	 šīs	 vajadzības	
apmierināšanas	 veidiem.	 Viena	 no	 Latvijas	 vadošajām	 psiholoģēm	
profesore	R.	Bebre	apgalvo,	ka	„(..)	radoša	cilvēka	uztveres	galvenā	īpatnība	
ir	daiļrade,	kas	izpaužas	uztverē,	domāšanā,	tēlainībā,	interesēs,	motīvos	un	
izvēlē”	(Bebre,	2005).	
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R.	Smits	un	D.	Makdonalds	 apgalvo,	ka	kopīgas	 radošās	darbības	spēja	
mūzikas	 uztveres	 psiholoģiskajā	 mehānismā,	 veic	 vadošā	 komponenta	
lomu.	 Pārējie	 mūzikas	 uztveres	 komponenti	 –	 emocionālā	 atsaucība	 uz	
mūziku,	 spēja	 smalki	 un	 diferencēti	 to	 dzirdēt,	 atcerēties	 un	 analizēt	 tās	
formu	 un	 saturu	 –	 ir	 svarīgs	 nosacījums	 iztēles	 darbībai,	 radošai	 un	
estētiski	pilnvērtīgai	mūzikas	uztverei.	

Mūzikas	 klausīšanās	 procesā	 kopīga	 radošā	 darbība	 neizpaužas	 tik	
izteikti	kā	tās	atskaņošanas	brīdī,	taču	arī	šeit	tā	noteikti	 ir,	 jo	bez	kopīgas	
radošās	 darbības	 pats	 estētiskās	 uztveres	 akts	 nevarētu	 notikt.	 Viena	 no	
kopīgas	 radošās	 darbības	 vienkāršākajām	 formām	 mūzikas	 uztveres	
procesā,	 balstoties	 uz	 V.	Beloborodovas	 pētījumiem,	 ir	 dažāda	 klausītāja	
kustību	 reakcija,	 piemēram,	 ritma	 bungošana.	 Šīs	 kustības	 palīdz	 ausij	
noteikt	melodijas	skaņas	augstumu	un	ritmisko	uzbūvi.	

	

Secinājumi	

 Izpētīts	mūzikas	uztveres	saturs.	
 Noteiktas	mūzikas	uztveres	īpašības:	

- spēja	dzirdēt,	pārdzīvot	un	apgūt	skaņdarba	tēlaino	saturu;	
- viengabalaina	muzikālā	tēla	uztvere;	
- selektīvās	gaumes	 izpausmes	 spēju	par	mūzikas	 informāciju	

izkopšana;	
- asociatīvo	spēju	attīstīšana.	

 Noskaidroti	un	izpētīti	mūzikas	uztveres	strukturālie	komponenti,	
lai	noteiktu	mūzikas	uztveres	kritērijus.	

	
1.3.3.	Procesuālais	raksturojums	
	
Pamatojoties	 uz	 profesores	 Z.	Čehlovas	 izstrādāto	 darbības	 ciklu	

(11.	att.),	 tika	 izveidots	 mūzikas	 uztveres	 modelis	 muzikāli	 izglītojošajā	
procesā,	 ņemot	 vērā	 muzikālās	 darbības	 īpatnības	 un	 pusaudžu	
vecumposmu	raksturojumu.	
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14.	attēls.	Mūzikas	uztveres	kā	darbības	modelis	
(procesuālais	aspekts)	(Marčenoka,	2008)	

MĒRĶA IZVIRZĪŠANA  

PRIEKŠMETS: skaņdarbs  
 
MĒRĶIS: muzikālā tēla 
izpratne un apjēgšana 
 
 

MOTĪVI: 
▪ emocionālais (empātija); 
▪ izzinošais; 
▪ mākslinieciskais (mūzikas 

uztveres nepieciešamība); 
▪ radošais; 
▪ vērtības; 
▪ interese par skaņdarbu 

MĒRĶA REALIZĀCIJA 

SATURS: 
▪ skaņdarbs (muzikālais tēls); 
▪ mūzikas izteiksmes līdzekļi 

(ritms, temps, tembrs, 
dinamika, melodija, metrs, 
forma, reģistrs, harmonija, 
skaņkārta) 

 

VEIDI: 
▪ dzirdes un vizuālā uztvere 

(izpildījums, demonstrējums, 
ilustrācija); 

▪ pusaudžu muzikālā gaume; 
▪ klausītāja pieredze (zināšanas, 

prasmes, iemaņas); 
▪ asociācijas klausoties; 
▪ empātija 

OBJEKTĪVAIS REZULTĀTS: 
▪ mūzikas uztveres pieredze 
▪ (skaņdarba muzikālā tēla 

izpratne); 
▪ klausīšanās pieredze 

(zināšanas, prasmes, 
iemaņas) 

 

REZULTĀTI 

SUBJEKTĪVAIS REZULTĀTS: 
▪ interese un selektivitāte 

attieksmē pret mūziku; 
▪ estētiskais pārdzīvojums; 
▪ personiskās jēgas rašanās par 

muzikālo tēlu; 
▪ adekvāta mūzikas uztvere; 
▪ muzikālās gaumes pilnveidošanās; 
▪ muzikālās vērtības pārvērtēšana 
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Izveidotais	modelis	sekmē:	
 mūzikas	estētisko	pārdzīvojumu;	
 muzikālā	tēla	izveidošanu	un	izpratni;	
 muzikālo	vajadzību	un	intereses	(motivācijas)	veidošanos;	
 personiskās	jēgas	iegūšanu;		
 adekvātas	uztveres	attīstību;	
 mūzikas	informācijas	lietojuma	selektivitāti;	
 muzikālo	vērtību	noteikšanu;	
 muzikālās	gaumes	pilnveidošanu.	

Darbības	cikls	sastāv	no	trīs	posmiem:	
1. Mērķa	izvirzīšana.	
2. Mērķa	realizēšana.	
3. Rezultāti.	
Mūzikas	 uztvere	 ir	 pakāpenisks	 un	 pēctecīgs	 process,	 tāpēc	 var	

uzskatīt,	 ka	 tā	 gaita	 norisinās	 vairākos	 posmos.	Kā	 atzīmējis	 P.	Jakobsons,	
mākslas	darbu	uztvere	notiek	„(..)	vairākos	posmos	–	no	aprišu	virspusējas,	
tīri	 ārējas	 uztveres	 līdz	 pat	 tās	 būtības	 un	 nozīmes	 izpratnei.	 Uztveres	
virzību	no	objekta	„virskārtas”	līdz	tā	jēgai	ir	svarīgi	saskatīt,	lai	izprastu	šo	
procesu”	(Якобсон,	1974).	

Balstoties	 uz	 Ļ.	Vigotska,	 L.	Bočkareva	 un	 L.	Petrušina	 muzikālās	
darbības	koncepcijām,	mēs	aplūkojam	to	kā	„(..)	darbību	muzikālo	vērtību	
mākslinieciski	estētiskajā	uztverē,	kā	darbību,	kuras	raksturīgākā	iezīme	ir	
estētiskā	 parādība,	 kas	 ietverta	 subjekta	 spējā	 atklāt	 jaunu	 pārdzīvojumu,	
tas	ir	–	radīt	muzikālo	tēlu”	(Бочкарев,	2007).	

Tātad	tēla	uztveres	veidošanās	process,	kas	savā	psiholoģiskajā	būtībā	
ir	vienots,	katram	konkrētam	skaņdarbam	nosacīti	var	būt	iedalīts	vairākos	
posmos,	kas	īpaši	skaidri	izpaužas	nesagatavotu	klausītāju	mūzikas	uztverē.	
Katram	 mūzikas	 uztveres	 posmam	 ir	 īpatnības,	 kas	 nosaka	 diferencētu	
pieeju	tā	apguvē.		

P.	Jakobsons	 uzskata,	 ka	 mūzikas	 uztvere	 ir	 attīstošs	 process.	
Pamatojoties	 uz	 mūzikas	 uztveri	 kā	 darbības	 saturu	 un	 izmantojot	
izstrādāto	 mūzikas	 uztveres	 procesuālo	 modeli,	 var	 formulēt	 mūzikas	
uztveres	attīstības	posmus	muzikāli	izglītojošajā	procesā.	
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Sākumposmā	 tiek	 izveidota	saikne	starp	pedagoga	mērķi	un	skolēna	
motīvu.	 Skolēns	 atbalsta	 skolotāja	 mērķi,	 tātad	 viņam	 rodas	 interese,	
motīvs	(darbības	stimuls),	vajadzība	veikt	šo	darbību.	

Aplūkojot	 motīvu	 kā	 vienu	 no	 darbības	 galvenajiem	 struktūrkompo‐
nentiem,	 var	 balstīties	 uz	M.	Kagana	mākslinieciskās	 darbības	 koncepciju,	
kurā	veikta	pamatīga	mūzikas	uztveri	veicinošu	motīvu	analīze.	Balstoties	
uz	 Ļ.	Vigotska,	 S.	Rubinšteina,	 B.	Anaņjeva,	 A.	Ļeontjeva	 atziņām,	 viņš	
secinājis,	 ka	 mākslinieciskā	 darbība	 ietver	 izzinošo,	 komunikatīvo,	
vērtīborientācijas	 un	 pārveidotājas	 darbības	 veidu.	 Mūzikas	 zinātniskās	
literatūras	izpēte	apstiprina,	ka	visi	šie	subjekta	aktivitātes	veidi	ir	mūzikas	
uztveres	procesa	„pavadoņi”.	

Akcentējot	 trīs	 mūzikas	 uztveres	 tipus	 („iespaidīgiem	 notikumiem	
bagāts”,	 „emocionālais”,	 „uz	 vienkāršu	 dzirdi	 orientētais”),	 G.	Tarasovs	
akcentē,	 ka	 mūzikas	 mākslas	 uztverei	 atbilst	 otrais	 tips	 –	 emocionālā	
uztvere,	 uztvere	 kā	 saskarsme.	 Daudzi	 pazīstami	 muzikologi	 un	 pedagogi	
uzsver	 saskarsmes	 vadošo	 nozīmi	 mūzikas	 uztveres	 procesā	 (B.	Asafjevs,	
A.	Sohors,	 V.	Meduševskis,	 R.	Smits,	 D.	Makdonalds,	 A.	Gabrielsons).	 „Jebkurš	
lietošanas	 akts	 ir	 pastāvošās	 esamības	 pārveidošanās,	 izmaiņa	 un	 līdz	 ar	
to	–	cilvēka	pārveidojošās	aktivitātes	veids,”	uzskata	A.	Gabrielsons.		

Mūzikas	 uztveres	 kā	 darbības	 analīze	 jau	 tās	 motivācijas	 aspektā	 ir	
saistīta	ar	mūzikas	uztveres	attīstības	izpēti	no	tās	darbības	viedokļa.	

Saskaņā	 ar	 mūsdienu	 sistēmiskajiem	 priekšstatiem	 māksla	 ir	
daudzfunkcionāla	un	nodrošina	veselu	vajadzību	kompleksu.	Mākslā	izšķir	
heiristisko,	 komunikatīvo,	 sociāli	 organizējošo,	 audzinošo,	 apgaismojošo,	
izziņas,	 prognozējošo,	 vērtējošo,	 hedonistisko,	 izklaidējošo	 un	 citas	
funkcijas.	Katrs	autors	formulē	savu	funkciju	kopumu,	dažkārt	bez	precīza	
to	 noteikšanas	 kritērija.	 Piemēram,	 L.	Stolovičs	 min	 14	mākslas	 funkcijas,	
J.	Nazaikinskis	–	9,	mūzikas	uztverē	akcentējot	 izziņas,	radošuma,	estētiskā	
baudījuma	 vajadzības,	 kā	 arī	 pašaudzināšanas,	 mākslinieciskā	
pārdzīvojuma,	 izlādēšanās,	 kompensācijas,	 citu	 darbības	 veidu	
stimulēšanas,	 noteikta	 tonusa,	 stāvokļa	 un	 noskaņojuma	 veidošanas	
funkciju.	 S.	Rubinšteins,	 P.	Simonovs	 galveno	 mākslinieciskās	 darbības	
funkciju	 saskata	 izziņā,	 A.	Ļeontjevs	 –	 nomierināšanās	 vajadzībā.	 Teorijās	
par	 estētiskās	 vajadzības	 izzinošo	 būtību,	 (Aristotelis,	 Platons,	 Dekarts,	
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Hēgelis,	 A.	Baumgartens,	 G.	Meijers)	 māksla	 tiek	 formulēta	 kā	 viens	 no	
realitātes	 izziņas	 veidiem.	 Mūsdienu	 mūzikas	 psiholoģijas	 un	 mūzikas	
pedagoģijas	pētījumos	ir	vērojama	šī	tendence.	

Uzskats	 par	 to,	 ka	 nepastāv	 darbība	 bez	 motīva	 „(..)	 nemotivēta	
darbība	ir	darbība,	kam	tomēr	piemīt	motīvs,	bet	–	subjektīvi	vai	objektīvi	
slēpts”	(A.	Ļeontjevs),	nozīmē,	ka	mūzikas	uztveri	var	stimulēt	ar	jebkuriem	
šīs	 darbības	 veidu	motīviem.	 Vienam	 subjektam	 jēgu	 veidojošo,	 aktivitāti	
stimulējošo	lomu	veiks	 izziņas	motīvs,	otram	–	komunikatīvais,	 trešajam	–	
radošais,	 pārveidojošais	 motīvs,	 ceturtajam	 –	 muzikālās	 darbības	 vērtību	
noteicošais,	 personiskās	 nozīmes	 motīvs.	 Autoru	 atziņu	 analīze	 atklāj,	 ka	
mūzikas	uztvere	subjekta	radošās,	izziņas,	vērtību,	komunikatīvās	darbības	
sintēze	 un	 to	 attīsta	 šo	 darbības	 veidu	motīvu	 komplekss.	 Šis	 secinājums	
nav	 pretrunā	 ar	 darbības	 polimotivācijas	 nostādni	 un	 ir	 pamatots	 ar	
reāliem	pētījumiem.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

15.	attēls.	Mūzikas	uztvere	kā	polimotivēta	darbība	(Marčenoka,	2008)	
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V.	Meduševskis	 atzīmē,	 ka	 atbilstoši	 izziņas	 vajadzībām,	 vērtību	
orientācijai	un	radošā	potenciāla	attīstībai	muzikālā	darbība	savā	būtībā	ir	
polimotivēta.	 Balstoties	 uz	 „uzstādījuma	 teorijas	 atziņām”,	 D.	Uznadze,	
M.	Kogans	 apgalvo,	 ka	 mūzikas	 uztverei	 ir	 daudz	 specifisku	 ieviržu,	 ko	
autori	 iedala	 mākslinieciskajā	 (hedonistiskajā),	 komunikatīvajā,	 izziņas,	
vērtējošajā	 un	 radošajā,	 tādējādi	 raksturojot	 muzikālās	 darbības	
polimotivācijas	fenomenu.	

Ņemot	 vērā	 minētās	 atziņas,	 var	 secināt,	 ka	mūzikas	 uztvere	 –	 tā	 ir	
muzikāla	darbība,	kuru	nosaka	ne	tikai	ierosinošais	motīvs,	bet	arī	vienlaicīgi	
ietekmējošs	motīvu	komplekss.	

Motīviem,	kas	ietverti	muzikālās	darbības	motivējošās	sfēras	struktūrā,	
ir	 iespējami	 dažādi	 izpratnes	 līmeņi.	 Monogrāfijas	 autore	 atbalsta	
A.	Ļeontjeva	 uzskatus	 par	 to,	 ka	 apzinātie	 un	 neapzinātie	 motīvi	 nav	
pretrunā	 viens	 ar	 otru,	 bet	 tikai	 atrodas	 dažādos	 motīva	 psihiskās	
izpausmes	līmeņos.	Ja	motīvs	tiek	apjēgts,	tas	kļūst	par	aktuālu	stimulējošu	
spēku,	pārvēršoties	par	„motīvu–mērķi”.	

Muzikālās	darbības	motīvu	 specifiska	 iezīme	 ir	 to	 funkcionalitāte,	 tas	
ir,	 virzība	 nevis	 uz	 darbības	 rezultātu,	 bet	 uz	 pašu	procesu.	 Saskarsme	 ar	
brīnišķo	(mūzikas	mākslas	darbiem)	notiek	nevis	kaut	kāda	mērķa	dēļ,	bet	
tāpēc,	 ka	 šiem	 saskarsmes	 motīviem	 pusaudžu	 skatījumā	 jābūt	
pašsaprotami	vērtīgiem.	Bieži	vien	jaunas	vajadzības	rašanās	ir	iepriekšējās	
aktualizēšanas	 līdzeklis	 vienas	 muzikālās	 darbības	 ietvaros.	 Vēlēšanās	
iemācīties	 pareizi	 dziedāt	 nosaka	 vairāku	 prasmju	 realizēšanu	 darbībā:	
pareizu	 elpošanu,	 skaņu	 veidošanu,	 dikciju,	 izteiksmīgu	 izpildījumu	 u.c.	
Rodas	 motivāciju	 atkarība.	 Mūzikas	 uztveres	 procesā	 var	 rasties,	
aktualizēties	 pilnīgi	 jaunas	 vajadzības,	 līdzpārdzīvojuma	 motīvi	 ir	
svarīgākais	mākslas	iedarbības	mehānisms.	

Literatūras	avotos	muzikālās	darbības	vajadzība	kā	motivācijas	pamats	
un	 noteicošais	 faktors	 tiek	 formulēta	 dažādi.	 Piemēram,	 L.	Kogans	
māksliniecisko	(muzikālo)	vajadzību	funkcionālajā	aspektā	raksturo	kā	„(..)	
stāvokli,	 kas	 veicina	 mākslas	 vērtību	 uztveri	...”	 (Коган,	 1981);	
Z.	Morozova	–	kā	„(..)	pamudinājumu,	kas	rosina	nepieciešamību	pievērsties	
dažādiem	muzikālās	darbības	veidiem	un	kas	balstās	uz	 emocionalitāti	 ...”	
(Морозова,	 2002).	 G.	Tarasovs	 vajadzību	 aplūko	 no	 indivīda	 attiecību	
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pozīcijas,	atzīmējot:	„Muzikālā	vajadzība	izpaužas	kā	indivīda	attieksme,	kas	
nosakāma	 ar	 mūzikas	 kvalitāti,	 jūtu	 spēku	 un	 apjomu,	 indivīda	 dzīves	
vērtībām,	 kuras	 objektivētas	 ar	 mūzikas	 palīdzību”	 (Тарасов,	 2006).	 Ja	
muzikālās	darbības	vajadzību	apskata	no	personības	virzības	viedokļa,	tad	
šo	vajadzību	var	formulēt	kā	plašu	personības	aktivitātes	virzītāju	mūzikas	
jomā,	 psihisku	 stāvokli,	 kas	 rada	 priekšnoteikumus	 muzikālo	 vērtību	
uztverei,	 bet	 pats	 nenosaka	 tās	 raksturu.	 Tikai	 pēc	 „sastapšanās”	 ar	 savu	
„priekšmetu”	 –	 muzikālo	 parādību,	 konkrētu	 skaņdarbu,	 vajadzība	
„atdzīvojas”,	 piepildās	 ar	 saturu,	 transformējas	 darbības	 motīvā.	 Ja	
skaņdarbs	 neizraisa	 nekādu	 reakciju,	 tas	 nozīmē,	 ka	 tas	 neveic	 savu	
uzdevumu.	 Klausītāja	 vienaldzība	 liecina	 par	 to,	 ka	 skaņdarbs	 nav	 radījis	
saskarsmes	punktus	ar	viņa	vajadzībām.	

Tātad	šī	posma	galvenais	mērķis	ir	izraisīt	interesi,	vajadzību	klausīties	
skaņdarbu.	 Tāpēc	 svarīga	 ir	 skolotāja	 norādījumu	 veidošana	 skaņdarba	
uztverei.	 To	 sekmē	 emocionāla	 ievadsaruna,	 kurā	 skolotājs	 pastāsta	 par	
skaņdarba	 autoru,	 laikmetu	 un	 konkrētā	 skaņdarba	 tapšanas	
vēsturiskajiem	 apstākļiem,	 tādējādi	 noskaņo,	 izvirza	 norādījumus,	 kā	 to	
klausīties.		

Mūzika	 savas	 idejas	 nepauž	 tiešā	 veidā,	 tāpēc	 komponista	 veidotais	
skaņdarba	 mākslinieciskais	 tēls	 un	 tā	 izpratne	 klausītāja	 apziņā	 var	
veidoties	 caur	 to	 pasaules	 izjūtu,	 ko	 viņš	 ietvēris	 savā	 mūzikā.	 Vislabāk	
autora	veidoto	māksliniecisko	tēlu	var	izzināt,	izprotot	komponista	mūzikas	
stilistiskās	 īpatnības.	 Mākslinieciskās	 izteiksmes	 līdzekļu	 sistēma	 un	
paņēmieni,	 atspoguļo	 komponista	 pasaules	 izjūtu,	 laikmeta,	 kurā	 viņš	
radījis	 savus	 mākslas	 darbus,	 īpatnības.	 Skolēnus	 ietekmē	 ne	 tikai	
komponista	radītie	sacerējumi,	bet	arī	viņa	personība.	Iepazīstot	viņa	dzīvi	
no	vēsturiskiem	avotiem	un	memuāru	literatūras,	klausītājs,	neapšaubāmi,	
labāk	sapratīs	komponista	mūziku.	

Šajā	posmā	skolēniem	rodas	dabiska	interese	par	jauno	(reflekss:	„Kas	
jauns?”).	 Pie	 tam	 vissvarīgākais	 ir	 emocionālais	 komponents,	 kas	
klausītājam	ļauj	uztvert	skaņdarba	emocionālo	saturu.	Emocionālā	reakcija	
pret	mūziku	varētu	būt	pozitīva,	tomēr	gadās	arī	tā,	ka	neveiksmīgas	pirmās	
uztveres	 rezultātā	 klausītājs	 ir	 pilnīgi	 vienaldzīgs.	 Mūzikas	 uztvere	
(pirmajā,	 bet	 dažkārt	 arī	 dažās	 nākamajās	 klausīšanās	 reizēs)	 tiek	
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raksturota	ar	mazāku	vai	lielāku	difuzitāti,	neskaidrību,	neviengabalainību.	
Skaņdarbu	 uztverot	 pirmo	 reizi,	 klausītājs	 nespēj	 pilnībā	 aptvert	 visas	
mūzikas	 izteiksmes	 līdzekļu	 sastāvdaļas,	 kas	 veido	 muzikālo	 tēlu,	 un	
rezultātā	gūst	tikai	vispārēju	priekšstatu	par	muzikālā	sacerējuma	noskaņu.		

Uztveres	aktā	pārējo	komponentu	–	muzikālās	dzirdes,	domāšanas	un	
kopīgas	radošās	darbības	–	 intensitāte	 ir	atkarīga	no	dažādiem	iemesliem:	
no	skaņdarba	valdzinājuma,	no	muzikālās	un	vispārējās	attīstības,	vecuma,	
dzīves	 un	 muzikālās	 pieredzes,	 uztvērēja	 individuālajām	 īpatnībām.	
Muzikāli	izglītojošajā	procesā	pirmreizējās	uztveres	tēla	attīstība	ir	atkarīga	
no	tā,	cik	prasmīgi	un	pareizi	tiek	veikta	sagatavošanās	skaņdarba	uztverei,	
kā	 uztvērēja	 vispārējās	 intereses	 saistības	 ar	 klausīšanos.	 Tādējādi	
dažādiem	 klausītājiem	 atšķirīgos	 klausīšanās	 apstākļos	 uztveres	 tēls,	 kas	
saglabājas	 pēc	 viena	 un	 tā	 paša	 skaņdarba	 pirmās	 noklausīšanās,	
mākslinieciskās	kvalitātes	 ziņā	var	 atšķirties.	Bet	 tas	vienmēr	 ir	 vispārīgs,	
vēl	nepietiekami	diferencēts	tēls.	

Rezumējums	

Pirmajā	 posmā	 ir	 īstenota	 pedagoga	 mērķu	 un	 skolēna	 motīvu	
saskaņošana.	Ir	noskaidrots,	ka	motīvs	un	vajadzības	ir	muzikālās	darbības	
pamatkomponenti,	tāpēc	galvenais	mērķis	šajā	stadijā	ir	izraisīt	interesi	un	
vajadzību	muzikālo	sacerējumu	klausīties.	Mūzikas	uztvere	šajā	posmā	tiek	
raksturota	 ar	 lielāku	 vai	 mazāku	 difuzitāti.	 Muzikālā	 sacerējuma	 pirmajā	
uztveršanas	reizē	klausītājs	nespēj	pilnībā	aptvert	visu	mūzikas	izteiksmes	
līdzekļu,	 kas	 veido	 muzikālo	 tēlu,	 kopumu,	 bet	 iegūst	 tikai	 vispārēju	
priekšstatu	 par	 skaņdarba	 noskaņu.	 Tomēr	 šeit	 svarīgs	 ir	 emocionālais	
moments,	kas	ļauj	klausītājam	uztvert	skaņdarba	emocionālo	saturu.	

Problēmjautājumi	un	uzdevumi	skolēniem	

 Kāds	ir	muzikālā	sacerējuma	vispārējais	noskaņojums?	
 Kādas	jūtas	ir	paustas	dzirdētajā	mūzikā?	
 Vai	Tu	tās	pārdzīvoji	vai	tikai	bezkaislīgi	atzīmēji?		
 Kuras	skaņdarba	epizodes	Tev	patika	visvairāk?	
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Ieteikumi	skolotājiem	

Skolēna	 uzmanību	 vajadzētu	 pievērst	 tam,	 ka	 cilvēka	 emocionālie	
pārdzīvojumi	vienmēr	ir	saistīti	ar	viņa	tikumiskajām	vērtībām.	Ja	mūzikā	ir	
prieka,	mīlestības,	līdzjūtības	un	labestības	jūtas,	kas	pusaudzim	ļauj	sajust	
laimi,	kas	asociējas	ar	viņa	paša	personības	un	sabiedrības,	kurā	viņš	dzīvo,	
labklājību,	 izraisa	 optimismu,	 tad	 tā,	 protams,	 ir	 „Mūzika	 un	 Labais”	
(Hermiones	Lāsus).	Ja	pēc	mūzikas	noklausīšanās	viņam	bez	iemesla	gribas	
plēsties,	 sasist	 veikalu	 skatlogus,	 aizdedzināt	 mašīnas	 (tādas	 lietas	 nereti	
notiek	 pēc	 mūsdienu	 mūzikas	 koncertiem),	 tad	 to	 izraisa	 „Ļaunuma	
Mūzika”	 (Hermiones	 Lāsus),	 kuras	 izpausme	 var	 būt	 visdažādākā	–	 no	
apātiskas	neuzmanības	līdz	agresijai,	ļaunumam	un	naidam.	

Nākamajā	 posmā	 ar	 muzikālā	 tēla	 palīdzību	 notiek	 skaņdarba	
galvenās	 idejas	 atklāsme,	 autora	 pozīcijas	 noteikšana	 un	 sapratne.	 Tāpēc	
mūzikas	uztveres	procesuālajā	modelī	saturs	ir	muzikālais	tēls,	kas	veidojas	
aktīvas	 uztveres	 procesā,	 kas	 saistīts	 ar	 mūzikas	 estētisko	 vērtējumu	 un	
satura	izpratni,	 jo	tikai	muzikālais	tēls	nodrošina	saikni	starp	komponistu,	
skaņdarbu	 un	 klausītāju.	 Muzikālo	 iespaidu	 un	 radošās	 iztēles	 iedarbībā	
komponista	apziņā	top	muzikālais	tēls,	kas	pēc	tam	īstenojas	skaņdarbā,	un	
vēlāk	klausītājs	to	interpretē.		

Psiholoģijā	 termins	 „tēls”	 tiek	 aplūkots	 kā	 subjektīvs	 fenomens,	 kas	
rodas	priekšmetiski	praktiskās,	 sensori	aperceptīvās	domāšanas	 rezultātā,	
kas	 ir	 realitātes	 atspoguļojums,	 kurā	 vienlaicīgi	 pastāv	 svarīgākās	
kategorijas	(telpa,	kustība,	krāsa,	forma,	faktūra	utt.).	Informatīvajā	ziņā	tēls	
atspoguļo	 apkārtējās	 īstenības	 apjomīgu	 reprezentācijas	 formu	
(Psiholoģijas	vārdnīca,	2004).	

Muzikālā	 tēla	 –	 skaņdarba	 vitālā	 satura,	 kas	 izpaužas	 muzikālajās	
skaņās	 vienotībā	 ar	 asociatīvo	 domāšanu,	 klausīšanās	 nosaka	 visus	 citus	
mūzikas	uztveres	aspektus.	Jo	plašāk,	daudzveidīgāk	stundā	tiks	izskaidrota	
mūzikas	saikne	ar	dzīvi	un	pusaudzis	pamatīgāk	iedziļināsies	autora	iecerē,	
jo	 lielāka	 varbūtība,	 ka	 viņam	 radīsies	 personificētas,	 loģiskas,	 ar	 dzīvi	
saistītas	 asociācijas.	 Rezultātā	 autora	 ieceres	 un	 klausītāja	 uztveres	
korelācija	būs	veiksmīgāka.	
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To	 pašu	 apstiprina	 D.	 	Zariņa	 koncepcija:	 „Mūzika	 kā	 mākslas	 veids	
sākas	tur,	kur	skaņu	plūsma	veido	māksliniecisko	tēlu.	Šāda	tēla	veidošanās	
un	 uztvere	 iespējama	 tikai	 tādā	 gadījumā,	 ja	 skolēns	 iepazinis	 mūzikas	
izteiksmes	līdzekļus	un	apguvis	mūzikas	valodu.	Tāpēc	apmācības	procesā	
ir	 nepieciešams	 pievērst	 uzmanību	 pusaudzim,	 muzikālajam	 tēlam,	 abu	
savstarpējai	saiknei	un	mijiedarbībai”	(Zariņš,	2003).	

Runājot	par	muzikālo	tēlu,	jāatceras,	ka	to	nav	iespējams	citādi	izpaust	
kā	 tikai	 ar	 muzikālajiem	 līdzekļiem	 un	 izprast	 tikai	 caur	 pašas	 mūzikas	
izpratni	un	pārdzīvojumu.	A.	Sohors	teicis:	„Kur	nav	satura,	tēla,	tur	nav	arī	
mākslas,	nav	mūzikas”.	

Mūzikas	 uztvere	 ir	 subjekta	 vērtējošās	 attieksmes	 aktīva	 izpausme	
attiecībā	 pret	 dzirdēto	 skaņdarbu.	 Šo	 attieksmi	 nosaka	 perceptoram	
raksturīgās	muzikālās	vajadzības,	gaume	un	interešu	sistēma,	kas	veidojas,	
kad	viņš	apgūst	mūzikas	mākslu,	un	vēlāk	būtiski	 ietekmē	uztveres	norisi.	
Tātad	 subjektīvajā	 muzikālajā	 tēlā	 ietilpst	 ne	 tikai	 ar	 tas,	 ko	 skaņdarbs	
sniedz	cilvēkam,	bet	arī	ar	tas,	ko	viņš	meklē	kompozīcijā.	Taču,	ja	muzikālā	
percepcija	 vienmēr	 iekļauj	 sevī	 vērtējumu,	 ko	 veido,	 no	 vienas	 puses,	
saskaņā	ar	skaņdarba	mākslinieciskajām	vērtībām,	bet,	no	otras,	atbilstoši	
subjekta	tieksmēm,	ieradumiem,	vajadzībām,	tad	šo	divu	atšķirīgo	tendenču	
vērtējumam	 jābūt	 komplicētam	 „kopspēkam”.	 Realizējoties	 noteiktās	
vajadzību	 īpašībās,	 tas	 kļūst	 par	 klausītāja	 tālākās	 mākslinieciskās	
„uzvedības”	 virzītājspēku,	 par	 faktoru,	 kas	 veido	 klausītāja	 attieksmi	 pret	
mākslu	un	ietekmē	viņa	uztveri.	

Tādējādi	 mūzikas	 uztvere	 kopumā	 tas	 ir	 mūzikas	 mākslas	 apguves,	
konkrēti,	muzikālā	tēla	apguves	process.	Var	secināt,	ka	mūzikas	uztvere	ir	
skaņdarba	 viengabalaina	 tēla	 veidošanas	 darbība,	 bet	 tēls	 pastāv	 kā	
domāšanas	(analīzes	un	refleksijas)	rezultāts.	

Gūtās	 atziņas	 dod	 iespēju	 formulēt	 muzikālā	 tēla	 saturu,	 kas	 ietver	
šādus	komponentus	–	

 muzikālās	skaņas;	
 muzikālās	izteiksmes	līdzekļi;	
 emocionālais	pārdzīvojums	(empātija);	
 muzikālā	tēla	apjēgu;	
 asociativitāte;	
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 muzikālā	refleksija	–	
un	 definēt	 muzikālā	 tēla	 jēdzienu	 kā	 radošās	 iztēles	 produktu,	 kam	
piemīt	 šādas	 galvenās	 iezīmes:	 viengabalainība,	 spilgts	 asociatīvais	
priekšstats,	emocionālais	pārdzīvojums.		

Skaņdarba	 vai	 tā	 atsevišķu	 fragmentu	 otrreizēja	 klausīšanās	 ir	
iedziļināšanās	skaņdarba	saturā,	savdabīga	tā	„aplūkošana”,	„aptaustīšana”	
ar	 dzirdi	 un	 domu,	 spilgtāko	 un	 interesantāko	 īpatnību	 akcentēšana,	
atsevišķu	 mūzikas	 valodas	 elementu	 izteiksmīguma	 izpratne.	 Šis	 process	
var	 notikt	 skaņdarba	 atkārtotas	 uztveres	 laikā,	 lai	 gūtu	 baudu	 no	 tā	
klausīšanās.	Līdztekus	tiek	nostiprināti	iepriekšējie	priekšstati	par	mūziku,	
uzslāņojas	 jauni	 pozitīvi	 iespaidi.	 Notiek	 pierašana	 pie	 skaņdarba,	
attieksme	 pret	 to	mainās,	 tas	 kļūst	 daudz	 pazīstamāks,	 tuvāks	 un	mīļāks.	
Tiek	 iegūta	 klausīšanās	 pieredze.	 Mūzikas	 analīzes	 gaitā	 zināšanas	
nostiprinās,	 attīstās	 iemaņas	 un	 prasmes,	 ar	 kuru	 palīdzību	 skolēns	 spēs	
noteikt	 muzikālā	 tēla	 attīstību.	 Pie	 tam	 muzikālais	 tēls	 tiek	 asociatīvi	
bagātināts.	 Dažādiem	 klausītājiem	 viena	 un	 tā	 paša	 skaņdarba	 uztveres	
atšķirības	 izlīdzinās	 (ar	 to	 saprotam	 uztveres	 tēla	 adekvātumu	 reālajam	
mūzikas	 skanējumam).	Visi	 klausītāji	 gūst	 vienādi	 pareizu	priekšstatu	par	
skaņdarba	 konstantajām	 īpatnībām	 un	 īpašībām	 –	 tā	 vispārējo	 saturu,	
žanru,	uzbūvi,	melodijas	raksturu,	ritmu,	harmoniju,	orķestrāciju.	Tai	pašā	
laikā	 ikvienam	 no	 klausītājiem	 skaņdarba	 uztveres	 individuālā	 savdabība	
saglabājas,	 tā	 ir	 atkarīga	 no	 dzīves	 un	 muzikālās	 pieredzes,	 interesēm,	
motīviem,	 vajadzībām	 un	 attīstības	 līmeņa.	 Uztveres	 otrā	 posma	 sekmīga	
norise	 ir	 atkarīga	 galvenokārt	 no	 klausītāja	 muzikālās	 dzirdes	 un	
domāšanas	 līmeņa	 attīstības,	 no	 viņa	 spējām.	 Atbilstoši	 arī	 uztveres	
psiholoģiskajā	mehānismā	akcents	tiek	novirzīts	no	emocionālā	uz	dzirdes	
un	domāšanas	komponentiem	(tieši	tā	–	tikai	novirzīts,	jo	pilnībā	izslēgt	no	
uztveres	 akta	 kādu	 no	 elementiem	 nav	 iespējams).	 Tāpēc	 šajā	 posmā	 var	
runāt	 jau	 par	 skaņdarba	 estētisko	 pārdzīvojumu.	 Viengabalaina	 uztvere	
atkāpjas	otrajā	plānā,	dodot	priekšroku	muzikālo	elementu	uztverei.	

Rezumējums	

Šajā	 posmā	 notiek	 muzikālā	 tēla	 dinamiskās	 attīstības	 noteikšana,	
galvenās	 idejas	 atklāšana,	 autora	 pozīcijas	 noteikšana	 un	 sapratne	 ar	
muzikālā	tēla	palīdzību	(ar	muzikālo	skaņu,	mūzikas	izteiksmes	līdzekļiem,	
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empātiju,	 asociāciju	 un	 muzikālo	 refleksiju).	 Atkārtota	 skaņdarba	
klausīšanās	 ir	 iedziļināšanās	 process	 tā	 saturā.	 Muzikāli	 izglītojošajā	
procesā,	 analizējot	 muzikālo	 sacerējumu,	 tiek	 nostiprinātas	 zināšanas,	
attīstītas	iemaņas	un	prasmes,	un	mūzikas	klausīšanās	pieredze.	

Problēmjautājumi	un	uzdevumi	skolēniem	

1. Kā	sākas	šis	skaņdarbs?	
2. Kāds	ir	melodijas	un	citu	mūzikas	izteiksmes	līdzekļu	raksturs?	
3. Kāds	tēls	rodas	tavā	apziņā?	Kā	tas	tālāk	attīstās	–	plūstoši	vai	ar	

kontrastiem?	
4. Kāds	ir	šī	skaņdarba	nobeigums?	
5. Kāds	bija	muzikālā	tēla	dinamiskās	attīstības	rezultāts?	

Ieteikumi	skolotājiem	

Noskaņa	 un	 tās	 muzikālais	 tēls,	 kas	 atspoguļojas	 mūzikā,	 daudzos	
gadījumos	ir	pakļauts	dinamiskai	attīstībai	un	galu	galā	tas	var	iemiesoties	
tēlā,	 kas	 ir	 atšķirīgs	 salīdzinājumā	 ar	 to,	 kāds	 bija	 skaņdarba	 sākumā.	 Lai	
sekotu	 līdzi	 tēla	 attīstībai,	 klausītājam	 jāprot	 vārdiem	 izteikt	 to,	 ko	 viņš	
dzird.	 Izpildot	 šādus	 uzdevumus	 un	 sekojot	 līdzi	 skaņdarba	muzikālā	 tēla	
attīstībai,	skolēni	sāk	to	apgūt.	

Pēdējais	posms	ir	darbības	rezultāts.	Jau	labi	zināma,	detalizēti	apgūta	
skaņdarba	 atkārtota	 uztvere	 ietver	 sevī	 jaunu,	 kvalitatīvu,	 pavisam	
savādāku	uztveres	posmu.	Klausītājam	skaņdarbs	 ir	 jau	pazīstams,	 viņš	 ir	
novērtējis	 tā	 īpašās	 vērtības	 un	 skaistumu.	 Viņam	 jau	 ir	 iemīļotākie	
fragmenti,	„gardi	kumosiņi	ausij”	(B.	Asafjevs),	kuru	atskaņošanu	viņš	gaida	
ar	 nepacietību	un	 ar	 sevišķu	baudu	pārdzīvo	 to	 skanējumu.	 Tas	 viss	 rada	
īpašu	attieksmi	pret	skaņdarbu,	kas	kvalitatīvi	atšķiras	no	tās,	kas	radusies	
pirmās	 klausīšanās	 laikā.	 Šajā	 posmā	 nostiprinās	 viengabalains	
emocionālais	iespaids,	kas	radies	pirmajās	klausīšanās	reizēs.	Tiek	izzināta	
uztvere,	 kas	 ir	 iespējama	 tikai	 analīzes	 rezultātā.	 Tas	 veido	 īpašu	 un	 ļoti	
vērtīgu	mūzikas	radošas	uztveres	iespēju.	Skolēnam	rodas	interese,	motīvs,	
vajadzība	 (jau	 daudz	 kvalitatīvākā	 līmenī),	 viedoklis	 par	 konkrēto	
skaņdarbu	 un	 visu	 mūzikas	 mākslu	 kopumā,	 kas	 raksturo	 mūzikas	
informācijas	selektīvu	lietojumu.	Mūzikas	uztveres	psiholoģiskā	mehānisma	
pilnvērtīgas	funkcionēšanas	gadījumā	attīstās	prasmes,	ko	var	raksturot	kā	
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spēju	 kopīgai	 radošai	 darbībai.	 Sākotnēji	 vispārīga,	 neskaidra	 un	 difūza	
uztvere	 transformējas	apzinātā,	 skaidrā,	estētiski	vērtīgā	un	viengabalainā	
uztverē.	 Būtībā	 tas	 ir	 jauns	 muzikālā	 sacerējuma	 uztveres	 posms,	 kurā	
dabiskā	 emocionalitāte	 tiek	 pastiprināta	 ar	 iegūtajām	 zināšanām	 par	
mūziku	 un	 noteiktiem	 dzirdes	 priekšstatiem,	 kas	 liecina	 par	 adekvātu	
uztveri.	Lai	reālo	uztveri	varētu	dēvēt	par	adekvātu,	skolēnam,	pamatojoties	
uz	muzikālās	valodas	žanriski	stilistisko	izpratni,	muzikālo	vērtību	sistēmu	
un	savu	muzikālo	domāšanu,	 ir	 jāsaprot	skaņdarbs,	 jāapjēdz	tā	muzikālais	
tēls	 un	 jāatrod	 tajā	 dziļa	 personiskā	 jēga.	 Tāpēc	 var	 sacīt,	 ka	 tieši	 šajā	
posmā	 notiek	muzikālā	 tēla	 apjēgšana	 un	 izpratne,	 kas	 tiek	 uzskatīta	 par	
integrētu	parādību,	 kas	 ietver	 sevī	mūzikas	 izteiksmes	 līdzekļus,	 kas	attīsta	
muzikālo	 tēlu	un	pusaudža	personisko	 jēgu,	 kas	 veicina	adekvāta	muzikālā	
tēla	izveidi.	

Tieši	 šajā	 posmā	 pretrunas	 starp	 tēla	 objektīvo	 saturu	 un	 skolēna	
subjektīvo	 uztveri	 samazinās.	 Klausītāja	 pieredze	 bagātinās,	 notiek	
muzikālo	vērtību	pārskatīšana.	Šajā	posmā	var	runāt	par	muzikālās	gaumes	
pilnveidošanos.	

Skaņdarba	uztveres	procesa	nosacītais	dalījums	posmos	 ir	 sava	veida	
skaņdarba	tēla	veidošanās	shēma,	kas	radusies	no	praktiskiem	vērojumiem	
un	secinājumiem.	

	
16.	attēls.	Tēla	veidošanās	skaņdarba	uztveres	laikā	

(Marčenoka,	2008)	

Pirmais posms
raksturīga uztveres 

izkliedētība, neskaidrība, 
vienota muzikālā tēla 

trūkums

Otrais posms
ietver iedziļināšanos 

skaņdarba saturā, atsevišķu 
mūzikas valodas elementu 

izteiksmes apjēgu, kad 
muzikālais tēls tiek 

bagātināts ar jaunām 
asociācijām

Trešais posms
viengabalaina, estētiski 
pilnvērtīga skaņdarba 

uztvere, kurā muzikālais 
tēls iegūst subjektīvu jēgu
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Izpētot	 tēla	 veidošanos	 skaņdarba	 uztveres	 laikā,	 ir	 noskaidrota	
galvenā	pretruna	starp	mūzikas	tēla	objektīvo	saturu	un	skolēna	subjektīvo	
uztveri.	

Muzikālā	 tēla	 attīstība	 tiek	 īstenota	 ar	 tā	 nozīmes	 izpratni.	 Muzikālā	
tēla	objektīvajam	saturam	un	subjektīvajai	nozīmei,	ko	skolēns	tam	piešķir,	
jābūt	 adekvātai.	 Skolotāja	 uzdevums	 ir	 panākt,	 lai	 mūzikas	 uztveres	
rezultātā	tēla	objektīvais	saturs	sakristu	ar	tēla	subjektīvo	nozīmi.	

Uztveres	 adekvātums	 ir	 atkarīgs	 no	 skaņdarba	 objektīvā	 un	
skolēna	subjektīvās	muzikālā	tēla	uztveres	tuvināšanās	pakāpes.		

Rezumējums	

Pēdējais	posms	ir	darbības	rezultāts.	Pusaudzim	sāk	rasties	jau	daudz	
augstāka	kvalitatīva	līmeņa	interese,	motīvs	un	viedoklis	gan	par	atsevišķu	
kompozīciju,	 gan	 par	 mūzikas	 mākslu	 kopumā.	 Attīstās	 prasme	muzikālo	
informāciju	 izmantot	 radoši.	 Muzikālā	 sacerējuma	 satura	 mijiedarbība	 ar	
pusaudža	 dzīves	 notikumiem	 bagātina	 viņa	 uztveri	 ar	 personisko	 jēgu.	
Notiek	 muzikālā	 tēla	 apjēgšana.	 Bagātinās	 klausītāja	 pieredze	 un	 notiek	
muzikālo	vērtību	analīze.	Tieši	šajā	posmā	var	runāt	par	augstu	muzikālās	
gaumes	līmeni.		

Problēmjautājumi	un	uzdevumi	skolēniem	

1. Kā	tu	domā,	kāpēc	autors	ir	radījis	šo	skaņdarbu?	
2. Kāda	 galvenā	 ideja	 viņu	 vadīja	 tā	 radīšanas	 brīdī?	 Ko	 viņš	

cilvēkiem	gribēja	pavēstīt	ar	savu	mūziku?	
3. Kāda	 ir	 šī	 skaņdarba	 komponista	 pasaules	 izjūta	 un	 pasaules	

uzskats,	kas	tas	atspoguļojas	viņa	mūzikā?		
4. Kādi	varētu	būt	viņa	tikumiskie	un	estētiskie	ideāli?		
5. Kāda	ir	komponista	attieksme	pret	skaņdarba	tēliem?		
6. Vai	viņš	pret	tiem	attiecas	ar	simpātijām,	humoru,	līdzjūtību	vai	ar	

ironiju?		
7. Kādus	notikumus	tavā	dzīvē	atgādina	šī	mūzika?	
8. Kādas	atmiņas	un	cerības	tā	rosina?		
9. Ko	tu	vēlētos	paveikt,	noklausījies	šo	mūziku?	
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Skaņdarba 
tēla 

apjēgšana  

Ja	šis	muzikālais	sacerējums	ir	programmatisks,	tad	var	pajautāt:	
1. Kāpēc	autors	skaņdarbu	ir	nosaucis	tieši	šādi	un	ne	citādi?		
2. Kāds	aforisms,	dzejas	rindu	citāts	vai	tēlains	salīdzinājums	palīdz	

atspoguļot	skaņdarba	galveno	domu?	

Ieteikumi	skolotājiem	

Atbildes	 uz	 šiem	 jautājumiem	 skolēnam	 palīdz	 analizēt	
vispārcilvēciskās	 vērtības,	 kas	 savu	 izpausmi	 rod	 mūzikas	 skaņās.	
Muzikālās	 audzināšanas	 prakse	 rāda,	 ka	 mākslas	 darba	 ideju	 izpratni	
iespējams	 sasniegt	 tikai	 tādā	 gadījumā,	 ja	 skolēns	 šajā	 sacerējumā	 spēj	
saskatīt	 sev	 ko	 nozīmīgu,	 to,	 kas	 atbilst	 viņa	 iekšējām	 vajadzībām	 Svarīgi	
sasniegt	savstarpēju	mijiedarbību	starp	skaņdarba	saturu	rakstītu	ar	 laika	
distanci	 un	 mūsdienu	 klausītāja	 garīgo	 pasaules	 izjūtu.	 Šādas	 korelācijas	
iespējamība	lielā	mērā	piemīt	klasiskajai	mūzikai	tās	mākslinieciskuma	dēļ.	
Muzikālā	 sacerējuma	 satura	 korelācija	 ar	 cilvēka	 paša	 dzīves	 notikumiem	
bagātina	 viņa	 uztveri	 ar	 personisko	 jēgu.	 Nepieciešams	 atzīmēt,	 ka	 šādi	
uzdevumi	atklāj	pusaudža	pamatvērtības,	kam	skolēns	ne	vienmēr	ir	gatavs.	

	
17.	attēls.	Muzikālā	tēla	apguves	secība	muzikāli	izglītojošajā	procesā		

(Marčenoka,	2011)	

1. Muzikālā sacerējuma galvenās noskaņas 
atklāšana 

2. Mūzikas izteiksmes līdzekļu 
noteikšana 

3. Muzikālā tēla attīstības 
analīze

4. Galvenās muzikālā sacerējuma idejas 
atklāšana, autora pozīcijas noteikšana un 

sapratne 

5. Personiskās jēgas atrašana 
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18.	attēls.	Mūzikas	uztveres	kritēriji	(Мarčenoka,	2008)	
	

Mūzikas	 uztveres	 satura	 kā	 darbības	 analīze	 (Ļ.	Vigotskis,	
J.	Nazaikinskis,	 L.	Bočkarevs,	 D.	Zariņš)	 ļauj	 formulēt	 mūzikas	 uztveres	
kritērijus:	

 interese	 un	 nepieciešamība	 pēc	 mūzikas,	 mūzikas	 informācijas	
lietošanas	selektivitāte;	

 

Mūzikas uztveres kritēriji: 

interese un nepieciešamība  
pēc mūzikas, mūzikas informācijas  

lietošanas selektivitāte 
 

emocionālā atsaucība attieksmē  
pret mūziku (empātija) 

 

 
uztveres viengabalainība, veselums 

 

kopīga radošā darbība  
(pedagogs – skaņdarbs – muzikālais tēls - 

skolēns), muzikālā tēla izpratne un 
personiskā attieksme 

muzikālās spējas  
(muzikālā dzirde, ritma un skaņkārtas izjūta, 

muzikālā atmiņa) 

 

asociācijas, kas radušās skaņdarba 
klausīšanās laikā 
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 emocionālā	atsaucība	attieksmē	pret	mūziku	(empātija);	
 uztveres	viengabalainība,	veselums;		
 kopīga	radošā	darbība	(pedagogs	–	skaņdarbs	–	muzikālais	tēls	–	

skolēns),	muzikālā	tēla	izpratne	un	personiskā	attieksme;	
 muzikālās	 spējas	 (muzikālā	 dzirde,	 ritma	 un	 skaņkārtas	 izjūta,	

muzikālā	atmiņa);	
 asociācijas,	kas	radušās	skaņdarba	klausīšanās	laikā.	
Bez	tam	ir	nepieciešams	akcentēt	mūzikas	uztveres	kritērijus	muzikāli	

izglītojošajā	procesā	(sk.	2.	tabulu).	
	

2.	tabula	

Mūzikas	uztveres	kritēriji	(Marčenoka,	2008)	

	

Kritēriji	 Rādītāji	

Interese	un	nepieciešamība	
pēc	mūzikas,	mūzikas	
informācijas	lietošanas	
selektivitāte	

1. Vajadzības	un	intereses	par	mūziku	trūkums.	
2. Izvēlas	klausīties	izklaidējošo	mūziku.	
3. Izvēlas	klausīties	klasisko	mūziku.	
4. Dažādu	 mūzikas	 žanru	 un	 virzienu	 klausīšanās,	
mūzikas	 informācijas	 lietošanas	 selektivitāte	 un	
mūzikas	vērtības	izpratne.	

Emocionālā	atsaucība	
attieksmē	pret	mūziku	
(empātija)	
	

1. Vienaldzīga	 attieksme	 pret	 skaņdarbu,	 absolūta	
satura	neizpratne.	

2. Emocionāla	uztvere,	ko	var	raksturot	ar	vārdiem	
„patīk	/	nepatīk”.	

3. Emocionāla	 uztvere	 ar	 skaņdarba	 satura	
fragmentāru	izpratni.	

4. Skaņdarba	 emocionālais,	 estētiskais	
pārdzīvojums	un	nozīmes	 izpratne,	uztvere	kļūst	
adekvāta	komponista	iecerei.	

Uztveres	viengabalainība,	
veselums	

1. Mūzikas	 uztvere	 kā	 skaņu	 haosa	 kopums,	 kam	
trūkst	 organizējošā	 sākuma,	 skaņdarba	 analīzes	
prasmju	trūkums.		

2. Uztverei	 raksturīga	 elementāra	 spēja	 akcentēt	
atsevišķus	mūzikas	elementus.	

3. Fragmentāra	 uztvere,	 kas	 balstīta	 uz	 skaņdarba	
komponēšanas	 vēsturisko	 apstākļu,	 autora	
biogrāfijas	un	daiļrades	zināšanām.		

4. Viengabalaina	 uztvere,	 kas	 ļauj	 sniegt	 dziļu	 un	
vispusīgu	skaņdarba	analīzi.	
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2.	tabulas	turpinājums	
 
Kopīga	radošā	darbība	
(pedagogs	–	skaņdarbs	–	
muzikālais	tēls	–	skolēns),	
muzikālā	tēla	izpratne	un	
personiskā	attieksme		

1. Kopīgas	 radošās	 darbības	 un	 personiskās	
attieksmes	trūkums.		

2. Skolotāja	 darbība,	 lai	 sagatavotos	 uztverei:	
ievadsaruna,	 skolotāja	 stāstījums,	 mūzikas	
uztvere	bez	muzikālā	tēla	apjēgas.		

3. Daļēja	 skolotāja	 palīdzība	 uztveres	 procesā:	
skaņdarba	 rašanās	 vēsturisko	 apstākļu	
izskaidrošana,	muzikālā	tēla	apzināšanās.	

4. Skaņdarba	 emocionālais	 un	 estētiskais	
pārdzīvojums,	muzikālā	tēla	kā	parādības	 iekšējā	
apzināšanās	 attīsta	 iztēli,	 personisko	 dzīves	
pieredzi,	 emocionalitāti,	 kas	 piešķir	 uztverei	
kopīgas	 radošās	 darbības	 raksturu	 un	 sekmē	
pusaudža	 personiskās	 attieksmes	
nostiprināšanos.	

Muzikālās	spējas	(muzikālā	
dzirde,	ritma	un	skaņkārtas	
izjūta,	muzikālā	domāšana	
un	atmiņa)	

1. Zems	muzikālo	spēju	attīstības	līmenis.	
2. Raksturīga	 tikai	 emocionālās	 atsaucības	 izpaus‐
me,	 bet	 nav	 skaņdarba	 ritma	 izjūtas,	 ar	 ko	 tiek	
īstenota	mūzikas	reproducēšana	(atskaņošana).		

3. Skaņdarba	ritma	un	skaņkārtas	izjūta,	kam	līdzās	
ir	nepietiekami	attīstīta	muzikālā	dzirde.	

4.	Teicama	 skaņdarba	 ritma	 un	 skaņkārtas	 izjūta,	
attīstīta	muzikālā	 dzirde,	muzikālā	 domāšana	 un	
muzikālā	 atmiņa,	 pārdzīvojuma	 un	 nozīmes	
izpratnes	izpausme	klausīšanās	laikā.	

Asociācijas,	kas	radušās	
skaņdarba	klausīšanās	laikā	

1. Jebkādu	asociāciju	trūkums.	
2. Primitīvas,	 skaņdarba	 saturam	 neatbilstošas	
asociācijas.	

3. Saturam	daļēji	atbilstošas	asociācijas.	
4. Dziļas	 un	 daudzveidīgas	 asociācijas,	 kas	 atbilst	
skaņdarba	saturam.	

	

Ņemot	 vērā	 mūzikas	 uztveres	 attīstības	 sistēmu,	 ko	 izstrādājis	
A.	Sohors	(19.	аtt.):		

 pamatlīmenis	–	muzikālo	skaņu	fona	sajūta;	
 otrais	līmenis	–	mūzikas	līdzuztvere	(komitāta);	
 trešais	līmenis	–	uztvere	–	klausīšanās;	
 visaugstākais,	ceturtais,	līmenis	–	adekvāta	uztvere,	

un	 formulētos	 mūzikas	 uztveres	 kritērijus,	 izveidota	 mūzikas	 uztveres	
attīstības	līmeņu	sistēma	muzikāli	izglītojošajā	procesā	(20.	аtt.).		
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19.	attēls.	Uztveres	attīstības	līmeņu	sistēma	(А.	Sohors)	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		
	
	

20.	attēls.	Uztveres	attīstības	līmeņu	sistēma	muzikāli	izglītojošajā	procesā	
(Marčenoka,	2008)	

 

Garīgo vērtību līmenis  
(ADEKVĀTA UZTVERE) 

  

Intelektuālais līmenis 
(UZTVERE – KLAUSĪŠANĀS) 

 

Emocionālais līmenis 
(PAVADOŠĀ UZTVERE, KOMITĀTA)  

 

Fizioloģiskais līmenis 
 (MUZIKĀLĀS SKAŅAS FONA SAJŪTA) 

 

 

ADEKVĀTA UZTVERE 

 

UZTVERE - KLAUSĪŠANĀS 

 

PAVADOŠĀ UZTVERE (KOMITĀTA) 

 

MUZIKĀLĀS SKAŅAS FONA SAJŪTA 
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Iepriekš	apskatītā	līmeņu	sistēma	un	mūzikas	uztveres	kritēriji	nosaka	
četrus	mūzikas	uztveres	līmeņus:		

 sākotnējais	līmenis,	fizioloģiskais	(muzikālās	skaņas	fona	sajūta);		
 zemais	līmenis,	emocionālais	(pavadošā	uztvere,	komitāta);		
 vidējais,	intelektuālais	līmenis	(uztvere	–	klausīšanās);		
 augsts	garīgo	vērtību	līmenis	(adekvāta	–	estētiskā	uztvere).	

Sākotnējais	līmenis	(fizioloģiskais)	–	elementārā	uztvere.	Raksturīga	
vienaldzīga	attieksme	un	skaņdarba	saturiskā	un	mākslinieciskā	tēla	pilnīga	
neizpratne.	 Līmenis,	 kurā	 nav	 vajadzības	 klausīties	 skaņdarbu,	 nerodas	
asociativitāte,	 nav	 personiskās	 jēgas.	 Mūzikas	 izteiksmes	 līdzekļu	 un	
terminoloģijas	 nesapratne.	 Vāji	 attīstītas	 skolēnu	 muzikālās	 spējas.	 Šajā	
līmenī	mūzikas	uztvere	ir	skaņu	haoss,	kam	nav	organizējoša	pirmsākuma.	
Muzikālo	skaņu	fona	sajūta.		

Zems	 līmenis	 (emocionālais)	 –	 vispārināta,	 vāji	 diferencēta	 uztvere	
bez	 iedziļināšanās	 mūzikas	 iekšējā	 struktūrā.	 Emocionāla	 uztvere,	 ko	 var	
raksturot	 ar	 vārdiem	 „patīk/nepatīk”,	 bez	 skaņdarba	 tēlainā	 satura	
izpratnes.	 Mūzikas	 skaņas	 tiek	 identificētas	 tikai	 ar	 divu	 emocionālo	
aspektu	 palīdzību	 –	 sērīgi	 un	 jautri.	 Skaņdarba	 uztveres	 procesu	 virza	
ievadsaruna,	 pedagoga	 stāstījums,	 taču	 klausītāja	 patstāvīgā	 iztēle	 un	
asociācijas	 ir	 primitīvas.	 Skolēns	 nosaka	 dažādus	 mūzikas	 izteiksmes	
līdzekļus	 un	 lieto	 terminoloģiju,	 taču	 bez	 nozīmes	 izpratnes.	 Šajā	 līmenī	
vērojama	 nepietiekamu	 muzikālo	 spēju	 attīstība.	 Dominējošās	 muzikālās	
vajadzības	un	 intereses	–	 izklaidējošā	mūzika.	Šis	 līmenis	atbilst	komitātai	
mūzikas	uztverei.		

Vidējais	 līmenis	 (intelektuālais)	 –	 konteksta	 uztvere	 saistībā	 ar	
zināšanām	 par	 skaņdarba	 rašanās	 vēsturiskajiem	 apstākļiem,	 komponista	
biogrāfiju,	 viņa	 daiļrades	 īpatnībām.	 Nozīmīgi	 ir	 tas,	 ka	 mākslas	 darba	
rašanās	avotu	pārzināšana	atvieglo	tā	izpratni.	Šis	līmenis	paredz	atsevišķu	
priekšstatu	veidošanos	par	skaņdarba	tēlu	(fragmentāra	izpratne).	Uztvere	
tiek	bagātināta	ar	asociācijām,	kas	ir	tuvas	skaņdarba	iecerei.	Šāda	uztvere	
saistīta	 ar	 prasmi	 apzināti	 mūzikā	 uzsvērt	 atsevišķus	 elementus	 (ritmu,	
tempu,	dinamiku,	tembru).	Raksturīga	muzikālās	izteiksmes	līdzekļu	daļēja	
izpratne	un	apzināta	terminoloģijas	 lietošana,	muzikālo	spēju	parādīšanās.	
Šis	līmenis	atbilst	mūzikas	uztveres	–	klausīšanās	līmenim.		



Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika Marina Marčenoka 

 

119 
 

Augstākais	 līmenis	 (garīgo	 vērtību	 jeb	 estētiskais)	 –	 pilnīga,	
viengabalaina	mūzikas	uztvere,	kam	raksturīga	asociāciju	daudzveidība	ar	
citiem	 skaņdarbiem	 pēc	 formas	 un	 satura,	 skaņdarba	 rašanās	 apstākļu	
izpratne.	 Viengabalainu	 uztveri	 nodrošina	 vispusīga	 skaņdarba	 analīze.	
Tādai	 uztverei	 raksturīga	 skaņdarba	 struktūras	 elementu	 saikņu	
likumsakarību	 izpratne.	 Šo	 līmeni	 nosaka	 pēc	 priekšstata	 par	 skaņdarba	
tēlu	 kā	 apjēgtu	 un	 harmonisku	 parādību,	 kam	 raksturīga	 selektivitāte	
attieksmē	 pret	 mūzikas	 informāciju,	 spējas	 atšķirt	 pozitīvas	 un	 negatīvas	
masu	kultūras	parādības.	Galīgais	rezultāts	–	iekšēji	apzināta	muzikālā	tēla	
uztvere.	Izvēle	ir	selektīva,	jo	prot	izvēlēties	no	dažādiem	mūzikas	žanriem	
un	virzieniem.	Šajā	līmenī	skolēni	spēj	patstāvīgi	veikt	radošus	uzdevumus,	
jo	 skaņdarba	 uztveres	 laikā	 starp	 pedagogu	 un	 pusaudzi	 veidojas	 kopīga	
radošā	darbība.	Tieši	šis	ir	adekvātas	uztveres	līmenis.		

	

	

	
	
	
	
	
	

21.	attēls.	Uztveres	veidošanās	līmeņi	muzikāli	izglītojošā	procesā	
(Marčenoka,	2008)	

Pedagoģijas	zinātnē	uztveres	adekvātuma	problēma	ir	aktuāla,	 jo	tieši	
skolas	 gados	 bērni	 apgūst	 vērtības,	 kas	 raksturo	 personību.	 Mūsdienu	

Garīgo
vērtību

Intelektuālais līmenis
(muzikālās refleksijas)

akts)

Emocionālais līmenis 
(sākotnējais vērtējums: patīk/ 

nepatīk)

Fizioloģiskais līmenis
(mūzikas uztvere kā skaņu vibrācija)

Adekvāta, 
viengabalaina uztvere, 

skaņdarba tēlainā 
satura apjēgšana 

Uztvere – 
klausīšanās 
kontekstā 

Mūzikas skaņu fona sajūta, 
elementāra uztvere 

Komitāta, 
vispārināta 

uztvere 
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pasaulē	adekvātuma	problēma	 ir	 ieguvusi	 jaunu	skanējumu	un	aktualitāti.	
Ir	 mainījies	 problēmas	 zinātniskais	 konteksts.	 Priekšstati	 par	 uztveres	
pasivitāti	 nomainīti	 ar	 ideju	 par	 uztveres	 aktīvo	 radošo	 raksturu,	 par	
pusaudža	 personisko	 jēgu	 kā	 pilnvērtīgas	 uztveres	 svarīgu	
priekšnoteikumu.	 „Vispārējo	atzinību	 ir	 guvusi	 atziņa	par	 skaņdarba	 jēgas	
varietāti,	 par	 tā	 atskaņošanas	 un	 klausīšanās	 interpretāciju	 daudzveidību.	
Vēl	 svarīgāka	 ir	 uztveres	 evolūcija,	 tās	 daudzveidības	 palielināšanās	
kultūras	 konteksta	 pārmaiņu	 rezultātā	 –	 dažādu	 laikmetu	 un	 kontinentu	
mūzikas	 aktīva	 līdzāspastāvēšana,	 strauja	 muzikālās	 kultūras	 sociālā	
diferenciācija,	 kas	 izraisījusi	 tādas	 nevēlamas	 parādības	 kā	 daiļrades	
virzienu	 attālināšanās	 no	 klausītāja,	 mūzikas	 valodiska	 šķelšanās,	 tādu	
formu,	 kas	 atrodas	 uz	 mākslas	 un	 kultūras	 robežas,	 attīstība”	
(Медушевский,	1980).	

Saskaroties	 ar	 krasām	 kultūras	 pretrunām,	 adekvātuma	 problēma	 ir	
kļuvusi	par	vērtību.	Vai,	piemēram,	T.	Adorno	ir	taisnība,	kad	viņš	augstāko	
uztveres	 tipu	 „pilnīgi	 adekvāta	 uztvere”	 saista	 ar	 strukturālu	 klausīšanos?	
Vai	var	uzskatīt	par	adekvātu	uztveri,	kad	klausītājs	„ģībst	no	bezsaturiska,	
banāla	 šlāgera”?	 Vai	 adekvātas	 uztveres	 kritēriju	 skaitā	 ir	 iekļauta	
orientēšanās	mākslinieciskajās	vērtībās?	

Iepriekš	minētais	 liecina,	 cik	 sarežģīta	mūsdienu	 apstākļos	 ir	 kļuvusi	
adekvātuma	 problēma	 un	 cik	 aktuāli	 ir	 tās	 risinājumu	 meklējumi.	
Adekvātuma	problēmu	atspoguļo	savstarpēji	saistītu	 jautājumu	komplekss	
par	 adekvāta	 uztveres	 jēdzienu,	 priekšmetu	 (kam	 tā	 ir	 adekvāta?),	 par	
adekvātuma	kritērijiem.	Šī	jēdziena	skaidrojumam	ir	dažādas	pieejas.	

V.	Meduševskis	 par	 adekvātu	 uztveri	 uzskata	 „(..)	 teksta	 lasīšanu	
muzikāli	 valodiskajā,	 žanru,	 stilistiskajā	 un	 garīgi	 vērtīgajā	 kultūras	
principu	aspektā.	Jo	pilnvērtīgāk	personība	pieņem	muzikālās	un	vispārējās	
kultūras	 pieredzi,	 jo	 tai	 raksturīgā	 uztvere	 ir	 adekvātāka.	 Līdzīgi,	 kā	
relatīvās	patiesībās	izpaužas	absolūtā,	konkrētos	uztveres	aktos	īstenojas	tā	
vai	 cita	 adekvātuma	 pakāpe”	 (Медушевский,	 1980).	 Turpinot	 savu	 domu,	
V.	Meduševskis	apgalvo,	ka	adekvāta	uztvere	–	„(..)	tas	ir	konkrētā	skaņdarba	
pilnīgas	 uztveres	 etalons,	 ideāls,	 kas	 balstās	 uz	 mākslinieciskās	 kultūras	
pieredzi.	 Uztveres	 attīstībai	 šai	 pieredzē	 ir	 ietverts	 adekvātuma	 kritērijs.	
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Kultūras	 uztveres	 līmenis	 ir	 tās	 adekvātuma	 mēraukla”	 (Медушевский,	
1980).	

L.	Bočkarevs	 par	 adekvātu	 uztveri	 uzskata	 „(..)	 mūzikas	 nozīmes	
izpratni	estētiskajā	līmenī,	mūzikas	kā	mākslas	veida	apjēgšanu”	(Бочкарев,	
2008).	

V.	Petrušins	 adekvātumu	 raksturo	 kā	 „(..)	 tēla	 atbilstību,	 ekvivalentu	
uztveramajam	objektam”	(Петрушин,	2010).	

B.	Asafjevs	adekvātu	uztveri	aplūko	kā	„(..)	darbību,	kas	attīstās	un	kam	
raksturīgs	 polifoniskums,	 skaņdarba	 redzējums	 veselumā	 (kultūras)	 un	
daļās	 (kultūras	 sfērās).	 Uztveres	 adekvātuma	 samazināšanās	 visbiežāk	 ir	
saistīta	 ar	 krasām	 robežām	 starp	 dažādām	 kultūras	 sfērām,	 jo,	 lai	 masu	
klausītājs	 spētu	 mainīt	 savu	 interesi	 no	 sadzīves	 mūzikas	 uz	 „augstāku	
mūziku”,	 ir	 nepieciešama	 starprakstura	 mūzika	 jeb	 „nopietni	 vieglā”	
mūzika.	 Šajā	 gadījumā	 mūzikas	 uztveres	 neadekvātums	 bieži	 vien	 rodas	
tādēļ,	ka	dziesmas	klausīšanās	iemaņas	tiek	pārceltas	uz	daudz	sarežģītāku	
skaņdarbu	 klausīšanos.	 Daudzi	 klausītāji	 mūzikā	 meklē	 vienkāršu	 dzīves	
emociju	 izpausmi	 un	 izklaidi,	 nemēģinot	 izprast	 tās	 dziļo	 jēgu	 un	 saturu”	
(Асафьев,	1981).		

V.	Meduševska	 un	 L.	Bočkareva	 koncepcija	 nosaka:	 „Adekvātas	
uztveres	 priekšmets	 var	 būt	 tikai	 pats	 skaņdarbs,	 kas	 ir	 adekvāts	 ar	
komponista	 ieceri	 un	 kurā	 tēls	 tiek	 aplūkots	 kā	 skaņdarba	 vērtība”	
(Медушевский,	1980).	

Tādējādi	 muzikālā	 tēla	 adekvāta	 uztvere	 saistīta	 ar	 divu	 elementu	
mijiedarbību	–	objektīvā	un	subjektīvā,	pirmkārt,	tas,	kas	jau	pirmsākumos	
„ielikts”	 skaņdarbā,	 otrkārt,	 skaidrojumi,	 priekšstati	 un	 asociācijas,	 kas	
rodas	 klausītāja	 apziņā	 pēc	 skaņdarba	 noklausīšanās.	 Acīmredzami,	 jo	
plašāks	 ir	 šādu	 subjektīvo	 priekšstatu	 loks,	 jo	 pilnvērtīgāka	 un	 dziļāka	 ir	
uztvere.	

Skolēniem,	kam	saskarsmē	ar	mūziku	nav	pietiekami	 lielas	pieredzes,	
subjektīvie	priekšstati	ne	vienmēr	ir	adekvāti	attieksmē	pret	mūziku.	Tāpēc	
ir	ļoti	svarīgi	iemācīt	pusaudžiem	noskaidrot	to,	kas	mūzikā	ietverts	objektīvi,	
un	 to,	 ko	 viņi	paši	 piešķir,	 kas	 ir	 šajā	nosacīti	 „savā”	 skaņdarbā,	 bet	 kas	 ir	
radošs,	izdomāts.	
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Mūzikas	stundas	skolā	ir	paredzētas	izglītota	klausītāja	sagatavošanai:	
kurš	mīl	mūziku,	spēj	saprast	idejas,	jūtu	dziļumu.	Tāpēc	mūzikas	adekvātas	
uztveres	attīstība	 ir	viens	no	galvenajiem	skolēnu	muzikālās	audzināšanas	
uzdevumiem	un	tai	jānotiek	visos	muzikālās	darbības	procesos.	

Autore	 par	 adekvātu	mūzikas	 uztveri	 uzskata	 uztveri,	 kas	 paredz	
skaņdarba	 iekšējās	struktūras	 izpratni,	viengabalainu	priekšstatu	par	
skaņdarbu	 kā	 apjēgtu	 un	 harmonisku	 parādību,	 kam	 raksturīga	
selektivitāte	attieksmē	pret	mūzikas	informāciju,	spēja	atšķirt	pozitīvas	
un	negatīvas	masu	kultūras	parādības.		

	
Secinājumi	
	
 Balstoties	 uz	 darbības	 teoriju,	 izstrādāts	 mūzikas	 uztveres	 kā	

darbības	procesuālais	modelis,	kas	ir	muzikāli	 izglītojošā	procesa	
organizēšanas	pamats.	

 Izveidota	muzikālā	tēla	apguves	secība.	
 Uztveres	 adekvātums	 ir	 atkarīgs	 no	 tā,	 cik	 lielā	 mērā	 notiek	

skaņdarba	muzikālā	 tēla	 objektīvā	 satura	un	 skolēna	 subjektīvās	
uztveres	tuvināšanās.	

 Mūzikas	 uztvere,	 ir	 polimotivēta	 darbība,	 kurai	 raksturīga	
subjekta	 izziņas,	 vērtīborientācijas,	 komunikatīvās	 un	 radošās	
darbības	sintēze.	

 Formulēti	mūzikas	uztveres	kritēriji	un	rādītāji.	
 Noteikta	uztveres	attīstības	 līmeņu	sistēma	muzikāli	 izglītojošajā	

procesā,	kur	augstākais	 līmenis	 ir	adekvāta	uztvere,	kura	nosaka	
muzikālās	gaumes	pilnveidošanu.	

 Adekvāta	 uztvere	 ir	 neatņemama	 muzikālās	 mākslas	 izziņas	
īpašība,	un	tā	ietver	sevī	izziņas	radošo	aspektu.	

 Mūzikas	 uztveres	 attīstības	 procesam	 ir	 jābūt	 pedagoģiski	
organizētam.	
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2.	SKOLĒNU	MUZIKĀLĀS	GAUMES	TEORĒTISKI	
METODOLOĢISKAIS	RAKSTUROJUMS	

	
2.1.	Jēdziena	„muzikālā	gaume”	veidošanās	filozofiski		

estētiskais	aspekts	
	 	
Jēdziens	 „gaume”	 kā	 estētikas	 kategorija	 pirmo	 reizi	 parādījies	 XVII	

gadsimtā.	 Estētiskās	 gaumes	 jēdziena	 pamatatziņas	 var	 atrast	 jau	 seno	
filozofu	(Platons,	Aristotelis,	Heraklīts,	Dēmokrits,	Epikūrs)	darbos.	Kaut	arī	
viņu	sacerējumos	estētiskās	gaumes	jēdziens	vēl	nav	definēts,	 jāatzīmē,	ka	
vēlāk	 šie	 darbi	 tika	 attiecināti	 uz	 pētāmā	 jēdziena,	 dabas	 un	 dzīves	
parādību,	kā	arī	cilvēka	darbības	vērtējumu.	Pēc	viņu	domām,	šie	jēdzieni	ir	
Skaistums,	Harmonija,	Labais,	Patiesība,	Tikumība.		

Sengrieķu	 filozofijā	 „(..)	 reālā	pasaule	un	 iedomu	pasaule	 tika	 slavēta	
vai	 pelta,	 tādējādi	 zināmā	mērā	 tika	 novērtēta”	 (Naumans,	1993).	 Filozofi	
izteica	vērtējošo	spriedumu	par	visām	reālās	dzīves	izpausmēm,	mākslas	un	
zinātnes	 pasauli,	 akcentējot	 mūzikas	 estētisko	 vērtību,	 tās	 nozīmi	
sabiedriskajā	dzīvē	un	audzināšanā	(Platons	dialogā	„Timejs”).	

Runājot	par	mākslu,	aktualizējās	 tās	nozīme	cilvēka	attīstībā,	 izprotot	
labo	un	slikto	apkārtējā	pasaulē	(Platons	dialogā	„Valsts”).	„Kurš	šajā	sfērā	
audzināts	 kā	 nākas,	 –	 rakstījis	 filozofs,	 –	 tas	 ļoti	 asi	 uztver	 dažādas	
paviršības	 vai	 dabiskos	 trūkumus.	 Viņa	 apmierinātība	 būs	 pareiza:	 viņš	
lielītu	 to,	 kas	 ir	 labi,	 un,	 pieņēmis	 to	 savā	 dvēselē,	 izmantotu	 to,	 un	 pats	
kļūtu	nevainojams”	(Платон,	2001).	

Pēc	 Platona	 domām,	 valsts	 varenība	 un	 spēks	 ir	 tieši	 atkarīgi	 no	 tā,	
kāda	 mūzika	 tajā	 skan	 –	 kādās	 skaņkārtās	 un	 kādos	 ritmos.	 Platons	
uzskatīja,	 ka	 valstij	 drošākais	 veids,	 kā	 sagraut	 tikumus,	 novēršanās	 no	
pieticīgas	un	kautrīgas	mūzikas.	 „Caur	 izlaidīgiem	ritmiem	un	skaņkārtām	
cilvēku	 dvēselēs	 iekļūst	 tāds	 pats	 kaunpilns	 un	 izlaidīgs	 sākums.	Mūzikas	
ritmiem	un	skaņkārtām	piemīt	spēja	padarīt	cilvēku	dvēseles	tādas,	kādi	ir	
viņi	 paši”	 (Платон,	 2001).	 Platons	 un	 viņa	 sekotāji	 uzskatīja,	 ka	 valstī	 ir	
pieļaujama	 tikai	 tāda	 mūzika,	 kas	 indivīdam	 palīdz	 pacelties	 līdz	
sabiedrisko	 vajadzību	 līmenim	 un	 apzināties	 paša	 pasauli	 vienotībā	 ar	
polisas	kopienu.	Muzikāli	 izglītots	cilvēks	„(..)	 ļoti	asi	 izjūt	katru	nolaidību,	
sliktu	darba	kvalitāti,”	sacījis	Platons	(Платон,	2001).		
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Turpinot	Platona	 ideju,	Aristotelis	uzsvēra	mūzikas	tikumisko	nozīmi,	
uzskatot,	 ka	 „mūzika	 veicina	 Patiesības	 izzināšanu,	 atspoguļo	 cilvēka	
dvēselisko	 dzīvi,	 melodija	 reproducē	 raksturus	 –	 reāli	 eksistējošus	 vai	
ideālus,	 tas	 ir,	 kādiem	 šiem	 raksturiem	 jābūt”	 (Античная	 музыкальная	
эстетика,	2000).	

Aristotelis	 izstrādāja	 mācību,	 kurā	 ir	 atklāti	 priekšstati	 par	 cilvēka	
iekšējo	pasauli	 un	paņēmieniem,	 kā	 to	 var	 ietekmēt	 ar	mūzikas	palīdzību.	
Šajā	 mācībā	 izstrādāta	 muzikālās	 gaumes	 koncepcija,	 saskaņā	 ar	 kuru	
sengrieķu	traģēdijās	skatītāja	un	klausītāja	dvēselē	notika	atbrīvošanās	no	
slimīgiem	 afektiem.	 Pēc	 Aristoteļa	 domām,	 tad,	 kad	 cilvēks	 cieš	 no	 kāda	
sāpīga	 pārdzīvojuma,	 viņa	 dvēsele	 atsvešinās	 no	 sabiedrības	 dzīves.	 Kad	
dziļa	pārdzīvojuma	laikā	tā	attīrās	no	afekta,	viņa	„(..)	dvēsele	paceļas	pāri	
savam	 privātajam	 vienreizīgumam	 līdz	 vispārīgumam,	 kas	 atklājas	
sabiedriskās	dzīves	veidā”	(Античная	музыкальная	эстетика,	2000).		

Meklējot	 Skaistā	 dabu,	 antīkie	 filozofi	 Heraklīts,	 Dēmokrits,	 Epikūrs	
atzīmēja,	 ka	 „visiem	 materiālās	 pasaules	 priekšmetiem,	 kam	 ir	 mērs,	
harmonija	 un	 proporcijas,	 piemīt	 skaistais”	 (Античная	 музыкальная	
эстетика,	 2000).	 Bez	 tam	 viņi	 uzskatīja,	 ka	 skaistā	 būtība	 ietver	 sevī	
objektivitāti,	 viengabalainību,	 lieluma	 un	 skaita	 harmoniju,	 kas	 atspoguļo	
pareizus	materiālistiskus	uzskatus.	

Var	secināt,	ka:	
 vērtējošā	 sprieduma,	 estētiskās	 gaumes	un	 estētiskas	 attieksmes	

pret	pasauli	teorijas	aizsākumi	veidojušas	antīkajā	filozofijā;		
 sengrieķu	 domātāji	 runāja	 par	 vienotu	 vērtību	 sākotni,	 kas	

apvieno	 Labo	 un	 Ļauno,	 Brīnišķīgo	 un	 Nejēdzīgo,	 par	 to	 lomu	
personības	 audzināšanā,	 par	 apkārtējās	 īstenības	 un	 mākslas	
vērtēšanas	kritērijiem,	kas	mūsu	apziņā	asociējas	ar	aksioloģisku	
pieeju	šī	jautājuma	risināšanā;	

 personības	audzināšanas	estētiskajos,	tikumiskajos	un	izzinošajos	
attīstības	virzienos	attīstījās	vērtējošā	attieksme.	

Nākamajā	 laikmetā,	 kas	 nomainīja	 antīko	 periodu,	 notika	 visu	
materiālo	 un	 garīgo	 attiecību	 pārvērtēšana.	 Viduslaikus	 raksturo	 visas	
dzīves	 kārtības	 izmaiņas,	 bet	 līdztekus	 turpinās	 antīkā	 laikmeta	
aksioloģiskās	tradīcijas,	veidojot	dažādus	vērtību	klasifikācijas	variantus,	to	
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daudzveidīgu	 raksturojumu.	 Vienojošais	 sākums	 un	 absolūtais	 kritērijs	
viduslaikos	 bija	 Dievs,	 tāpēc	 to	 vai	 citu	 vērtību	 izpratnē	 un	 atklāsmē	
viduslaiku	filozofijā	akcentēja	garīgā	pirmsākuma	pārākumu	pār	materiālo.	

Sākot	 ar	 17.	 gadsimta	 beigām,	 no	 vairākiem	 estētiski	 vērtējošiem	
jēdzieniem	un	kategorijām	 ir	 izdalīts	 „gaumes”	 jēdziens.	1637.	gadā	spāņu	
filozofs	 un	 rakstnieks	 Baltasars	 Grasjans	 i	 Moraless	 (Baltasar	 Gracián	
y	Morales	(1601–1658))	 traktātā	„Varonis”	par	svarīgāko	„varoņa”	 īpašību	
uzskata	 „cildenu	 gaumi”.	 Gaume	 ir	 viena	 no	 tām	 trīs	 īpašībām	 –	 „ražīgs	
talants,	 dziļš	 prāts,	 izsmalcināta	 un	 laba	 gaume”,	 kas	 „padara	 cilvēku	 par	
brīnumu”.	Turklāt,	ja	„divdesmit	gadu	vecumā	valdošās	ir	jūtas,	trīsdesmit	–	
talants,	 četrdesmit	 –	 prāts”,	 tad	 „laba	 gaume	 rotā	 cilvēku	 visu	 mūžu”.	
Baltasars	 Grasjans	 i	 Moraless	 gaumi	 uzskata	 par	 prāta	 audzināšanas	 un	
veidošanas	līdzekli:	„Un	ja	natūra,	lai	cilvēku	paceltu,	radījusi	to	kā	visa,	kas	
dabā	vislabākais,	sakopojumu,	tad	māksla	ar	gaumes	un	prāta	veidošanu	lai	
padara	to	par	mazo	visumu”	(Naumans,	1993).	

Tādēļ	 var	 runāt	 par	 to,	 ka	 gaumes	 veidošanās	 tika	 saistīta	 kopā	 ar	
domāšanas	 darbību	 kā	 divām	 savstarpēji	 saistītām	 īpašībām,	 kuru	
veidošanas	līdzeklis	ir	māksla	(Baltasars	Grasjans	i	Moraless).		

Pēc	Grasjana	i	Moralesa	domām,	gaume	ir	personības	dvēseles	īpašība	
un	 spēja,	 ko	 veidojusi	 kultūra.	 Filozofam	 šis	 jēdziens	 iegūst	 estētisku	 un	
kulturoloģisku	 akcentu,	 jo	 ar	 kultūru	 tas	 pauž	 vērtējošu	 attieksmi	 pret	
skaistumu	un	māksliniecisko	daiļradi.	

Nedaudz	vēlāk	parādās	pirmā	gaumes	klasifikācija	Žana	de	Labrijērsa	
interpretācijā	 (Jean	 de	 La	 Bruyere	 (1645–1696)).	 Viņš	 iedala	 gaumi	 labā,	
lieliskā,	 samaitātā	 un	 sliktā.	 Filozofs	 apgalvo:	 „Gaumei	 ir	 uzspiests	 laika	
zīmogs.	 Gaumes	mūsdienīgums	 nav	 tās	 kvalitātes	 garantija”	 (Naumans	E.,	
1993),	tas	mums	ļauj	spriest	par	pirmo	„gaumes”	klasifikāciju	un	par	gaumi	
kā	mērķtiecīgi	(pakāpeniski)	attīstāmu	īpašību.		

17.	gadsimtā	 franču	 rakstnieks	 Fransuā	 de	 Larošfuko	 (Fransua	 de	 La	
Rochefoucauld	 (1613–1680)),	 prātojot	 par	 „gaumi”,	 rakstījis,	 ka	 vispārēja	
kritērija	 trūkums	 jautājumā	 par	 gaumi	 konstatēts	 tāpēc,	 ka	 gaume	
atspoguļo	ne	vispārīgas,	bet	personiskās	cilvēku	intereses.	„Mūsu	gaumes	ir	
tik	 nekonsekventas	 un	 izplūdušas:	 vienu	 un	 to	 pašu	 mēs	 uztveram	 tik	
dažādos	aspektos,	ka	beigās	pārstājam	atpazīt	to,	ko	paši	esam	redzējuši	un	
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pārdzīvojuši”	(Fransuā	de	Larošfuko,	2004).	Nevar	nepiekrist	tēzei	par	to,	ka	
gaume	atspoguļo	cilvēku	intereses.	

Apgaismības	 laikmeta	 estētikas	 teorijā	 tika	 paplašināta	 gaumes	
kategorija.	 18.	gadsimtā	 gaumes	 problēma	 ieņem	 centrālo	 vietu	 Francijas,	
Anglijas,	 Vācijas	 filozofu	 darbos	 (Fransuā	 Voltērs,	 Šarls	 Batē,	 Antonijs	
Šefstberī,	Šarls	Luijs	Monteskjē	u.c.).	

Fransuā	 Voltēra	 (Francois‐Mari	 Arouet	 de	 Voltaire	 (1694–1778))	
raksts	 „Gaume”	 bija	 savdabīgs	 visu	 domu	 un	 spriedumu	 par	 gaumes	
rašanos	un	 raksturu	 apkopojums,	 kas	 bija	 pavīdējuši	 iepriekšējo	pētnieku	
darbos.	 Savā	 rakstā	 Voltērs	 atspoguļojis,	 kā	 priekšstats	 par	 gaumi	 kā	
elementārām	 fiziskām	 jūtām	 attīstījies	 un	 transformējies	 universālā	
kategorijā,	kas	apzīmē	spēju	izzināt	Skaisto.	

„No	 vārda	 „gaume”,	 Voltērs	 raksta,	 ar	 nozīmi	 iekšējā	 sajūta,	 spēja	
atšķirt	 ēdiena	 īpašības,	 visās	mums	 zināmajās	 valodās	 radusies	metafora,	
kurā	 ar	 jēdzienu	 „gaume”	 apzīmēta	 skaistuma	 un	 grēcības	 izjūta	 visās	
mākslās;	tāda	izzināšana	tiek	izdarīta	acumirklīgi,	līdzīgi	tam,	kā	mūsu	mēle	
momentā	 izšķir	 izbaudītā	 ēdiena	 garšu;	 gan	 vienā,	 gan	 otrā	 gadījumā	
atšķiršanas	spēja	apsteidz	pašu	domu”	(Хатчесон,	2003).	

Tāpat	 F.	Voltērs	 nošķir	 arī	 garīgo	 gaumi,	 skaistuma	 gaumi	 un	 iegribu	
gaumi,	piezīmējot,	ka	skaistuma	gaume	„(..)	atšķiras	ar	spriedumu	vērtību,	
jo	 tā	 var	 būt	 par	 tiesnesi	 dažādu	 lietu	 vērtējumiem,	 tāpat	 arī	 jūtām,	 jo	 šī	
gaume	 ir	 viegli	 audzināma	 un	 brīva	 no	 visiem	 trūkumiem”	
(Хатчесон,	2003).	 Kā	 atzīmē	 F.	 Voltērs,	 līdztekus	 ieaudzinātai,	 „labai	
gaumei”,	 eksistē	 arī	 „nelāga	 gaume”,	 kas	 izpaužas	 kā	modes	 ietekmes	 vai	
izglītības	trūkuma	rezultāts.	Gaume	–	kritērijs,	kas	nosaka	personību.	

Analizējot	 tā	 laika	 filozofu	 izteikumus	 un	 gaumes	 izpratni,	 varam	
secināt,	 ka	 „gaumi”	 visās	mākslās	 apzīmē	 kā	 vērtējošu	 īpašību,	 kā	modes	
ietekmes	 vai	 izglītības	 trūkuma	 rezultātu,	 kas	 ir	 raksturīgi	 arī	 mūsdienu	
pasaulē.	

Taču	 jau	 17.–18.	gadsimta	 filozofu	 darbos	 tiek	 definēts	 jēdziens	
„estētiskā	gaume”,	tā	izskaidrošana	veikta	no	dažādiem	aspektiem:	

 Gaume	–	estētikas	kategorijas	apzīmējums,	tās	duālā	daba	
Šarls	Batē	 (Charles	 Batteux	 (1713–1780)),	 atzīmējis,	 ka	 „(..)	 tāpat	 kā	

prāts	 zinātnē,	 tā	 arī	 gaume	 mākslā	 izvirza	 zināmus	 noteikumus.	 Tomēr	
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gaume	 ir	 jūtu	 tiesnesis,	 kas	 izskata	 lietu	 tribunālā	 ne	 ar	 pierādījumu	
palīdzību,	 bet	 gan	 ar	 sajūtām.	 Tāpēc	 gaumei	 vienlaicīgi	 piemīt	 gan	 jūtu	
patiesums,	 gan	 arī	 tā	 piesaista	 mūs	 skaistajam,	 liek	 norobežoties	 no	
bezjēdzīgā,	 uztraukties	 un	 ciest”	 (Музыкальная	 эстетика	 Западной	
Европы	17–18	веков,	2001).	

Deivids	 Jūms	 (David	 Hume	 (1711–1776))	 rakstījis,	 ka	 jautājumā	 par	
gaumi	pastāv	divi	uzskati	par	atšķirību	cēloņiem:	pirmais	–	tās	ir	„atšķirības	
atsevišķu	 cilvēku	 nosliecēs”,	 otrais	 –	 „mūsu	 valsts	 un	 mūsdienu	 laikmeta	
īpašie	tikumi	un	viedokļi”	(Юм,	2006).	

Imanuels	 Kants	 (Immanuel	 Kant	 (1724–1804))	 jautājumā	 par	 gaumi	
akcentējis	dialektiku	–	antagonisms	starp	individuālo	un	sabiedrisko	gaumi,	
uzskatot,	 ka	 šīs	 pretrunas	 var	 pastāvēt	 līdztiesīgi	 viena	 ar	 otru,	 var	 būt	
zināmā	mērā	uzticamas,	taču	tās	nekad	nebūs	atrisināmas.		

Angļu	 filozofu	 ieguldījums	 –	 viņi	 ieskicējuši	 gaumes	 antagonisko	
raksturu.	Viņu	darbos	gaume	vienlaikus	ir	individuāla	un	sabiedriska.	

 Gaumes	normu	un	kritēriju	atrašana	
Šarls	Luijs	de	Monteskjē	(Charles	Louis	de	Montesquieu	(1689–1755))	

apgalvoja:	 „Estētiskā	 gaume	 ir	 tas,	 kas	 piesaista	 mūs	 kādai	 lietai	 ar	 jūtu	
palīdzību,	 tā	 nav	 nekas	 cits	 kā	 spēja	 smalkjūtīgi	 noteikt	 apmierinātības	
mēru,	ko	tā	vai	cita	lieta	sniedz	cilvēkiem”,	tas,	„(..)	kas	emocionāli	piesaista	
mūs	 lietām”	 (Музыкальная	 эстетика	 Западной	 Европы	 17–18	 веков,	
2001).		

Ž.	Ž.	Ruso	 (Jean–Jacques	 Rousseau	 (1712–1778))	 rakstījis:	 „Estētiskā	
gaume	–	spēja	spriest	par	to,	kas	vairākumam	patīk	vai	nepatīk”,	apgalvojot,	
ka	 gaume	 no	 dabas	 dota	 visiem	 cilvēkiem,	 tomēr	 ne	 visiem	 tā	 piemīt	
vienādā	mērā,	ne	visiem	tā	attīstījusies	vienādā	pakāpē	un	dažādu	iemeslu	
dēļ	 ir	 pakļauta	 izmaiņām.	 Pēc	 Ž.	Ž.	Ruso	 domām,	 Labā	 patiesie	 paraugi	
meklējami	dabas	raksturā.	Estētiskās	gaumes	audzināšanas	līdzekļi	var	būt	
dzejas	studēšana,	grāmatu	lasīšana	un	labas	mūzikas	klausīšanās.	Tādējādi	
māksla	sekmē	gaumes	veidošanos.	

M.	Zelcera	 (M.	Zeltser)	 uzskati	 ir	 novatoriski,	 jo	 viņš	 estētisko	 gaumi	
uzskata	 par	 aktīvas	 uztveres	 spēju	 un	 mākslinieciskās	 daiļrades	 līdzekli.	
Viņa	skatījumā	gaume	ir	mākslinieka	prerogatīva.	
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 Gaumes	psiholoģiskā	aspekta	raksturojums	
Skotu	 filozofs	 Frensiss	 Hatčesons	 (Francis	 Hutcheson	 (1694–1746))	

gaumi	 uzskata	 par	 „brīnišķīgām	 jūtām”	 vai	 „(..)	 daudz	 attīstītāku	 spēju	
uztvert	 patīkamas	 idejas”	 (Хатчесон,	 2003).	 Tāpat	 viņš	 apgalvoja,	 ka,	
neskatoties	 uz	 visu	 mūsu	 gaumes	 daudzveidību,	 ir	 kaut	 kas	 kopīgs,	
vienojošs.	Pēc	viņa	domām,	tā	ir	cilvēku	psihofizioloģiskās	uzbūves	 īpatnība	
un	 kopība,	 kas	 izpaužas	 pasaules	 uztveres	 brīdī,	 veidojot	 Skaistā	 saikni	 ar	
labsajūtu	un	otrādi	–	Neglītā	saikni	ar	riebumu.		

D.	Jūms	norādīja,	ka	nepieciešams	ievērot	cilvēka	individuālās	rakstura	
īpatnības,	 jo	 laba	 gaume	 izpaužas	mākslas	 darba	 vērtējumos,	ņemot	 vērā	
dzīves	pieredzi	un	spēju	pielietot	salīdzināšanas	metodes”	(Юм,	2006).	

Ē.	Kēnings	 (E.	Keuning)	 rakstīja:	 „Gaume	 izpaužas	 kā	 saprāta	 spēja	
Patiesības,	 Labā	 un	 Skaistā	 uztverei.	 Atšķirībā	 no	 saprāta	 kā	 analītiskas	
spējas,	 gaume	raksturota	kā	dvēseles	 sintētiska,	garīgi	produktīva	 spēja	 šī	
vārda	labākajā	nozīmē.	Pēc	filozofa	domām,	„gaume	ir	sajūtas	un	sprieduma	
„vienojošs	spēks”	(Naumans,	1993).	

Antonijs	 Šeftsberī	 (A.	Schaftsbury)	 definēja	 estētisko	 gaumi	 kā	 „(..)	
noturīgu	 personības	 īpatnību,	 kurā	 nostiprinātas	 cilvēka	 iekšējās	 normas	
un	noslieces	palīdz	estētiski	novērtēt”	(Музыкальная	эстетика	Западной	
Европы	 17–18	веков,	 2001),	 kā	 „(..)	 īstenības	 estētisko	 īpašību	 adekvātas	
apguves	 spēju,	 kas	 izpaužas	 dabisku,	 neviltotu	 emocionālo	 vērtējumu	
sistēmā”	(Kант,	1992).	

 Estētiskās	 gaumes	 nozīme	 personības	 un	 sabiedrības	 kopīgās	
kultūras	attīstībā	

J.	G.	Herders	(Johann	Gottfried	von	Herder	(1744–1803))	par	estētiskās	
kultūras	 izpratni	 saka,	 ka	 „(..)	 jebkurai	 mākslai,	 jebkurai	 zinātnei,	 vispār	
labai	gaumei	pastāv	skaistuma	ideāls”	(Хатчесон,	2003).		

Frīdrihs	Šillers	(Johann	Christoph	Friedrich	von	Schiller	(1759–1805))	
atzīmē,	ka	estētiskajai	gaumei	piemīt	spēja	sabiedrībā	ieviest	harmoniju,	jo	
tā	 rada	 saskaņu	 cilvēkā,	 tādējādi	 attīstot	 kultūru.	 Filozofs	 raksta:	 „Visas	
citas	priekšstatu	formas	cilvēku	sašķeļ,	 jo	to	pamatā	ir	vai	nu	viņa	būtības	
jutekliskā	 vai	 garīgā	 daļa;	 tikai	 skaistuma	 priekšstati	 padara	 cilvēku	
monolītu,	jo	tie	paredz	viņa	divu	dabu	saskaņu”	(Шиллер,	2003).	
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F.	Hatčesons	 atzīmē:	 „Mākslinieciski	 inteliģenta	 un	 emocionāla	
vērtējuma	 spēja	 kā	 personības	 izziņas	 un	 apkārtējās	 pasaules	 brīnišķīgās	
dabas	atspoguļojuma	līdzeklis”	(Хатчесон,	2003).		

Šarls	 Luijs	 de	 Monteskjē	 estētiskās	 gaumes	 nozīmi	 personības	 un	
sabiedrības	kopīgās	kultūras	attīstībā	raksturo	kā	„(..)	spēju	adekvāti	apgūt	
īstenības	 estētiskās	 īpašības,	 kas	 izpaužas	 tiešu	 emocionālo	 vērtējumu	
sistēmā”	(Монтескье,	1964).	

Balstoties	 uz	 iepriekš	 minētajiem	 „gaumes”	 un	 „estētiskās	 gaumes”	
jēdzienu	formulējumiem,	var	secināt,	ka:	

 jau	 antīkajā	 filozofijā	 izveidojās	 estētiskās	 gaumes	 un	 estētiskās	
attieksmes	 vērtējošā	 sprieduma	 iedīgļi,	 diferencētas	 vērtējošās	
attieksmes	iezīmes	personības	audzināšanā	un	veidošanā;		

 17.	gadsimta	 beigās	 estētisku,	 vērtējošu	 jēdzienu	 un									
kategoriju	 virknē	 aktuāls	 kļūst	 jēdziens	 „gaume”,	 kurā	
identificējas	 jēdzieni	 „gaumes	 audzināšana”	 un	 „prāta	
audzināšana”	(Grasjans	i	Moraless);	

 estētiskā	 gaume	 ir	 atsevišķas	 personības	 estētisko	 vērtējumu	
noteikta	sistēma;	

 estētiskā	 gaume	 ir	 aktīvas	 uztveres	 veids	 un	 mākslinieciskās	
daiļrades	elements	(M.	Zelcers);	

 slikta	estētiskā	gaume	vai	bezgaumība	var	būt	modes	ietekmes	vai	
izglītības	trūkuma	rezultāts	(F.	Voltērs);	

 gaumes	 audzināšanas	 līdzeklis	 ir	 māksla	 kopumā	 un	 sevišķi	 –	
labas	mūzikas	klausīšanās	(Ž.	Ruso);	

 veikti	 mēģinājumi	 noteikt	 un	 izstrādāt	 gaumes	 normas,	 ņemot	
vērā	 cilvēka	 individuālās	 rakstura	 īpatnības	 un	 tās	 izpausmes	
māksliniecisko	skaņdarbu	vērtējumos	(D.	Jūms);	

 pēc	 dialektiskās	 filozofijas	 atziņām,	 gaumes	 problēmu	 var	
zinātniski	paplašināt	tikai	tajā	gadījumā,	ja	gaumi	saista	ne	tikai	ar	
apceres,	bet	arī	ar	daiļrades	spējām;	

 estētiskā	 gaume	 parādās	 ikvienā	 radošā	 darbībā,	 ikdienā	 un	
cilvēku	uzvedībā.	

Nākamais	 posms	 –	 jēdziens	 „mākslinieciskā	 gaume”	 ir	 „(..)	 estētiskās	
gaumes	 modifikācija	 mākslas	 nozarē,	 kas	 realizējas	 konkrētos	 estētiskos	
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spriedumos,	kas	atspoguļo	atsevišķa	 indivīda	 to	vai	citu	mākslas	parādību	
nozīmi	 un	 kas	 veidojušies	 mākslas	 nepastarpinātā	 jeb	 tiešā	 ietekmē.	
Mākslinieciskā	 gaume	 raksturo	 cilvēka	 spēju	 adekvāti	 uztvert	 un	 novērtēt	
mākslas	darbu	(Коган,	1996).	

Mākslinieciskā	 gaume	 ir	 pētīta	 vērtību	 aspektā.	 Apvienojot	 estētiskās	
un	 mākslinieciskās	 gaumes	 jēdzienus,	 mākslinieciski	 estētisko	 gaumi	 var	
uzskatīt	par	personības	garīgās	un	mākslinieciski	estētiskās	kultūras	pakāpi,	
emocionālo	 rezonansi	 pret	 mākslas	 darbiem	 un	 apkārtējās	 īstenības	
parādībām,	to	vērtējumu,	par	estētisko	refleksiju.	

Mākslinieciski	 estētiskās	 gaumes	 veidošanās	 iespējama	 uz	 tādu	
estētiskās	 apziņas	 komponentu	 pamata	 kā	 estētiskās	 emocijas,	 jūtas,	
spriedumi,	 intereses,	vajadzības,	 ideāli,	vērtīborientācija.	Muzikālā	gaume	 ir	
mākslinieciskās	gaumes	paveids.	

	Sprieduma	pamatā	ir	šādi	secinājumi:	
 abu	 jēdzienu	 piederība	 mākslas	 nozarei	 (muzikālā	 gaume	 šajā	

gadījumā	attiecināma	uz	mūzikas	kultūras	jautājumiem);		
 vērtējošā	 momenta	 analoģija	 mākslas	 darbu	 uztveres	 laikā.	 Tā	

veidojas	 mākslas	 ietekmē,	 cilvēka	 un	 skaņdarbu	 savstarpējā	
iedarbībā,	literārajā	daiļradē,	horeogrāfijā,	skatuves	mākslā.	Tāpēc	
var	 apgalvot,	 ka	 aplūkotais	 jēdziens	 ir	 aksioloģisks,	 jo	 ietver	
noteiktu	vērtējumu,	kas	rodas	skaņdarbu	uztveres	brīdī.		

Iepriekš	 aplūkoto	 jēdzienu	 „gaume”,	 „estētiskā	 gaume”	 un	
„mākslinieciskā	 gaume”	 formulējums	 palīdzējis	 atspoguļot	 un	 definēt	
jēdzienu	„muzikālā	gaume”,	kas	 ir	aksioloģisks	 jēdziens,	spēja	uztvert	
mūzikas	mākslu,	paust	emocionāli	vērtējošu	attieksmi	un	selektivitāti	
attiecībā	pret	mūzikas	informāciju.		

Apkopojot	visus	iepriekš	minētos	secinājumus,	jāatzīmē	vairāki	svarīgi	
momenti:	

 gaumes	 jēdziena	 veidošanās	 bija	 vēsturiski	 nosacīta.	 Ja	 antīkā	
laikmeta	 un	 viduslaiku	 posmā	 var	 runāt	 tikai	 par	 vērtējošo	
spriedumu	par	pasauli,	mākslu	un	 cilvēku,	 tad	 izpētes	 aizsākumi	
meklējami	 klasicisma	 laikmetā.	 Gaumes	 jēdziena	 veidošanās	
process,	 tā	 virzība	 bija	 atkarīga	 no	 katra	 apskatītā	 laikmeta	
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politiskajiem,	 tikumiskajiem,	 ekonomiskajiem,	 reliģiskajiem	 un	
sabiedriskajiem	attīstības	posmiem;	

 muzikālā	gaume	ir	estētiskās	un	mākslinieciskās	gaumes	paveids,	
iekļaujot	 sevī	 šo	 divu	 jēdzienu	 raksturojumus,	 kas	 ietver	
aksioloģisko	aspektu;	

 Izmantojot	 pētījumus	 par	 estētisko	 gaumi	 un	 māksliniecisko	
gaumi,	tika	definēts	jēdziens	„muzikālā	gaume”.		

	
2.2.	Muzikālās	gaumes	psiholoģiski	pedagoģiskais	raksturojums	
	

Veicot	zinātniski	pētnieciskās	literatūras	analīzi	(D.	Jūms,	D.	Busurašvili,	
F.	Makojevs,	 R.	Telčarova,	 N.	Čičerina),	 tika	 izstrādāts	 muzikālās	 gaumes	
saturs.	Tajā	ietilpst	šādi	muzikālās	gaumes	komponenti:	

 muzikālā	vajadzība,	motīvs,	interese;	
 muzikālā	dzirde;	
 mūzikas	uztvere;	
 emocionalitāte;	
 zināšanas,	prasmes,	iemaņas;	
 kopīga	radošā	darbība.	
Muzikālā	 vajadzība	 raksturo	 noteiktu	 stāvokli,	 kas	 stimulē	 skolēnu	

skaņdarba	uztveri	un	daiļradi	„saskaņā	ar	skaistuma	likumiem”	(L.	Kogans).	
Muzikālās	 vajadzības	 nosaka	 interese,	 kas	 šīs	 vajadzības	 konkretizē.	
Intereses	un	aizraušanās	problēma	–	viena	no	aktuālākajām	pedagoģijā	un	
psiholoģijā,	 tai	 skaitā	arī	mūzikas	pedagoģijā.	Tai	 ir	 īpaša	nozīme	mūzikas	
pedagoģijā,	 jo	 bez	 emocionālās	 aizrautības	 nav	 iespējams	 sasniegt	
rezultātus,	 bez	 intereses	 mūzikas	 stundā	 nevar	 nodrošināt	 skolēnu	
muzikālo	 attīstību.	 Interese	 par	 mūziku	 ir	 skolēnu	 pašattīstības	 obligāts	
nosacījums,	 tā	 motivē	 skolēnus	 pievērsties	 dažādiem	 muzikālās	 darbības	
veidiem,	konkrēti,	skaņdarbu	uztverei.	Māksla	cilvēkiem	ir	tikpat	svarīga	kā	
ēdiens,	 dzēriens	 un	 apģērbs,	 sacījis	 Ļevs	 Tolstojs.	 Un	 pat	 vēl	
nepieciešamāka.	Bet	vajadzīga	tā	ir	nevis	tāpēc,	ka	par	to	sapņo	mākslinieki	
vai	pedagogi,	bet	gan	tāpēc,	ka	pati	dzīve	negaidīti	un	nenoliedzami	nosaka	
cilvēkiem	šo	nepieciešamību.		
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Motīvs	 ir	 „(..)	 konkrēta,	 cilvēku	 uz	 to	 vai	 citu	 darbību	 pamudinoša	
forma”	(B.	Asafjevs).	Motīvs	ir	muzikālās	gaumes	struktūras	elements	un	tā	
vai	 cita	 skaņdarba	 izvēles	 priekšnoteikums,	 kas,	 vadoties	 pēc	 personiskās	
gaumes	normām,	norit	skaņdarba	salīdzināšanas	un	vērtēšanas	procesā,	tas	
ir	pats	spēcīgākais	faktors.	

Mūzikas	 uztvere	 ir	 jebkura	 muzikālās	 darbības	 veida	 pamatā,	 kas	
norisinās	 mūzikas	 stundās.	 Uztvere	 ir	 atkarīga	 no	 organisma	
fizioloģiskajām	īpatnībām,	attīstības	līmeņa	un	citiem	ārējiem	un	iekšējiem	
apstākļiem.	 Tāpēc	 vieni	 mūziku	 uztver	 ar	 sajūsmu,	 otri	 –	 vienaldzīgi,	 bet	
trešo	 attieksme	 pret	 to	 ir	 noraidoša.	 Apzinātu	 attieksmi	 pret	 mākslas	
darbiem	 var	 panākt,	 veicot	 to	 analīzi	 un	 attīstot	 prasmi	 atklāt	 noteiktus	
izteiksmes	 līdzekļus.	Mūzikas	 uztveres	 procesā	 tiek	 attīstīta	 arī	 pusaudžu	
domāšana	un	spēja	vērtēt	muzikālās	parādības.	

Skaņdarbs	 tiek	 izprasts	 sekmīgāk	 un	 ātrāk	 tad,	 ja	 uztvere	 ir	 aktīva.	
Visaktīvākā	 uztveres	 forma	 ir	 jebkura	 darbība	 (domāšanas,	 kustību,	
asociatīvā	u.c.),	kad	sāk	darboties	ne	tikai	dzirde,	redze,	bet	arī	motorika.	

Lai	 mērķtiecīgi	 un	 efektīvi	 veidotu	 mūzikas	 uztveri,	 skolotājam	
nepieciešams	 zināt	 audzēkņu	muzikālās	 intereses,	 uztveres	 sagatavotības	
līmeni,	kā	arī	emocionālās	atsaucības	pakāpi.	

Plānveidīgi	 un	 sistemātiski	 attīstītas	 mūzikas	 uztveres	 rezultāts	 ir	
muzikālās	gaumes	izveide.		

Skaņdarbu	 vērtējums	 atspoguļo	 noteiktu	 klausītāju	 grupu	 muzikālo	
gaumi,	jo	„(..)	gaume	ietver	estētiskās	uztveres	pieredzi,	pārdzīvojumus	un	
emocionāli	tēlaino	domāšanu.	Saskarsmē	ar	mākslu	šī	pieredze	aktualizējas	
un	kļūst	par	gaumes	kritēriju”	(Античная	музыкальная	эстетика,	2000).	

Izvirzot	 selektivitāti	 par	 gaumes	 vērtēšanas	 kritēriju,	 F.	Makojevs	
iedalījis	 gaumi	 tipos	 un	 līmeņos.	 Analizējot	 atšķirības	 starp	 nopietno	 un	
vieglo	 mūziku	 pēc	 trim	 pazīmēm,	 ir	 izveidoti	 gaumes	 raksturojumi	 un	
līmeņi,	 kas	 pēc	 satura	 sasaucas	 ar	 A.	Sohora	 formulējumiem:	 mūzikas	
uztveres	 kvalitāte,	 vispārējais	 muzikālais	 raksturojums,	 sociāli	
psiholoģiskās	pazīmes.	
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Muzikālā	vērtējuma	kvalitāti	nosaka	vairāki	kritēriji	

1.	Emocionalitāte	–	liela	skolēnu	interese	par	vērtējošo	procesu,	kam	
raksturīga	 vēlme	 pārliecināt	 citus	 par	 paša	 motivāciju,	 emocionālā	
atsaucība	mūzikas	uztveres	procesā.	

2.	 Vērtējuma	 adekvātums	 –	 sprieduma	 precizitāte,	 tā	 atbilstība	
muzikālajai	 parādībai,	 kas	 tiek	 vērtēta,	mūzikas	 emocionāli	 tēlainā	 satura	
izpratnes	 pakāpe,	 skaņdarba	 izteiksmes	 līdzekļu,	 formu	 un	 žanra	
raksturojums.	

3.	Motivācija	 –	 skaidrs,	 pilnīgs	 un	 pārliecinošs	 uztveramā	materiāla	
skaidrojums	 skolēnam,	 iesaistot	 tajā	 tēlainu	 mūzikas	 raksturojumu,	
izmantojot	spilgtus	apzīmējumus.	

4.	(Priekšnesuma)	vērtējuma	objektivitāte	–	sprieduma	patiesums,	
prasme	 kritiski	 vērtēt	 savu	 klasesbiedru	 izpildījumu,	 atbalstot	
visemocionālāko	 un	 izteiksmīgāko.	 N.	Čičerina	 mūzikas	 vērtēšanas	 spēju	
uzskata	par	skolēnu	muzikālās	gaumes	pilnveidošanās	priekšnosacījumu.	

Pamatojoties	 uz	 šiem	 komponentiem,	 izstrādāti	muzikālās	 gaumes	
kritēriji:	

 interese	 un	 muzikālā	 vajadzība,	 mūzikas	 informācijas	 lietošanas	
selektivitāte;	

 emocionalitāte;	
 muzikālās	spējas;	
 mūzikas	uztveres	līmenis;	
 skaņdarba	vērtējums,	balstoties	uz	muzikāli	 izglītojošajā	procesā	

iegūtajām	zināšanām,	prasmēm	un	iemaņām;	
 kopīga	 radošā	darbība	 (skolotājs	–	 skaņdarbs	–	muzikālais	 tēls	–	

skolēns),	muzikālā	tēla	izpratne	un	personiskās	jēgas	iegūšana.	
Muzikālās	 gaumes	 raksturošanai	 ir	 izstrādāti	 muzikālās	 gaumes	

rādītāji	(sk.	22.	att.).	
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22.	attēls.	Muzikālās	gaumes	kritēriji	(Marčenoka,	2008)	

	

 
 
 

Muzikālās spējas 

Kopīga radošā 
darbība (skolotājs – 

skaņdarbs – 
muzikālais tēls - 

skolēns), muzikālā 
tēla izpratne un 

personiskās jēgas 
iegūšana 

 

Skaņdarba 
vērtējums, 

balstoties uz 
muzikāli 

izglītojošajā 
procesā iegūtajām 

zināšanām, prasmēm 
un iemaņām 

 

 
 

Mūzikas  
uztveres līmenis 

 
 
 

Emocionalitāte 

 Interese un 
muzikālā vajadzība, 

mūzikas 
informācijas 

lietošanas 
selektivitāte 

 
 

MUZIKĀLĀS  
GAUMES  

KRITĒRIJI 
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3.	tabula	
Muzikālās	gaumes	kritēriji	(Marčenoka,	2008)	

	

Kritēriji	 Rādītāji	

Interese	un		
nepieciešamība	pēc	
mūzikas,	mūzikas	
informācijas	lietošanas	
selektivitāte	

1. Nav	vajadzības	klausīties	mūziku.	
2. Izvēlas	klausīties	izklaidējošo	mūziku.	
3. Izvēlas	klausīties	klasisko	mūziku.	
4. Dažādu	 mūzikas	 žanru	 un	 virzienu	 klausīšanās,	
mūzikas	 informācijas	 lietojuma	 selektivitāte	 un	
mūzikas	vērtības	izpratne.	

Mūzikas	
uztveres	līmenis	

1. Foniska	skaņu	sajūta.	
2. Komitāta	(pavadoša)	uztvere.	
3. Uztvere	–	klausīšanās.	
4. Adekvāta	uztvere.	

Skaņdarba	vērtējums,	
balstoties	uz	muzikāli	
izglītojošajā	procesā	
iegūtajām	zināšanām,	
prasmēm	un	iemaņām	
	
	

1. Nav	 zināšanu	 mūzikas	 teorijā,	 analīzes	 prasmju	 un	
iemaņu	trūkums,	 līdz	ar	 to	nav	 iespējama	skaņdarba	
vērtēšana.	

2. Nepietiekams	 mūzikas	 teorijas	 zināšanu,	 analīzes	
prasmju	 un	 iemaņu	 līmenis,	 nepilnīgs	 skaņdarba	
vērtēšanas	pamatojums.	

3. Mūzikas	 teorijas	 fragmentāra	 izpratne,	 daļējas	
analīzes	 prasmes	 un	 iemaņas,	 līdz	 ar	 to	 nepilnīgs	
skaņdarba	vērtēšanas	pamatojums.	

4. Loti	 laba	 mūzikas	 teorijas	 zināšanas,	 teicamas	
analīzes	 prasmes	 un	 iemaņas,	 pamatota	 skaņdarba	
vērtēšana.	

	
Muzikālās	spējas	
	
	

1. Zems	muzikālo	spēju	attīstības	līmenis.	
2. Tikai	 emocionālās	 atsaucības	 un	 skaņdarba	 ritma	
izjūtas	 izpausme,	 ar	 ko	 tiek	 īstenota	 mūzikas	
reproducēšana	(atskaņošana).		

3. Skaņdarba	 ritma	 un	 skaņkārtas	 izjūta,	 bet	
nepietiekami	attīstīta	muzikālā	dzirde.	

4. Skaņdarba	 ritma	 un	 skaņkārtas	 izjūta,	 attīstīta	
muzikālā	 dzirde,	 muzikālā	 domāšana	 un	 atmiņa,	
pārdzīvojuma	 un	 nozīmes	 izpratnes	 izpausme	
uztveres	gaitā.	

	
Emocionalitāte	

1. Vienaldzīga	 attieksme	 pret	 skaņdarbu,	 absolūta	
satura	neizpratne.	

2. Emocionāla	 uztvere,	 ko	 prot	 raksturot	 ar	 vārdiem	
„patīk	/	nepatīk”.	

3. Emocionāla	 uztvere,	 skaņdarba	 satura	 fragmentāra	
izpratne.	

4. Skaņdarba	 emocionālā,	 estētiskā	 pārdzīvojuma	 un	
nozīmes	izpratne,	uztvere	kļūst	adekvāta	komponista	
iecerei.	
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3.	tabulas	turpinājums	
 

	
Pēc	 mūzikas	 uztveres	 un	 muzikālās	 gaumes	 kritēriju	 un	 rādītāju	

analīzes	var	secināt,	ka:	
 muzikālās	 gaumes	 sastāvdaļas	 ietilpst	 katrā	 mūzikas	 uztveres	

komponentā,	 līdz	 ar	 to	 mūzikas	 uztveres	 un	 muzikālās	 gaumes	
pilnveidošanās	ir	savstarpēji	saistīti	procesi;	

 muzikālās	 gaumes	 komponenti	 ir	 uztveres	 saturs,	 veids	 un	
rezultāts.	

Muzikālās	 gaumes	 tipoloģijas	 problēma	 pedagoģijā	 un	 psiholoģijā	
(F.	Makojevs,	 R.	Telčarova,	 N.	Čičerina)	 ir	 saistīta	 ar	 skolēnu	 muzikālās	
gaumes	iedalījumu,	raksturojot	to	kā	klausītāja	muzikālo	un	ārpusmuzikālo	
iespaidu	kompleksu	un	akcentējot	vairākas	pazīmes:	

 skolēna	 vispārējā	 attīstība	 (pasaules	 uzskats,	 uzmanības	 līmenis,	
sagatavotības	 līmenis	analītiskajam	darbam,	sociāli	psiholoģiskās	
iezīmes);	

 individuālais	raksturojums	(temperaments);	
 muzikālais	raksturojums	(muzikālās	spējas,	muzikālā	motivācija).	
Balstoties	uz	mūzikas	uztveres	un	muzikālās	gaumes	teorētisko	analīzi,	

tika	noskaidroti	četri	pusaudžu	muzikālās	gaumes	tipi:	
1. tips	–	skolēni,	kas	neinteresējas	par	mūziku,	kam	tā	pastāv	tikai	kā	

skaņu	fons;	
2. tips	–	skolēni,	kas	parasti	izvēlas	tikai	izklaidējošo	mūziku;	
3. tips	 –	 skolēni,	 kas	 pārsvarā	 klausās	 tikai	 klasiskās	 mūzikas	

skaņdarbus;	

Kopīga	radošā	darbība	
(skolotājs	–	skaņdarbs	–	
muzikālais	tēls	–	
skolēns),	muzikālā	tēla	
izpratne	un	personiskās	
jēgas	iegūšana	

1. Kopīgas	 radošās	 darbības	 un	 personiskās	 jēgas	
trūkums.	

2. Skolotāja	 darbība	 noskaņojot	 uztverei:	 ievadsaruna,	
skolotāja	 stāstījums;	 mūzikas	 uztvere	 bez	 muzikālā	
tēla	apjēgas.		

3. Daļēja	 skolotāja	 palīdzība	 uztveres	 procesā	
(skaņdarba	 rašanās	 vēsturisko	 apstākļu	
izskaidrošana),	muzikālā	tēla	apzināšanās.	

4. Skaņdarba	emocionālais	un	estētiskais	pārdzīvojums,	
muzikālā	 tēla	 kā	 parādības	 iekšējā	 apjēga,	 kas	
bagātināta	ar	iztēli,	personisko	dzīves	pieredzi,	savām	
jūtām	
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4. tips	–	 skolēni,	 kas	 interesējas	par	dažādiem	mūzikas	 žanriem	un	
stiliem.	

Skolēnu	gaume	ir	atkarīga	ne	tikai	no	izvēlētās	mūzikas	sfēras,	bet	arī	
no	 pašu	 skolēnu	 izvēles	 rakstura.	 Tas	 liecina	 par	 to,	 ka	 katram	muzikālās	
gaumes	tipam	ir	savi	līmeņi.		

Pamatojoties	 uz	 iepriekš	 minētajām	 tipoloģijām,	 kur	 apvienots	
muzikālais	 raksturojums	 un	muzikālās	 gaumes	 tipi	 ar	 ārpusmuzikālajiem	
aprakstiem,	 var	 nošķirt	 četrus	 skolēnu	 muzikālās	 gaumes	 līmeņus:	 vājš,	
pasīvs,	stabils,	aktīvs.		

Ir	izveidots	šāds	muzikālās	gaumes	līmeņu	iedalījums:	
A. Zems	līmenis	(vājš).	
B. Vidējs	līmenis	(pasīvs).	
C. Diezgan	augsts	(stabils).	
D. Augsts	(aktīvs).	

	

	
	

23.	attēls.	Muzikālās	gaumes	līmeņi	muzikāli	izglītojošajā	procesā	
(Marčenoka,	2008)	

	

AUGSTS      
(AKTĪVS)

DIEZGAN AUGSTS
(STABILS)

VIDĒJS
(PASĪVS)

ZEMS
(VĀJŠ) 
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Zemam	 muzikālās	 gaumes	 līmenim	 (vājam)	 ir	 raksturīga	 gandrīz	
pilnīga	vai	pilnīga	mūzikas	satura	un	 formu	neizpratne,	aplams	skaņdarba	
mākslinieciskuma	novērtējums,	neprasme	analizēt,	salīdzināt	un	vispārināt.	
Audzēkņiem	 ir	 grūtības	 raksturot	 skaņdarba	 emocionāli	 tēlaino	 saturu.	
Dažkārt	 skolēni	 nevar	 neko	 pateikt	 par	 izteiksmes	 līdzekļiem,	 attieksmē	
pret	 mūziku	 nav	 vērojami	 skaidri	 motīvi,	 vāja	 gatavība	 darbam	 stundā	
salīdzinājumā	 ar	 tās	 vispārējo	 ritmu.	 Skolēni	 neizrāda	 pašiniciatīvu,	 reti	
iesaistās	radošajos	uzdevumos.	Audzēkņu	muzikālās	spējas	ir	vāji	attīstītas,	
kas	ietekmē	jebkura	uzdevuma	veikšanu	stundā.	Šim	līmenim	ir	raksturīga	
mūzikas	kā	skaņu	haosa	uztvere.	

Muzikālās	gaumes	vidējais	(pasīvais)	līmenis	–	nepietiekama	prasme	
noteikt	 skaņdarba	 saturu	un	 formu,	nepietiekamas	zināšanas	par	mūzikas	
teoriju,	 skaņdarba	 īpatnību	 neizpratne,	 neadekvāts	 skaņdarba	
līdzpārdzīvojums,	spriedumu	un	vērtējumu	daļēji	pamatojums,	 līdz	ar	 to	–	
neprasme	 saskatīt	 skaņdarba	 savdabību,	 vienreizīgumu	 tā	 tipiskumā.	 Šis	
līmenis	atšķiras	ar	nepietiekamu	muzikālo	spēju	attīstību,	diezgan	zemām	
darba	 spējām,	 aktivitāti,	 vāju	 interesi	 par	mūziku.	 Skolēniem	bieži	 sagādā	
grūtības	 noteikt	 un	 raksturot	 viņu	 iecerēm	 atbilstošu	 skaņdarbu.	 Viņi	
apzinīgi	veic	visus	uzdevumus,	taču	iniciatīvu	izrāda	reti.	Bieži	novērojams	
neadekvāts	 skaņdarba	 līdzpārdzīvojums,	 trūkst	 savu	 pieņēmumu	 un	
pierādījumu	 par	 izskanējušo	 mūziku.	 Mūzikas	 uztvere	 ir	 izklaidīga,	 tāpēc	
tiek	 atklāts	 viens	 no	 muzikālās	 izteiksmes	 līdzekļiem,	 kas	 kopumā	
ievērojami	mazina	viengabalaina	tēla	izpratni.	

Diezgan	 augsts	 (stabils)	 muzikālās	 gaumes	 līmenis	 –	 spēja	
koncentrēties	 mūzikas	 uztverei	 tās	 apguves	 procesā,	 diezgan	 adekvāta	
skaņdarba	 satura	 un	 formas	 emocionālā	 apjēga	 ar	 tā	 analīzes	 palīdzību.	
Prasme	 saskatīt	 mākslinieciskās	 vērtības	 un	 objektīvi	 argumentēt	
vērtējumu.	Muzikālo	spēju	izpausme.	Skolēni,	kas	pārdzīvo	skaņdarbu,	ātri	
izpilda	 visus	 uzdevumus,	 izsaka	 un	 piedāvā	 personisku,	 skaņdarba	 idejai	
tuvu	 traktējumu,	 izmantojot	 savu	 dzīves	 pieredzi	 un	 zināšanas.	 Tie	 ir	
nopietni	un	dziļi	domājoši	klausītāji,	kam	piemīt	emocionāla	uztvere.	Tie	ir	
bērni,	 kas	 gatavi	 daiļrades	 uztverei	 un	 patstāvīgai	 radošo	 uzdevumu	
veikšanai.	
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Augsts	 (aktīvs)	 muzikālās	 gaumes	 līmenis	 –	 spēja	 koncentrēties	
mūzikas	 uztverei	 tās	 apguves	 procesā,	 skaņdarba	 satura	 un	 formu	
adekvāta,	emocionāla	apjēga	ar	analīzes	palīdzību,	spriedumu	un	vērtējumu	
pierādījumiem.	 Skolēni	 prot	 raksturot	 muzikālos	 izteiksmes	 līdzekļus,	
pielietot	 muzikālo	 terminoloģiju.	 Šis	 līmenis	 atšķiras	 no	 citiem	 ar	 augstu	
muzikālo	 spēju	 attīstību,	 lielām	 darbaspējām,	 aktivitāti,	 paaugstinātu	
interesi	 par	 mūziku.	 Tie	 ir	 nopietni	 un	 dziļi	 domājoši	 klausītāji,	 kam	
raksturīga	viengabalaina	uztvere.	Tie	 ir	pusaudži,	kas	 labprāt	veic	radošus	
uzdevumus.	Mūzikas	adekvātas	uztveres	līmenis	ar	bagātām	asociācijām.	

Rezultātā	 tika	 izstrādāti	 muzikālās	 gaumes	 pilnveidošanas	 kritēriji,	
rādītāji	un	līmeņi.		

	
4.	tabula	

Muzikālās	gaumes	kritēriji,	rādītāji	un	līmeņi	(Marčenoka,	2008)	
	

Kritēriji	 Rādītāji	 Līmeņi	

Interese	un	
nepieciešamība	
pēc	mūzikas,	
mūzikas	
informācijas	
lietošanas	
selektivitāte	

1. Nav	vajadzības	klausīties	mūziku.	
2. Vēlas	klausīties	izklaidējošo	mūziku.	
3. Vēlas	klausīties	klasisko	mūziku.	
4. Dažādu	 mūzikas	 žanru	 un	 virzienu	 klausīšanās,	

mūzikas	 informācijas	 lietojuma	 selektivitāte	 un	
mūzikas	vērtības	izpratne.	

1.	Vājš.	
2.	Pasīvs.	
3.	Stabils.	
4.	Aktīvs.	

Mūzikas	
uztveres	
līmenis	

1. Foniska	skaņu	sajūta.	
2. Komitāta	(pavadoša)	uztvere.	
3. Uztvere	–	klausīšanās.	
4. Adekvāta	uztvere.	

1.	Vājš.	
2.	Pasīvs.	
3.	Stabils.	
4.	Aktīvs.	

Skaņdarba	
vērtējums,	
pamatojoties	
uz	muzikāli	
izglītojošajā	
procesā	
iegūtajām	
zināšanām,	
prasmēm	un	
iemaņām	
	

1. Mūzikas	 teorijas	 nezināšana,	 analīzes	 prasmju	 un	
iemaņu	trūkums,	neprasme	vērtēt	skaņdarbu.	

2. Nepietiekams	 mūzikas	 teorijas	 zināšanu,	 analīzes	
prasmju	 un	 iemaņu	 līmenis,	 nepietiekams	
skaņdarba	vērtēšanas	pamatojums.	

3. Mūzikas	 teorijas	 fragmentāra	 izpratne,	 daļējas	
analīzes	 prasmes	 un	 iemaņas,	 nepietiekams	
skaņdarba	vērtēšanas	pamatojums.	

4. Loti	 labas	 zināšanas	 mūzikas	 teorijā,	 teicamas	
analīzes	prasmes	un	iemaņas,	pamatota	skaņdarba	
vērtēšana.	

1.	Vājš.	
	
	
2.	Pasīvs.	
	
	
3.	Stabils.	
	
	
4.	Aktīvs.	
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4.	tabulas	turpinājums	
 
Muzikālās	
spējas	
	
	
	

1. Zems	muzikālo	spēju	attīstības	līmenis.	
2. Emocionālā	 atsaucība	 un	 skaņdarba	 ritma	 izjūta,	

tādējādi	 tiek	 īstenota	 mūzikas	 reproducēšana	
(atskaņošana).	

3. Skaņdarba	ritma	un	skaņkārtas	izjūta,	nepietiekami	
attīstīta	muzikālā	dzirde.	

4. Skaņdarba	 ritma	 un	 skaņkārtas	 izjūta,	 attīstīta	
muzikālā	 dzirde,	muzikālā	 domāšana	 un	muzikālā	
atmiņa,	 pārdzīvojuma	 un	 nozīmes	 izpratne	
uztveres	gaitā.	

1.	Vājš.	
2.	Pasīvs.	
	
	
3.	Stabils.	
	
4.	Aktīvs.	

Emocionalitāte	
	
	

1. Vienaldzīga	 attieksme	 pret	 skaņdarbu,	 absolūta	
satura	neizpratne.	

2. Emocionāla	 uztvere,	 ko	 prot	 raksturot	 ar	 vārdiem	
„patīk/	nepatīk”.	

3. Emocionāla	 uztvere	 ar	 skaņdarba	 satura	
fragmentāru	izpratni.	

4. Skaņdarba	 emocionālais,	 estētiskais	 pārdzīvojums	
un	 nozīmes	 izpratne,	 uztvere	 kļūst	 adekvāta	
komponista	iecerei.	

1.	Vājš.	
	
2.	Pasīvs.	
	
3.	Stabils.	
	
4.	Aktīvs.	

Kopīga	radošā	
darbība	
(skolotājs	–	
skaņdarbs	–	
muzikālais	
tēls	–	skolēns),	
muzikālā	tēla	
izpratne	un	
personiskās	
jēgas	iegūšana	

1. Kopīgas	 radošās	 darbības	 un	 personiskās	 jēgas	
trūkums.	

2. Skolotāja	 noskaņošana	 uztverei	 (ievadsaruna,	
skolotāja	 stāstījums),	 mūzikas	 uztvere	 bez	
muzikālā	tēla	izpratnes.		

3. Daļēja	 skolotāja	 palīdzība	 uztveres	 procesā:	
skaņdarba	 rašanās	 vēsturisko	 apstākļu	
izskaidrošana,	muzikālā	tēla	apzināšanās.	

4. Skaņdarba	 emocionālais	 un	 estētiskais	
pārdzīvojums,	 muzikāla	 tēla	 kā	 parādības	 iekšējā	
apjēga,	bagātināšana	ar	iztēles	darbību,	personisko	
dzīves	 pieredzi,	 savām	 jūtām,	 kuras	 piešķir	
uztverei	kopīgas	radošās	darbības	raksturu.	

1.	Vājš.	
	
2.	Pasīvs.	
	
	
3.	Stabils.	
	
	
4.	Aktīvs.	

	
Tādējādi	 muzikālās	 gaumes	 piedāvātie	 līmeņi	 ļauj	 efektīvi	 izsekot	

skolēnu	muzikālās	 gaumes	 pilnveidošanās	 dinamikai,	 rast	 paņēmienus	 un	
veidus	pozitīva	rezultāta	sasniegšanai	un	profesionāli	veikt	vērojumus.		

Pamatojoties	 uz	 zinātniskās	 literatūras	 analīzi,	 tika	 izstrādāts	
pedagoģisko	 nosacījumu	 bloks.	 Piemērojot	 pētījuma	 tēmai	 jēdzienu	
„pedagoģisko	 nosacījumu	 bloks”,	 mēs	 traktējam	 kā	 savstarpēji	 saistītu	
nosacījumu	 kompleksu,	 kas	 apvienoti	 vienā	 pedagoģiskā	mērķī	 –	 skolēnu	
muzikālās	 gaumes	 kvalitatīvas	 izaugsmes	 nodrošināšana.	 Pedagoģisko	
nosacījumu	 bloka	 saturs	 tiek	 apskatīts,	 ņemot	 vērā	 pētāmā	 jautājuma	 un	
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visu	 šī	 pedagoģiskā	 procesa	 komponentu	 specifiku	 (muzikāli	 izglītojošais	
mācību	process,	skolēns,	pedagogs)	un	izpaužas	vairākos	jēdzienos.	

1.	Skolēnu	vecumposma	un	individuālo	īpatnību	ievērošana	

Pusaudžu	 vecumposmam	 raksturīga	 personīgo	 interešu	 rašanās	 un	
akcentēšana.	Šajā	periodā	nav	noturīga	muzikālā	gaume.	

Skolotāja	panākumi	mācību	darbā	ir	atkarīgi	no	skolēnu	vecumposma	
īpatnību	 pārzināšanas	 un	 ievērošanas.	 Šis	 nosacījums	 īpaši	 attiecas	 uz	
pusaudžu	vecumposmu	(10–11	gadiem),	ko	dēvē	par	pārejas	vecumu,	kam	
raksturīga	 psihisko	 procesu	 pārkārtošanās.	 Tāpēc	 savstarpējo	 attiecību	
modelī	 jāveic	 zināmas	 pārmaiņas	 (kaut	 arī	 pakāpeniskas),	 darbības	
organizēšana	(vadība	no	pieaugušo,	it	sevišķi	skolotāju	puses)	ir	jāplāno.	

Pusaudžu	 vecums	 tiek	 uzskatīts	 par	 smagāko	 posmu,	 salīdzinot	 ar	
jaunāko	un	 vecāko	 skolas	 vecumu.	Acīmredzot	 pats	 process,	 kurā	 skolēns	
veidojas	par	pieaugušo,	ir	smags,	jo	saistīts	ar	nopietnām	psihes	izmaiņām	
un	 veco,	 jau	 nostabilizējušos	 formu	 laušanu	 attiecībās	 ar	 apkārtējiem	
cilvēkiem,	dzīves	apstākļu	un	darbības	veidu	maiņu.	Vēl	nesen	paklausīgais,	
pieklājīgais	pusaudzis	pēkšņi	kļūst	ass,	rupjš,	ietiepīgs	un	nedisciplinēts.	Ja	
agrāk	pusaudzis	bez	 ierunām	pieņēma	un	 izpildīja	norādījumus,	 tad	 tagad	
viņš	pret	 tiem	attiecas	 izvēlīgi	 vai	 kritiski,	 uzskata,	 ka	 šiem	norādījumiem	
jābūt	pietiekami	argumentētiem	un	loģiski	pārliecinošiem	(vismaz	pēc	viņa	
domām).	 Pusaudzim	 parādās	 personīgais	 viedoklis,	 pārspīlēts	 priekšstats	
par	savu	nozīmīgumu,	arī	neizskaidrojama	aizvainotība.	

Grūtības,	 kas	 saistītas	 ar	 pusaudžu	 apmācību	 un	 audzināšanu,	 var	
pārvarēt,	 apzinoties	 nepieciešamību	 mainīt	 ierastās	 mācību	 un	
audzināšanas	metodes.		

Psiholoģijā	 ir	 noskaidrots,	 ka	 šajā	 vecumā	 psihiskās	 attīstības	
virzītājspēks	ir	dialektisko	pretrunu	rašanās	un	pārvarēšana	starp	jaunajām	
vajadzībām	 un	 iespējām,	 kas	 radušās	 pusaudžu	 darbības	 rezultātā,	 un	
vecajām,	 kas	 izveidojušās	 agrāk.	 Būtiska	 ir	 arī	 pretrunu	 rašanās	 un	
pārvarēšana	starp	pieaugošajām	prasībām,	kas	tiek	izvirzītas	pusaudzim	no	
sabiedrības,	 pieaugušo	 vai	 kolektīva	puses,	 un	 tām,	 ko	pusaudzis	 akceptē.	
Šīs	 pretrunas	 var	 atrisināt,	 veidojot	 augstāku	 psiholoģiskās	 attīstības	
līmeni,	 sarežģītākas	darbības	 formas	un	veidus,	 attīstot	 jaunas	personības	
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psiholoģiskās	īpašības.	Rezultātā	notiek	pusaudža	pāreja	uz	daudz	augstāku	
psihiskās	attīstības	pakāpi.	

Skolēnu	 fiziskās	 un	 psihiskās	 attīstības	 akcelerācija	 visspilgtāk	
izpaužas	pusaudžu	vecumā.	Pēdējos	20–30	gados	pusaudži	attīstās	straujāk,	
viņi	 kļūst	 daudz	 garāki,	 pieaugušāki,	 spēcīgāki,	 salīdzinot	 ar	 vienaudžiem	
pirms	 30	gadiem.	 Arī	 pubertāte	 tagad	 sākas	 aptuveni	 divus	 gadus	 agrāk	
nekā	pirms	dažiem	gadu	desmitiem.	Pārmaiņas	skar	arī	psihisko	attīstību	–	
intelekta	iespējas,	atsevišķas	atmiņas	īpatnības	u.c.	

Pusaudžu	 vecumā	 ir	 vērojami	 konflikti	 starp	 bērna	 iespējām	 un	
pretenziju	 līmeņiem,	 raksturīga	 pašapliecināšanās	 tieksme,	 intereses	
rašanās	 par	 savu	 iekšējo	 pasauli.	 Tās	 ir	 pusaudža	 personiskās	 pieredzes,	
viņa	 tikumiskās	 un	 intelektuālās	 attīstības	 sekas.	 Pareizas	 audzināšanas	
rezultātā	šīs	parādības	neizraisa	personības	krīzi.	

Pusaudžu	vecumā	kļūst	nozīmīgas	rakstura	gribas	īpašības	–	uzstājība,	
neatlaidība	sava	mērķa	sasniegšanā,	prasme	savā	ceļā	pārvarēt	šķēršļus	un	
trūkumus.	

Šajā	 vecumposmā	 svarīgākā	 psiholoģiskā	 raksturojuma	 iezīme	 ir	
intensīva	personības	tikumiskā	veidošanās.	Pusaudžu	vecums	–	tas	ir	laiks,	
kad	 sākas	 pasaules	 uzskata,	 tikumiskās	 pārliecības,	 principu	 un	 ideālu,	
vērtējošo	 spriedumu	 sistēmas	 veidošanās,	 kas	 nosaka	 pusaudža	 uzvedību	
un	vērtību	sistēmu.	Tikumiskais	 ideāls	 ir	savdabīgs	morāles	paraugs,	kuru	
pusaudzis	 cenšas	 īstenot	 savā	 uzvedībā.	 Ideāls	 parasti	 ir	 kāds	 konkrēts	
cilvēks,	kurā	viņš	saskata,	viņaprāt,	augsti	vērtējamu	īpašību	iemiesojumu.	
Visbiežāk	tie	ir	vecāki,	skolotāji	vai	draugi.	Vecākiem	pusaudžiem	par	ideālu	
kļūst	arī	vispārināti	tēli	ar	priekšzīmīgu	īpašību	kompleksu.	

Psihologi	pētījuši	pretstatus,	kas	veidojas	pusaudžiem	starp	pārliecību,	
morālajiem	 ideāliem,	 jēdzieniem	 un	 nostādnēm,	 no	 vienas	 puses,	 un	 viņu	
rīcību,	darbībām	un	konkrētu	uzvedību	–	no	otras.	

Balstoties	uz	šo	viedokli,	A.	Maliovanovs	(А.	Малиованов)	izšķir	četras	
pusaudžu	grupas:	

 pusaudži,	kuri	savā	uzvedībā	 ievēro	pozitīvas	 tikumiskās	normas	
un	kuriem	nav	nesaskaņu	starp	vārdiem	un	darbiem;	

 pusaudži,	kuriem	sakrīt	viņu	tikumisko	jēdzienu	zemais	attīstības	
līmenis	un	uzvedība;	
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 pusaudži,	 kuri	 pārzina	 uzvedības	 un	 morāles	 normas,	 bet	
neuzskata	 par	 vajadzīgu	 rīkoties	 saskaņā	 ar	 tām.	 Šie	 pusaudži	 ir	
„demagogi	–	divkoši”;	

 pusaudži,	 kas	 vēl	 nesaskata	 un	 nesaprot	 saikni	 starp	 zināmām	
tikumiskajām	prasībām	un	savu	ikdienas	rīcību.	

Vecākajā	skolas	vecumā	gaume	jau	ir	gandrīz	izveidojusies	un	izpaužas	
kā	personības	estētiskās	attīstības	rezultāts.	Vecākajās	klasēs	labvēlīga	fona	
radīšanai	 muzikālās	 gaumes	 veidošanā	 produktīvākās	 metodes	 ir	
problēmmeklējumu	 metode,	 diskusija	 un	 to	 veidi:	 skanošās	 anketas	
metode,	muzikālo	pārrunu	metode.		

Tātad	 muzikālās	 gaumes	 pilnveidošanas	 jautājums	 atspoguļo	
personības	 garīgās	 pasaules	 un	mūzikas	 kultūras	 audzināšanas	 problēmu.	
Līdz	 ar	 to	 gaumes	 vērtējuma	 izmaiņas	 atspoguļo	 personības	muzikālā	 un	
vispārējā	kultūras	līmeņa	pārvērtības.	

2.	Skolēnu	muzikālās	sagatavotības	līmenis	

Pedagoga	 vispārējās	 zināšanas	 par	 skolēnu,	 viņa	 muzikālās	 un	
vispārējās	 attīstības	 dinamikas	 izpēte,	 turpmākās	 attīstības	 zonas	
noteikšana	 palīdz	 izzināt	 katra	 skolēna	 individuālās	 spējas.	 Atsevišķu	
audzēkņu	 grupu	 veidošana	 pēc	 viņu	 muzikālās	 attīstības	 pakāpes	 izvirza	
mācību	 mērķus,	 kas	 ir	 specifiski	 katrai	 grupai.	 Nodarbību	 laikā	 skolotājs	
izmanto	šādas	praktiskas	metodes	–	novērojums,	pārrunas,	anketēšana,	kas	
palīdzēs,	izvērtēt	katra	skolēna	un	grupas	attīstību	kopumā,	izvirzīt	jaunus	
mācību	mērķus.	

3.	Balstīšanās	uz	pusaudžu	dzīves	pieredzi	

Cilvēka	dzīves	pieredze	plašā	vārda	nozīmē	ir	viņa	zināšanas,	prasmes,	
attieksme	pret	dzīvi,	kas	izpaužas	uzskatos,	pārliecībā,	gaumē,	emocionālos	
pārdzīvojumos,	 tieksmē	 darboties	 un	 pašā	 norisē.	 Ideja	 par	 skolēnu	
izzinošo	 spēju	 attīstību,	 pamatojoties	 uz	 viņu	 pieredzi,	 ir	 viena	 no	
vadošajām	 idejām	 pedagoģijā,	 kas	 atspoguļo	 filozofiskos	 priekšstatus	 par	
dzīves	pieredzi	saistībā	ar	tikumisko	audzināšanu	un	intelekta	attīstību.	

Rietumeiropas	 pedagogi	 (J.	Komenskis,	 D.	Loks,	 Ž.	Ruso)	 ir	 mēģinājuši	
noskaidrot	 mācību	 procesa	 saikni	 ar	 audzēkņu	 dzīves	 pieredzi.	 Dzīves	
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pieredzes	 un	 mācību	 procesa	 savstarpējās	 mijiedarbības	 ideja	 pētīta	
K.	Ušinska	darbos.	

4.	Klasisko	skaņdarbu	izmantošana	

Skaņdarbiem,	 kurus	 izmanto	 mācību	 procesā,	 jābūt	 mākslinieciski	
augstvērtīgiem	dažādu	 laikmetu	mūzikas	paraugiem,	kas	 spētu	 ieinteresēt	
skolēnus.	 Izveidojot	 skaņdarbu	 noteiktu	 apguves	 secību,	 nepieciešams	
ievērot,	 lai	 to	 saturs	 būtu	 saprotams	 skolēniem,	 lai	 uzbūve	 palīdz	
skolotājam	 iepazīstināt	skolēnus	ar	skaņdarbu	 formām,	bet	skolēni	prastu	
saskatīt	saikni	starp	skaņdarba	saturu	un	formu.	

Balstoties	 uz	 izstrādātajiem	 muzikālās	 gaumes	 komponentiem	 un	
kritērijiem,	var	pieņemt,	ka	muzikālās	gaumes	pilnveidošanās	adekvātas	
uztveres	 ietvaros	 muzikāli	 izglītojošajā	 procesā	 ir	 iespējama,	 ievērojot	
vairākus	nosacījumus	(sk.	24.		att.).		

	
24.	attēls.	Muzikālās	gaumes	pilnveidošanās	muzikāli	izglītojošajā	procesā	

(Marčenoka,	2011)	
	

Muzikālās gaumes 
pilnveidošanās muzikāli 
izglītojošajā procesā 

• ir interese par mūziku, nepieciešamība 
to klausīties;

• klasiskās mūzikas sacerējumu 
klausīšanās;

• skolotāja darbība, attīstot pusaudžu 
mūzikas emocionālo uztveri;

• pusaudzim piemīt iemaņas un prasmes 
klausīties un analizēt mūziku;

• emocionālais pārdzīvojums (empātija);
• mūzikas klausīšanās un atspoguļošana 
ārpusmuzikālām asociācijām, pusaudža 
sistemātiska iesaistīšana mūzikas 
uztveres procesā;

• muzikālais tēls iegūst personisko jēgu. 
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Iepriekš	 minēto	 nosacījumu	 izvirzīšana	 un	 ievērošana	 var	 palīdzēt	
skolotājam	 profesionāli	 vadīt	 nodarbības	 un	 panākt	 pozitīvus	 rezultātus	
skolēnu	muzikālās	gaumes	pilnveidošanas	procesā.	

Balstoties	 uz	 izstrādāto	 mūzikas	 uztveres	 kā	 darbības	 modeli,	 var	
secināt,	 ka	 mūzikas	 uztveres	 laikā	 muzikālā	 gaume	 līdzdarbojas	 vairākos	
aspektos:	

1) kā	uztveres	veids;	
2) kā	uztveres	motīvs;	
3) kā	subjektīvs	rezultāts.	
Pētot	 savstarpējo	dialektisko	 saiti	 starp	mūzikas	uztveri	 un	muzikālo	

gaumi,	 ir	 izstrādāta	mūzikas	uztveres	un	muzikālās	 gaumes	mijiedarbības	
dialektika.		
	
	

	
	

		
25.	attēls.	Mūzikas	uztveres	un	muzikālās	gaumes	mijiedarbības	dialektika	

(Marčenoka,	2008)	

Mūzikas skaņdarba 
adekvāta uztvere 

Muzikālās gaumes 
pilnveidošanās kā 

darbības veids, motīvs 
un rezultāts 

Muzikālās gaumes 
izveides trūkums 

Muzikālās gaumes 
pilnveidošanās kā 
darbības veids 

Muzikālā gaume 
darbības veids un 

motīvs 

Muzikālās skaņas fona 
sajūta

Pavadošā uztvere 
(komitāta)

Uztvere - klausīšanās

Muzikāli izglītojošais process 
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Secinājumi	
	

 Muzikālā	gaume	ir	aplūkota	kā	aksioloģisks	jēdziens,	spēja	uztvert	
mūzikas	mākslu,	paust	pret	 to	emocionāli	vērtējošu	attieksmi	un	
kā	selektivitātes	izpausme	attiecībā	pret	mūzikas	informāciju.	

 Noskaidroti	muzikālās	gaumes	komponenti,	kritēriji	un	rādītāji.	
 Balstoties	 uz	 izpētītajām	 muzikālās	 gaumes	 tipoloģijām	 un	

izstrādātajiem	 kritērijiem	 un	 rādītājiem,	 ir	 noteikti	 skolēnu	
muzikālās	gaumes	līmeņi	muzikāli	izglītojošajā	procesā.	

 Muzikālās	 gaumes	 elementi	 ietilpst	 katrā	 mūzikas	 uztveres	
komponentā,	 mūzikas	 uztveres	 un	 muzikālās	 gaumes	
pilnveidošanās	 ir	 savstarpēji	 saistīti	 un	 savstarpēji	 nosacīti	
procesi.	

 Muzikālās	 gaumes	 elementi	 ietilpst	 katrā	 mūzikas	 uztveres	
komponentā	un	kļūst	par	uztveres	saturu,	veidiem	un	rezultātu.	

 Mūzikas	uztvere	un	muzikālā	gaume	ir	savstarpēji	saistīti	procesi:	
jo	augstāks	ir	pusaudža	uztveres	līmenis,	jo	vairāk	attīstīta	ir	viņa	
muzikālā	gaume.	

 Plānveidīgi	un	sistemātiski	attīstītas	mūzikas	uztveres	rezultāts	ir	
skolēnu	muzikālās	gaumes	pilnveidošanās.	

 Pētot	 jēdzienus	 „mūzikas	 uztvere”	 un	 „muzikālā	 gaume”,	 ir	
atspoguļota	šo	divu	jēdzienu	mijiedarbība.		

	
2.3.	Pusaudžu	muzikālās	gaumes	pilnveidošanas	tendences	mūsdienās	

	
Pēc	 zinātniskās	 un	 metodiskās	 literatūras	 analīzes	 par	 aktuāliem	

mūzikas	 pedagoģiskā	 procesa	 attīstības	 jautājumiem	 var	 spriest	 par	
muzikālās	gaumes	pilnveidošanas	tendencēm	mūsdienās.	

21.	gadsimta	 sākumā	 kultūra	 ir	 saistīta	 ar	 visām	 cilvēces	 sadzīves	
sfērām,	 kļūstot	 par	 gidu	 starp	pagātni,	 tagadni	 un	nākotni.	 Tādēļ	 jēdziens	
„muzikālā	gaume”	attīstības	pašreizējā	posmā	ir	saplūdis	ar	saturiskajā	ziņā	
daudz	apjomīgāku	nojēgumu	–	„mūzikas	kultūra”,	kura	mērķis	ir	personības	
audzināšana,	 personisko	 attieksmju	 veidošana,	 savas	 lomas,	 dzīves	 un	
pasaules	sūtības	izpratne.	Pasaules	māksliniecisko	kopsakarību	apguve	ļauj	
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izprast	mākslas	un	dzīves	ciešo	saikni,	sekmē	skolēnu	pasaules	uzskata	un	
tikumisko	priekšstatu	izveidi.	

Neraugoties	uz	grūtībām	citās	dzīves	sfērās,	20.–21.	gadsimta	robeža	ir	
nozīmīga	 ar	 ideju,	 uzskatu,	 jaunu	 koncepciju,	 teorētisko	 un	 metodisko	
izstrādņu	 rašanos	 dažādās	 mūzikas	 izglītības	 jomās,	 kā	 arī	 ar	 alternatīvu	
pieeju	mūzikas	pedagoģijai.	To	rašanās	saistīta	ar	vairāku	aktuālu	problēmu	
risināšanu:	 kādas	 prioritātes	 izvirzīt	 skolēnu	 muzikāli	 estētiskajā	
audzināšanā,	kādi	ir	muzikālās	audzināšanas	svarīgākie	mērķi	un	uzdevumi,	
kādā	veidā,	 ar	kādām	metodēm	un	 līdzekļiem	 tie	 tiks	 realizēti,	 kādu	 lomu	
personības	 tapšanā	 ieņems	 personības	 audzināšana	 un	 tās	 muzikālās	
gaumes	pilnveidošana	un	vai	šis	apzīmējums	ir	mūsdienīgs,	kā	tas	saskan	ar	
21.	gadsimta	muzikāli	pedagoģiskajiem	uzskatiem.	

Minēto	 jautājumu	 loku	 papildina	 vēl	 citas	 prasības	 kvalitātei	 un	
pedagoģiskā	procesa	virzībai:	„Nepieciešams,	lai	pusaudži,	kad	viņi	sastopas	
ar	 vieglo,	 izklaidējošo	 mūziku,	 jau	 saprastu	 lielas,	 nopietnas	 mākslas	
burvīgumu	 un	 skaistumu	 un	 sajustu	 atšķirību	 starp	 labo	 un	 ļauno”	
(Выготский,	1997).	D.	Kabaļevskis	darbā	„Pedagoģiskās	pārdomas”	raksta:	
„Ir	tāda	likumsakarība:	nopietno	mūziku	zinošs,	mīlošs	un	saprotošs	cilvēks	
parasti	 novērtē	 arī	 vieglās	mūzikas	daiļumu,	pie	 tam	vienmēr	prot	 atšķirt	
labo	 no	 sliktā.	 Bet	 tie,	 kas	 negrib	 iepazīt	 nevienu	 citu	 mūziku,	 izņemot	
vieglo,	pat	šajā	šaurajā	izklaides	pasaulītē	nekādi	nevar	saprast,	kas	ir	 labi	
un	kas	–	slikti.”	Skolēnu	vispusīga	jeb	kompleksa	piesaiste	mākslas	pasaulei	
kļūst	 par	 vienu	 no	 aktuālākajiem	 mūzikas	 pedagoģijas	 virzieniem.	
Integrētās	 stundas	 sekmē	 pusaudžu	 adaptāciju	 mūsdienu	 pasaulē,	 veido	
garīgo	kultūru,	māksliniecisko	un	muzikālo	gaumi,	pozitīvu	attieksmi	pret	
dabu	un	cilvēka	personību,	attīstot	asociatīvi	tēlaino	domāšanu.	

Pašreizējā	 posmā	 vairākos	 pedagoģiskajos	 pētījumos	 ir	 akcentēta	
muzikālās	gaumes	noteicošā	nozīme	darbā	ar	skolēniem.	To	var	izskaidrot	
ar	 jēdzienu	 interpretācijas	 ciešo	 saikni	 ar	 daudz	 apjomīgāku	 nojēgumu	 –	
skolēnu	 „mūzikas”	 kultūra	 un	 viņu	 garīgums.	 Garīgā	 dzīve	 izpaužas	 kā	
tiekšanās	 pēc	 „mūžīgas,	 debešķīgas,	 augstākas	 harmonijas,	 kā	 saikne	 ar	
nepārejošo,	 orientācija	 uz	 to,	 ka	 dažādos	 laikmetos	 dažādām	 tautām	
jēdzieniem	 Dievs,	 Patiesība,	 Daile,	 Labais,	 tāpat	 arī	 Visums,	 Absolūtā	
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patiesība	 un	 Augstākā	 jēga	 piemita	 daudz	 dažādu	 nozīmju”	 (Lasmane	 &	
Rubenis	&	Milts,	1992).	

Īstenot,	 realizēt	 sevi	 kā	 garīgu	 būtni	 –	 vienīgā	 un	 patiesā	 atbilde	 uz	
cilvēka	 esamības	 pamata	 jautājumu:	 kāda	 vispār	 ir	 manas	 esamības	 jēga	
pasaulē?	 Garīgums	 –	 tas	 ir	 vienīgais,	 kas	 atšķir	 cilvēku	 no	 citām	 dzīvām	
būtnēm.	„Cilvēks	vai	tauta,	kas	nav	orientēta	uz	kādu	augstāku	apjēgu,	kas	
netiecas	ne	pēc	kā,	ir	nolemts	dezorientācijai,	un	tās	sekas	ir	dezintegrācija	
un	 dezorganizācija.	 Notiek	 esamības	 jēgas	 zaudēšana,	 deģenerējas	 tauta.	
Pakāpeniski	 notiek	 sabiedrības,	 tai	 skaitā	 arī	 mūsu	 bērnu,	 degradēšanās.	
Garīgumam	vairs	nav	vērtības;	par	vērtību	tiek	uzskatīti	muskuļi	un	cilvēka	
materiālās	iespējas,	t.i.	–	nauda”	(Lasmane,	1992).	

Citiem	vārdiem	sakot,	mūzikas	pedagoģijas	attīstības	pašreizējā	posmā	
muzikālā	 gaume	 iekļaujas	 vispārējā	 mūzikas	 kultūras	 raksturojumā,	 kas	
veidojas	 caur	 kultūras	 daudzveidības	 uztveri,	 personīgo	 attieksmju	
izpausmi,	 savas	 vietas	 un	 lomas	 noteikšanu	 mākslas	 pasaulē	 (atbilstoši	
jēdziena	„muzikālā	gaume”	būtības	attīstības	raksturojumam,	šo	posmu	var	
dēvēt	 par	 „integrācijas	 periodu”).	 Tomēr	 šajā	 procesā	 muzikālās	 gaumes	
loma	 nav	 noliedzama,	 tieši	 otrādi,	 tā	 nosaka	 skolēnu	muzikālās	 attīstības	
tālāko	 izaugsmi	 un,	 kas	 nav	mazsvarīgi,	 kļūst	 par	 vienu	 no	 noteicošajiem	
pamatiem	skolēnu	pievēršanai	mākslas	un	jaunrades	pasaulei.	

Kultūra	kā	cilvēces	dzīves	procesu	norises	sistēmas	organizācija	ietver	
sevī	dažādas	īstenības	apjēgas	sfēras	un	veidus.	Piemēram,	pastāv	sadzīves	
kultūra,	 garīgā	 kultūra,	 runas	 kultūra,	 mākslinieciskā	 kultūra,	 estētiskā	
kultūra,	 materiālā	 kultūra	 utt.	 Apskatīsim	 kultūras	 jēdzienu,	 kas	 cieši	
saistīts	ar	muzikālo	gaumi.	Tiešā	nozīmē	tā	ir	iekopšana.	

Kultūras	fenomenu	un	jēdzienu	daudzveidība	neļauj	izvirzīt	kādu	vienu	
noteiktu	 formulējumu.	 Piemēram,	 M.	Kagans	 kultūru	 aplūko	 kā	 sistēmu.	
Starp	trīs	galvenajām,	pēc	viņu	domām,	sadzīves	formām	–	dabas	esamība,	
sabiedrības	esamība	un	cilvēka	esamība	–	kultūra	pārstāv	ceturto	esamības	
formu,	 kas	 atspoguļojas	 cilvēka	 darbībā.	 „No	 vienas	 puses,	 cilvēks	 ir	
kultūras	 radītājs,	 kas	 ar	 savu	 darbību	 veido	 kultūras	 priekšmetisko	
esamību,	bet	no	otras	–	kā	kultūras	 gara	darbs,	 kas	 attīstās	 gara	darbības	
rezultātā	 ļauj	 viņam	 apgūt	 kultūru	 un	 piedalīties	 tās	 tālākajā	 attīstīšanā”	
(Каган,	2007).	
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Humānās	pedagoģijas	pārstāvis	S.	Hesens,	pētot	dzīves	likumsakarības	
pedagoģiskajos	 jautājumos,	 traktējis	 kultūru	 kā	 sistēmu,	 kas	 sastāv	 no	
vairākiem	slāņiem	un	attīstās	pēc	saviem	 iekšējiem	 likumiem.	Zemākais	 ir	
pats	 ārējais	 kultūras	 slānis	 –	 civilizācija,	 kas	 savai	 attīstībai	 neprasa	
ilglaicīgu	 tradīciju	 klātbūtni.	 Jēdzienu	 „izglītība”	 zinātnieks	 piesaista	
iekšējam	 garīgajam	 kultūras	 slānim.	 Starpslānis,	 kas	 regulē	 savstarpējo	
mijiedarbību	 starp	 izglītotību	 un	 civilizāciju,	 ir	 tiesības.	 Kultūras	 un	
izglītības	kopīgie	mērķi	–	risināt	augstākās	dzīves	kārtības	uzdevumus,	kas	
pēc	 savas	 būtības	 atklāj	 „(..)	 bezgalīgas	 attīstības	 ceļu”	 (Чичерина,	 1997).	
S.	Hesena	uzskatu	pamatā	ir	atziņa	par	to,	ka	izglītība	ir	kultūras	sastāvdaļa,	
tā	nav	nošķirama	no	pārmaiņām	kultūrā.	No	otras	puses	–	viss,	 kas	 tagad	
notiek	 skolā,	 tieši	 ietekmē	 21.	gadsimta	 cilvēku	 un	 visas	 sabiedrības	
kultūras	 attīstību.	 Tādēļ	 ļoti	 svarīga	 ir	 izglītības	 un	 kultūras	 savstarpējā	
nosacītība,	 jo	 šī	 fakta	 nenovērtēšana	 izraisa	 pilnīgu	 vai	 ļoti	 akūtu	 garīgās	
kultūras	deficītu	izglītībā	vai	„kultūras	vajadzību	neizpratni”	(S.	Hesens).		

Ņemot	 vērā	 šīs	 atziņas,	 iespējams	 definēt	 mūsdienu	 tendences	
muzikālās	gaumes	pilnveidošanā:	

 sociālās	vides	faktoru	ietekmes	pieaugums	(masu	mediji,	ģimene,	
skola)	 personības	 un	 visas	 sabiedrības	 muzikālo	 vērtību	
audzināšanā	un	attīstībā;	

 integrēto	 stundu	 plānošana	 nosaka	 attīstību	 un	 vērtējošo	
spriedumu,	 savas	 personīgās	 attieksmes	 pret	 skaņdarbiem	
nodošanu,	iedzīvinot	muzikālos	tēlus	zīmējumos	un	kustībās.	

Sociālās	 vides	 ietekme	 uz	 skolēnu	 muzikālās	 gaumes	 mākslinieciskās	
apziņas	 veidošanu	 –	 viena	 no	 sabiedriskās	 un	 individuālās	 apziņas	
savstarpējo	 attiecību	 problēmām.	 Mākslinieciskā	 apziņa	 ir	 viena	 no	
sabiedriskās	 apziņas	 formām	 un	 tiek	 traktēta	 kā	 sabiedrības	 garīgās	
darbības	 produkts,	 kas	 saistīts	 ar	mākslu,	 jūtu,	 emociju,	 priekšstatu,	 ideju	
un	 teoriju	 kopumu,	 ko	 cilvēce	 šajā	 sfērā	 uzkrājusi	 visā	 tās	 vēsturiskajā	
attīstībā.	 Tajā	 pašā	 laikā	 mākslinieciskā	 apziņa	 akumulē	 cilvēku	 ikdienas	
māksliniecisko	 pieredzi,	 viņu	 acumirkļa	 iespaidus,	 kas	 gūti	 saskarsmē	 ar	
mūziku	(Bruner	&	Goodman,	2007).		

Sociālā	vide	tiek	skatīta	kā	sarežģīts	un	daudzveidīgs	cilvēku	aptverošs	
„ielenkums”,	 kura	 ietekmē	 cilvēks	 veidojas.	 Pusaudža	 personības	 tapšanu	
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ietekmē	dažādi	 faktori,	vispirms	–	viņa	vecumposma	īpatnības,	kas	būtiski	
maina	 gan	 viņa	 iekšējo	 pasaules	 uzskatu,	 gan	 viņa	 savstarpējo	 attiecību	
raksturu	 ar	 apkārtējo	 pasauli	 un	 cilvēkiem.	 Cilvēka	 nobriešanas	 rezultātā	
jūtami	 mainās	 muzikālā	 gaume	 un	 intereses,	 dažkārt	 tās	 kļūst	 pavisam	
pretējas	salīdzinājumā	ar	tām,	kādas	bijušas	agrāk.	

Tāpat	arī	nepieciešams	uzsvērt,	ka,	vērtējot	sociālo	faktoru	ietekmi	uz	
skolēnu	 muzikālās	 gaumes	 pilnveidošanos,	 milzīga	 nozīme	 ir	 reālajai,	
sociālajai	 situācijai	 valstī.	 Pie	 sociālās	 vides	 faktoriem,	 kas	 tieši	 ietekmē	
skolēnu	muzikālās	gaumes	pilnveidošanos,	pieder:	

a. Ģimene;	
b. Skola;	
c. Masu	mediji;	
d. Kultūrizglītības	iestādes;	
e. Apdzīvotās	vietas	tips.	
Katrs	 no	 nosauktajiem	 faktoriem	 ieņem	 savu	 nozīmīgu	 vietu	 bērnu	

mākslinieciskajā	audzināšanā:	ģimene	ir	pirmais	punkts	bērnu	piesaistīšanā	
mākslai,	 noteiktas	 mākslinieciskās	 atmosfēras	 veidošanai.	 Tālāk	 bērnu	
mākslinieciskās	izglītības	funkciju	turpina	skola,	kur	mākslas	nodarbībām	ir	
jābūt	mērķtiecīgām	un	sistemātiskām.	

Atkarībā	no	apdzīvotās	vietas	 tipa,	 tā	atrašanās	vietas	 tuvāk	vai	 tālāk	
lielajiem	 kultūras	 centriem,	 mākslinieciskās	 un	 muzikālās	 gaumes	
veidošanās	noris	vairāk	vai	mazāk	efektīvi	un	plānveidīgi.	

Vispārzināms,	 ka	 masu	 informācijas	 līdzekļi	 vairāk	 par	 citiem	
sociālajiem	 faktoriem	 veicina	 mūzikas	 informācijas	 izplatību.	 Ja	 salīdzina	
ģimeni,	 skolu	 un	 masu	 informācijas	 līdzekļus	 pēc	 to	 ietekmes	 spēka	 uz	
skolēnu	muzikālās	gaumes	pilnveidošanu,	tie	izkārtosies	šādi:	

 masu	mediji;	
 skola;	
 ģimene.	
Ģimene	 kā	 mākslinieciskās,	 muzikālās	 gaumes	 pilnveidošanas	 un	

audzināšanas	 faktors	 savu	 autoritāti	 visefektīvāk	 izmanto	 laikā,	 kad	bērni	
vēl	 ir	 jaunākajā	 skolas	 vecumā.	 R.	Rabinovičs	 atzīmē:	 „Kā	 sākotnējam	
personības	 interešu	 un	 gaumes	 pilnveidošanas	 faktoram	 ģimenei	 ir	
vairākas	 priekšrocības,	 piemēram,	 tieši	 un	 pastāvīgi	 vecāku	 kontakti	 ar	
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bērniem,	 noteiktas	 mākslinieciskās	 atmosfēras	 radīšana	 bērniem.	 Tomēr	
ģimenei,	 salīdzinot	 ar	 citiem	 sociālajiem	 faktoriem,	 raksturīga	 lielāka	
atkarība	 no	 dzīvesveida,	 estētiskās	 ietekmes	 un	 apdzīvotās	 vietas	 tipa”	
(Морозова,	2002).		

Skola	 ir	 daudz	 demokrātiskāka	 un	 savas	 struktūras	 specifikas	 dēļ	
aptver	 plašu	 ietekmes	 līdzekļu	 diapazonu,	 kas	 iedarbojas	 uz	 skolēnu	
muzikālo	gaumi	un	interesēm:	

1) skola	 „ieliek”	 personību	 vienaudžu	 kolektīvā	 apmēram	 viena	
zināšanu,	kultūras	un	garīgo	vajadzību	līmeņa	ziņā;	

2) skola	 virza	 mākslinieciskās	 ietekmes,	 mākslas	 informācijas	
izmantošanu	 no	 dažādiem	 avotiem,	 tomēr	 zināšanās	 par	mākslu	
saglabājot	pirmavota	lomu;		

3) skola	 sistemātiski	 un	 pēctecīgi	 izvirza	 sabiedrības	 prasības,	
normas	 un	 ievirzes	 visās	 nozarēs,	 un	 konkrēti	 –	mākslinieciskās	
apziņas	sfērā”	(Тельчарова,	1999).	

Tomēr	šobrīd	līdera	pozīcijas	informācijas	par	mūziku	un	par	jebkuru	
mākslas	 veidu	 ieguvē	 ieņem	 daudznozaru	 dinamiski	 funkcionējošs	 masu	
informācijas	 līdzekļu	 tīkls.	 Tās	 galvenokārt	 ir	 mūsdienu	 dzīves	 kvalitātes	
izmaiņu	sekas	–	pasaules	datorizācija,	orientēšanās	uz	daudzpusīgi	attīstītu	
personību,	 kas	 būtu	 apveltīta	 ar	 augstu	 intelektu	 un	 noteiktām	
profesionālām	īpašībām.	Līdz	ar	to	informācijas	ieguves	avoti	vienkāršojas,	
ar	 datoru	 palīdzību	 iespējams	 sazināties	 ar	 visu	 pasauli.	 Kā	 tika	 minēts	
iepriekš,	 informācijas	 ieguves	 primitivizācija,	 no	 vienas	 puses	 –	 sekmē	
patstāvību	 zināšanu	 ieguvē	 par	 mākslu,	 bet,	 no	 otras,	 ne	 vienmēr	 šī	
informācija	 ir	 kvalitatīva,	 drīzāk	 to	 var	 raksturot	 kā	 pusaudžiem	mākslīgi	
uzspiestu.	 Šis	process	 izraisa	pretrunas,	no	kurām	viena	 ir	pretruna	 starp	
pusaudžu	 vēlmi	 paaugstināt	 savu	 kultūras	 attīstības	 līmeni	 un	 tam	
neatbilstošu	 „patērētāju	 izklaides	 orientāciju	 uz	 pusaudžu	 brīvā	 laika	
pavadīšanas	iespējām”.	

Šo	pretrunu	var	atrisināt,	ja	pusaudžiem	ģimenē	un	skolā	izveidosies:	
 noteikta	apzinīga	attieksme	gan	pret	augstvērtīgu,	gan	pret	zemas	

mākslinieciskās	vērtības	mūzikas	uztveri;	
 prasme	klausīties	un	pārdomāt	skaņdarbu;	
 aktīvi	uztveroša,	„domājoša”,	tātad	izveidojusies	muzikālā	gaume.	



Marina Marčenoka Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika 
 

152	
 

Sociālā	 vide	 ietekmē	 pusaudžu	 muzikālās	 gaumes	 pilnveidošanos,	
atzīmēsim	dažas	īpatnības,	kas	nosaka	šo	procesu:	

I	–	 sociālā	vide	ir	mūsdienās	pastāvošo	pusaudžu	muzikālo	vajadzību	
un	interešu	rādītājs	un	„atbalss”;	

II	–	 sociālā	vide	atspoguļo	reālas	kultūras	vērtības	un	normas;	
III	–	ne	vienmēr	 tās	 ir	 augstākās	kārtas	 vērtības,	 tāpēc	 to	definēšanai	

nepieciešama	skolēnu	estētiskā	apziņa	un	gaume.	
Skolēnu	muzikālo	gaumi	veiksmīgi	var	pilnveidot	integrētajās	stundās.	

Tās	strukturētas,	balstoties	kompleksā	mākslu	mijiedarbībā.	Perspektīva	ir	
tendence,	kas	atklāj	audzēkņu	radošo	raksturu	ar	pašattīstības	palīdzību	un	
muzikālo	tēlu	iedzīvināšanu	kustībās.		

Zināms,	ka	kustību	efektivitāti	ietekmē	visas	psihiskās	funkcijas.	Pastāv	
saikne	starp	kustību	aktivitātes	raksturu	un	uztveres,	atmiņas,	domāšanas	
un	 emociju	 izpausmi.	 Personība	mainās,	 atklājot	 ar	motoriku	 personiskos	
pārdzīvojumus	 un	 radoši	 tos	 pārveidojot	 estētiskajos.	 Tas	 ir	 cits	mūzikas	
uztveres	izpratnes	un	izteiksmes	veids,	kas	notiek	bērna	neverbālajā	saiknē	
ar	 skaņdarbu.	 Šis	 process	 pēc	 satura	 nav	 viendabīgs,	 no	 vienas	 puses,	
reizēm	bērnam	ar	kustībām	un	žestiem	ir	vieglāk	parādīt	tās	jūtas,	kas	viņu	
ir	 pārņēmušas	mūzikas	 klausīšanās	 procesā,	 bet,	 no	 otras	 puses,	mūzikas	
tulkošana	 žestu	 valodā	 ir	 grūtāka,	 izmantojot	 tradicionālas,	 šablona	 veida	
kustības,	kas	ietver	atdarināšanu.	Grūtāk	ir	atrast	un	atspoguļot	ar	oriģinālu	
kustību	 palīdzību	 visu	 to	 jūtu	 gammu	 un	 dziļumu,	 kas	 rodas	 mūzikas	
klausīšanās	laikā.	

Mūzikas	tulkošanas	process	žestu	valodā	attīsta	audzēkņu	domāšanas	
spēju,	 viņu	 māksliniecisko	 apziņu.	 Kopā	 ar	 klasisko	 skaņdarbu	 uztveri	
minētie	psihiskie	procesi	sekmē	skolēnu	muzikālās	gaumes	pilnveidošanos.	
Šīs	 nodarbības	 skolēniem	 ir	 aizraujošas	 un	 interesantas.	 Tas	 ļauj	 minēto	
virzienu	 uzskatīt	 par	 efektīvu	 radošā	 potenciāla,	 radošās	 pašattīstības	 un	
skolēnu	muzikālās	gaumes	pilnveidošanā.	

Pētījums	„Muzikālā	gaume	un	personību	tipi”	(North,	2011),	kuru	veicis	
Skotijas	 Heriot‐Vattas	 Universitātes	 (Heriot‐Watt	 University,	 Scotland)	
psiholoģijas	 profesors	 Adrians	 Norts	 (Adrian	 North),	 tiek	 uzskatīts	 par	
vissvarīgāko	 jebkad	 veikto	 pētījumu	 par	 muzikālās	 gaumes	 problēmām.	
Eksperimentā	tika	iesaistīti	vairāk	nekā	36000	(36518)	dalībnieku	no	visas	
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pasaules,	 kuriem	 tika	 piedāvāts	 izvērtēt	 104	dažādu	 stilu	 muzikālos	
sacerējumu,	 kā	 arī	 atbildēt	 uz	 jautājumiem,	 kas	 saistīti	 ar	 dažādiem	 viņu	
personību	 aspektiem.	 „(..)	 mums	 vienmēr	 ir	 bijušas	 aizdomas,	 ka	 pastāv	
saistība	 starp	 muzikālo	 gaumi	 un	 personības	 tipu,	 bet	 šis	 ir	 pirmais	
gadījums,	 kad	 mēs	 varējām	 to	 sīki	 izpētīt	 un	 apstiprināt”	 (North,	 2011).	
Pētījuma	 galvenā	 tēze	 ir	 šāda:	 „Muzikālā	 gaume	 nosaka	 personību,	 tas	
nozīmē,	ka,	ja	mēs	zinām	cilvēka	muzikālās	vēlmes,	tad	varam	pateikt,	kāds	
ir	 šis	 cilvēks”	 (North,	 2011).	 Pētījumā	 noskaidroja,	 ka	 „smagā	 metāla”	
cienītājiem	 ir	 tieksme	 uz	 depresiju,	 pašnāvību	 un	 viņi	 var	 būt	 bīstami	 kā	
paši	 sev,	 tā	arī	 sabiedrībai.	Pētījumā	noteica,	ka	 „(..)	 cilvēki	 savu	 identitāti	
pauž	ne	tikai	ar	noteiktu	slenga	veidu	izmantošanu,	aizraušanos	ar	noteikta	
stila	 apģērba	 valkāšanu,	 pulcēšanos	 noteiktās	 kafejnīcās,	 bet	 arī	 ar	 savu	
muzikālo	gaumi”	(North,	2011).		

Līdzīgu	pētījumu	„Vai	eksistē	korelācija	starp	jūsu	muzikālo	gaumi	un	
personību?”	 (2010)	 veikuši	 Kembridžas	 universitātes	 zinātnieki.	 Šī	
pētījuma	 mērķis	 –	 noteikt	 personības	 identifikāciju,	 balstoties	 uz	 viņas	
muzikālajām	vēlmēm.	

Daži	šī	pētījuma	secinājumi:	
 cilvēkiem,	 kuri	 priekšroku	 dod	 klasiskajai,	 džeza	 un	 tautas	

mūzikai,	 ir	 raksturīgs	 kopīgs	 radošs	 darbs,	 atvērtība,	 literārās	
spējas;		

 popmūzikas	 mīļotāji	 ir	 ekstraverti,	 apzinīgi,	 bet	 ar	 zemu	
atvērtības	līmeni,	tiem	piemīt	literārās	un	analītiskās	spējas;		

 rokmūzikas	 mīļotājiem	 ir	 tieksme	 uz	 nervu	 darbības	
traucējumiem,	psihiskām	saslimšanām;	

 pastāv	 saistība	 starp	 muzikālo	 gaumi	 un	 personības	
individuālajām	īpatnībām.		

„Mūsu	 dzīvi	 nosaka	 melodijas,	 ko	 mīlam,”	 secinājuši	 Lesteras	
Universitātes	 (Anglija)	 psihologi.	 Džons	 Harlous	 un	 Lora	 Sant‐Kvintone,	
aptaujājot	 250	cilvēkus,	 atklājuši	 tiešu	 saistību	 starp	 muzikālo	 gaumi	 un	
dzīvesveidu.	 Viņu	 secinājums	 ir	 ļoti	 līdzīgs	 Adriāna	 Norta	 atziņai	 „Tu	 esi	
tāds,	kādu	mūziku	tu	klausies”	(The	Sundy	Times,	2006).	Pētījuma	aptaujas	
atklāja,	ka	elektroniskās	mūzikas,	hip‐hopa,	tehnomūzikas	pielūdzēju	daļas	
(24%)	dzīvesveids	 ir	 asociāls	 –	 bieža	 seksuālā	partnera	maiņa,	 pārmērīga	
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alkohola	 lietošana	 un	 aizraušanās	 ar	 narkotikām.	 Savukārt,	 starp	 klasikas	
mīļotājiem	tādi	ir	tikai	1,6%	(The	Sundy	Times,	2006).	Tātad	arī	šis	pētījums	
apstiprina	 muzikālās	 gaumes	 un	 muzikālo	 vajadzību	 veidošanas	
nepieciešamību.		

	
5.	tabula	

Personības	identitātes	un	vēlmju	korelācija	
	(Skotijas	Heriot‐Vattas	Universitāte,	2011;	Kembridžas	Universitāte,	2010)	

	

Muzikālais	stils	 Heriot‐Watt	
University,	2011	

University	of	Cambridge,
2010	

	

	
JAZZ8	
	

	
BLUES9	

	

	
OPERA10	

	
Augsts	pašvērtējums,	
radoši,	sabiedriski		

		
Atvērti,	piemīt	literārās	
spējas,	raksturīgs	kopējs	
radošs	darbs	

                                                 
8	http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Carlton_DanceOrchestra.jpg	
9	http://www.mygitara.ru/81‐king.html	
10	http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Jacopo_Peri_1.jpg 
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5.	tabulas	turpinājums	
 

	

	
KLASIC	MUSIC11	

	
Augsts	pašvērtējums,	
radoši,	intraverti	

	
Radošs	raksturs,	atvērti,	
piemīt	literārās	spējas,	
raksturīgs	kopējs	radošs	
darbs	

	

	
ROCK	/	Heavy	Metal12	

	
Zems	pašvērtējums,	
radoši,	slinki,	
cietsirdīgi,	ar	tendenci	
uz	depresiju	un	
pašnāvību		

	
Nosliece	uz	nervu	
darbības	traucējumiem,	
psihiskām	saslimšanām		

	

	
POP13	

	
Augsts	pašvērtējums,	
nav	spējīgi	nodoties	
daiļradei,	strādīgi,	
sabiedriski,	pieklājīgi		

	
Ekstraverti,	godprātīgi,	bet	
ar	zemu	atvērtības	līmeni,	
piemīt	valodas	un	
analītiskās	spējas	

	
Apkopojot	 iepriekš	 minēto,	 var	 atzīmēt,	 ka	 muzikālās	 gaumes	

pilnveidošanas	problēmu	nedrīkst	uzskatīt	par	otršķirīgu.	Pētījumu	prakse	
pierāda,	cik	ātri	un	viegli	pusaudži	pakļaujas	 „pseido”	gaumes	 ietekmei.	Šī	
parādība	nemēdz	palikt	bez	sekām.	

Pretoties	 „pseido”	 gaumes	 ietekmei	 ir	 iespējams	 ar	 stabilas	 nostājas	
palīdzību,	 ar	 muzikālās	 gaumes	 pamatu	 izveidi	 ģimenē	 un	 skolā.	 Ja	
muzikālo	 sacerējumu	 izvēli	 un	 ģimenes	 kultūras	 intereses	 skola	 var	
ietekmēt	 tikai	 netieši,	 tad	 muzikāli	 izglītojošais	 process	 var	 tiešā	 veidā	
būtiski	ietekmēt	pusaudžu	muzikālās	gaumes	pilnveidošanu.	

	
                                                 
11	http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ji%C5%99%C3%AD_Kout.jpg	
12	http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Metallica_London_2008‐09‐
15_Kirk_and_James.jpg	
13	http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Madonna_Confessions_Tour_	
Boombox.jpg 
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Secinājums	

Mūsdienās	 muzikālās	 gaumes	 tendenču	 definēšana	 atklāj	 tās	
prognozējošo	 funkciju	 un	 traktē	 to	 nevis	 kā	 pasīvu	 jēdzienu,	 bet	 kā	 visas	
mūsdienu	sabiedrības	izmaiņu,	interešu	un	virzības	pamatu.	
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3.	PUSAUDŽU	MŪZIKAS	UZTVERES	UN	MUZIKĀLĀS	GAUMES	
ANALĪZE		

	
3.1.	Pusaudžu	muzikālo	vajadzību	un	interešu,	mūzikas	informācijas	

lietošanas	selektivitātes	izpēte		
	
Lai	varētu	pārbaudīt	 izvirzīto	hipotēzi,	 tika	veikts	empīrisks	pētījums,	

kurš	sastāv	no	diviem	darbības	posmiem:		
1) konstatējošā	eksperimenta;		
2) veidojošā	eksperimenta.		
Īstenojot	diagnostikas	analīzi,	tika	izvirzīts	mērķis	–	izpētīt	un	noteikt	

pusaudžu	 mūzikas	 uztveres	 un	 muzikālās	 gaumes	 līmeņus	 muzikāli	
izglītojošajā	procesā	eksperimenta	sākumā.	

Konstatējošajā	 eksperimentā	 piedalījās	 368	vispārējās	 izglītības	
iestāžu	 5.–9.	klases	 skolēni	 no	 Latvijas.	 Empīriskā	 pieeja	 tika	 realizēta,	
veicot	 kvalitatīvo	 un	 kvantitatīvo	 pētīšanas	 metožu	 datu	 interpretāciju.	
Ticamas	 informācijas	 un	 pierādījumu	 iegūšanai	 izmantotas	 informācijas	
ieguves	 metodes	 (testēšana,	 anketēšana,	 pārrunas,	 radošā	 darbība,	
izpildījumu	un	demonstrējumu	 analīze,	 novērošana),	 informācijas	analīzes	
metodes	 (Kronbaha	alfa	 (Cronbach`s	Alpha)	 metode,	 kuras	 mērķis	 bija	
noskaidrot	 izvēlēto	 kritēriju	 ticamības	 līmeni),	 aprakstošās	 statistikas	
metodes	 (to	 mērķis	 –	 aprakstīt	 situāciju	 pētījuma	 sākumā)	 un	 statistikas	
metode	 (Spīrmensa	 (Spearman`s	rho)	 rangu	 korelācijas	 analīze,	 lai	
noskaidrotu	sakarību	būtiskumu	starp	kritērijiem	pētījuma	sākumā).	

Mūzikas	 uztveres	 un	 muzikālās	 gaumes	 līmeņu	 diagnosticēšana	 ir	
veikta	atbilstoši	izstrādātajiem	kritērijiem	un	rādītājiem.	Kopumā	ir	veidoti,	
īstenoti	 un	 analizēti	 visi	 kritēriji.	 Lai	 noteiktu	 pusaudžu	 muzikālās	
vajadzības	un	intereses,	hierarhiju	un	mūzikas	informācijas	selektivitāti,	 ir	
piedāvāts	radošais	darbs	„Muzikāls	veltījums	pēctečiem”	(1.	pielikums).	

Izanalizējot	5.–9.	klases	skolēnu	radošos	darbus,	ir	iegūti	rezultāti,	kas	
apkopoti	6.	tabulā.	
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6.	tabula	

Pusaudžu	muzikālās	vajadzības,	mūzikas	informācijas	lietošanas	
selektivitāte	

	

TESTS	
5.	kl.	 6.	kl.	 7.	kl.	 8.	kl.	 9.	kl.	 Kopā	

76	 73	 85	 69	 65	 N=368

Jūs	izvēlaties	klausīties	skaņdarbus	atbilstoši	šādiem	mūzikas	virzieniem:	

D	–	dažādus	muzikālos	žanrus	un	
virzienus	

7	 7	 20	 10	 8	 52	
9%	 10%	 23%	 14%	 12%	 14%	

C	–	klasisko	mūziku	
2	 5	 9	 4	 3	 23	
3%	 7%	 11%	 6%	 5%	 6%	

B	–	izklaidējošo	mūziku	
67	 58	 56	 55	 54	 290	
88%	 79%	 66%	 80%	 83%	 79%	

A	–	nejūtu	vajadzību	klausīties	mūziku	 –	
3	

–	 –	 –	
3	

4%	 1%	

	
Nākamā	 uzdevuma	 (mūzikas	 virzienu	 hierarhijas	 noteikšana)	

realizēšanai	tika	izstrādāta	anketa	5.–9.	klases	skolēniem	(2.	pielikums).	
Anketā	skolēniem	tika	piedāvāti	12	dažādi	mūzikas	virzieni,	no	kuriem	

bija	 jāizvēlas	un	 jāatzīmē	3	mūzikas	pamatvirzieni,	kuri	pusaudžiem	patīk	
visvairāk.	

Pusaudžu	muzikālās	izvēles	hierarhijas	aina	ir	atspoguļota	7.	tabulā.	

7.	tabula	
Pusaudžu	muzikālās	vajadzības	

	

Nr.	
p.k.	 Mūzikas	žanrs	

5.	kl.	 6.	kl.	 7.	kl.	 8.	kl.	 9.	kl.	 Kopā	

76	 73	 85	 69	 65	 N=368

1.	 Klasiskā	mūzika	
2	 3	 3	 3	 3	 14	

2.6%	 4.1%	 3.5%	 4.3%	 4.6%	 3.8%	

2.	 Garīgā	mūzika	
2	 2	 0	 2	 2	 8	

2.6%	 2.7%	 0.0%	 2.9%	 3.1%	 2.2%	

3.	 Tautas	mūzika	
0	 0	 2	 0	 1	 3	

0.0%	 0.0%	 2.4%	 0.0%	 1.5%	 0.8%	

4.	 Džezs	
0	 1	 0	 1	 1	 3	

0.0%	 1.4%	 0.0%	 1.4%	 1.5%	 0.8%	

5.	 Šlāgermūzika	
3	 2	 0	 6	 6	 17	

3.9%	 2.7%	 0.0%	 8.7%	 9.2%	 4.6%	

6.	
Rokmūzika	(hārdroks,	
metāliskais		
roks,	ārtroks,	pankroks)	

18	 16	 16	 13	 16	 79	

23.7% 21.9% 18.8% 18.8%	 24.6%	 21.5%	
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7.	tabulas	turpinājums	
	

7.	 Tehnomūzika	
8	 6	 6	 5	 5	 30	

10.5% 8.2%	 7.1%	 7.2%	 7.7%	 8.2%	

8.	 Avangarda	mūzika	
0	 0	 0	 0	 0	 0	

0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

9.	 Reps	
25	 28	 27	 24	 24	 128	

32.9% 38.4% 31.8% 34.8%	 36.9%	 34.8%	

10.	 Reivs		
3	 4	 0	 6	 3	 16	

3.9%	 5.5%	 0.0%	 8.7%	 4.6%	 4.3%	

11.	 Hip‐hops	
15	 11	 14	 12	 13	 65	

19.7% 15.1% 16.5% 17.4%	 20.0%	 17.7%	

12.	 Haus	
1	 0	 2	 2	 0	 5	

1.3%	 0.0%	 2.4%	 2.9%	 0.0%	 1.4%	

	
Pusaudžu	muzikālo	vajadzību	hierarhija	ir	atspoguļota	26.	attēlā.	

	

	
26.	attēls.	Muzikālo	vajadzību	hierarhija	pusaudžu	vidū	

	
Mūsdienu	 mūzikas	 pasaule	 ir	 daudzveidīga	 un	 nestabila.	 Apvienojot	

visdažādākos	virzienus	un	formas,	 izmantojot	mediju	 iespējas,	ņemot	vērā	
mūsdienu	 tehniskās	 industrijas	 sasniegumus,	 regulējot	 brīvā	 laika	

3.80%

0.80%

4.60%

8.20%

34.80%

17.70%

2.20%

0.70%

21.50%

0%

4.30%

1.40%

Klasiskā	mūzika

Tautas	mūzika

Šlagermūzika

Tehno

Reps

Hip‐hops

Garīga	mūzika

Džezs

Rokmūzika

Avangarda	mūzika

Rave

Haus
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pavadīšanas	 iespējas,	 mūsdienu	 mūzika	 izveidojusi	 elastīgu	 un	 sarežģītu	
struktūru	 ar	 simtiem	 iekšējo	 un	 ārējo	 saikņu,	 kas	 aptver	 daudzmiljonu	
auditoriju.	Mūsdienu	mūzikas	(arī	visas	masu	kultūras)	fenomens	ir	ietverts	
tajā,	 ka	 šī	mūzika	 orientēta	 uz	 tirgus	 prasībām,	 patērētāja	 prasībām,	 viņa	
gaumi	–	spilgti	izteiktu	vai	arī	pakļautu	intuitīviem	ieradumiem.	

Tieši	 šajā	 jomā	 visskaidrāk	 iezīmējas	 pieprasījuma	 un	 piedāvājuma	
mijiedarbība.	 Izklaidējošai	 mūzikai	 ir	 vājas	 māksliniecisko	 meklējumu	
tendences,	 tās	 labās	 īpašības	 tiek	 vērtētas	 nevis	 no	 radošajām,	 bet,	
galvenokārt	 no	 komerciālajām,	 pozīcijām:	 vai	 konkrētā	 dziesma	 vai	
skaņdarbs	(izpildītājs,	maniere,	stils	u.c.)	var	kļūt	par	izdevīgu	preci	mūzikas	
tirgū.	Šī	stingri	pragmatiskā	orientācija	ir	jebkuras	masu	kultūras	specifiska	
īpašība.	

Lai	 noteiktu	piesaistīšanas	 faktorus	mūsdienu	mūzikai,	 skolēniem	 tika	
piedāvāta	anketa	„Galvenie	mūzikas	elementi”	(3.	pielikums).	

	

8.	tabula	
Galvenie	mūzikas	elementi	pusaudžu	izpratnē	

	

Nr.	 Mūzikas	
elementi	

5.	kl.	 6.	kl.	 7.	kl.	 8.	kl.	 9.	kl.	 Kopā	
76	 73	 85	 69	 65	 N=368

1.	 Ritms	 26	 31	 26	 23	 18	 124	
34.2%	 42.5%	 30.6%	 33.3%	 27.7%	 33.7%	

2.	 Melodija	 8	 7	 11	 5	 4	 35	
10.5%	 9.6%	 12.9%	 7.2%	 6.2%	 9.5%	

3.	 Temps	 11	 7	 13	 11	 12	 54	
14.5%	 9.6%	 15.3%	 15.9%	 18.5%	 14.7%	

4.	 Skaņas	stiprums	 29	 26	 28	 25	 26	 134	
38.2%	 35.6%	 32.9%	 36.2%	 40.0%	 36.4%	

5.	 Skaņkārta	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	

6.	 Mūzikas	forma	 0	 0	 2	 1	 3	 6	
0.0%	 0.0%	 2.4%	 1.4%	 4.6%	 1.6%	

7.	 Saturs	 1	 2	 5	 4	 3	 15	
1.3%	 2.7%	 5.9%	 5.8%	 4.6%	 4.1%	

	
Nākamajā	 posmā	 bija	 jānoskaidro,	 kur,	 kādā	 vidē	 pusaudži	 izvēlas	

klausīties	mūziku.	Tika	piedāvāts	tests	(4.	pielikums).	
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9.	tabula	
Mūzikas	klausīšanās	izvēles	vieta	

	

Nr.	 Vieta	
5.	kl.	 6.	kl.	 7.	kl.	 8.	kl.	 9.	kl.	 KOPĀ	
76	 73	 85	 69	 65	 N=368

%	 %	 %	 %	 %	 %	

1.	 Mājās	
12	 6	 9	 9	 9	 45	

15,8%	 8,2%	 10,6%	 13,0%	 13,8%	 12,2%	

2.	 Pie	draugiem	
2	 4	 2	 2	 1	 11	

2,6%	 5,5%	 2,4%	 2,9%	 1,5%	 3,0%	

3.	 Diskotēkā	
39	 42	 63	 47	 35	 226	

51,3%	 57,5%	 74,1%	 68,1%	 53,8%	 61,4%	

4.	 Kafejnīcā	
0	 3	 3	 1	 6	 13	

0,0%	 4,1%	 3,5%	 1,4%	 9,2%	 3,5%	

5.	 Koncertzālē	
4	 1	 0	 2	 3	 10	

5,3%	 1,4%	 0,0%	 2,9%	 4,6%	 2,7%	

6.	 Mūzikas	stundās	
19	 17	 8	 8	 11	 63	

25,0%	 23,3%	 9,4%	 11,6%	 16,9%	 17,1%	

	
Uz	 jautājumu	 „Kāpēc	 jūs	 vēlaties	mūziku	 klausīties	 diskotēkā?”	 testā	

tika	saņemtas	šādas	atbildes	(5.	pielikums).	
	

10.	tabula	
„Kāpēc	jūs	vēlaties	mūziku	klausīties	diskotēkā?”	

	

Nr.	
Kāpēc	jūs	vēlaties	
klausīties	mūziku	

diskotēkā?	

5.	kl.	 6.	kl.	 7.	kl.	 8.	kl.	 9.	kl.	 KOPĀ	
76	 73	 85	 69	 65	 N=368

%	 %	 %	 %	 %	 %	

1.	 Nav	pieaugušo	
2	 3	 15	 21	 18	 59	

2,6%	 4,1%	 17,6%	 30,4%	 27,7%	 16,0%	

2.	 Mūzika	skan	skaļi	
16	 13	 25	 19	 20	 93	

21,1%	 17,8%	 29,4%	 27,5%	 30,8%	 27,3%	

3.	 Nav	ne	par	ko	jādomā	
47	 44	 39	 24	 23	 177	

61,8%	 60,3%	 45,9%	 34,8%	 35,4%	 48,1%	

4.	 Ir	jautri	
11	 7	 6	 5	 4	 33	

14,5%	 9,6%	 7,1%	 7,2%	 6,2%	 9,0%	

	
Secinājumi	
	
 Vajadzība	pēc	mūzikas	klausīšanās	piemīt	99%	pusaudžu,	un	tikai	

3	skolēniem	 no	 6.	klases	 (1%)	 respondentu	 vispār	 nav	
nepieciešamības	pēc	mūzikas	klausīšanās.	
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 Klausīties	izklaidējoša	rakstura	mūziku	vēlas	290	pusaudži	(79%),	
tikai	 52	(14%)	 –	 dažādus	 mūzikas	 virzienus,	 un	 23	recipienti	
(6%)	grib	 klausīties	 klasisko	 mūziku,	 kas	 liecina	 par	 mūzikas	
informācijas	selektivitātes	trūkumu	pusaudžu	vidū.	

 Muzikālo	vajadzību	hierarhiju	pusaudžu	vidū	var	atspoguļot	šādi:	
1. Reps.	
2. Rokmūzika.	
3. Hip‐hops.	
4. Tehnomūzika.	
5. Reivs.	
6. Šlāgermūzika.	
7. Klasiskā	mūzika.	
8. Garīgā	mūzika.	
9. Haus,	džezs,	tautas	mūzika.	
10. Avangarda	mūzika.	

 Pirmās	 trīs	vietas	 ieņem	šādi	mūzikas	stili:	 reps,	 rokmūzika,	hip‐
hops.	Tie	 ir	mūzikas	stili,	 ko	 raksturo	maksimāla	skaņa,	agresīva	
izpildījuma	 maniere,	 melodiskuma	 trūkums,	 daudzkārtēja	
ritmiskās	struktūras	atkārtošanās,	griezīgs	un	smags	akcentējums.	
Tie	 ir	 mūzikas	 žanri,	 kuru	 arsenālā	 ir	 spēcīgi	 tehniskie	 līdzekļi.	
Repertuāru	politikas	trūkumi	(bez	satura)	masu	medijos	negatīvi	
iedarbojas	uz	pusaudža	garīgo	attīstību.	

 Pusaudži	praktiski	 ignorē	klasisko	mūziku,	 tautas	mūziku,	garīgo	
mūziku,	bet	tieši	šie	žanri	arī	ir	mākslas	mūzikas	pamats	un	balsts.	

 Par	mūzikas	galvenajiem	elementiem	skolēni	uzskata:	
- skaņas	stiprumu;	
- ritmu	(skaņas	stiprums	diskotēkās	sasniedz	2000	hercu,	kas	

izraisa	 fizisku	 un	 psiholoģisku	 traumu,	 jo	 mūzikas	 skaņai	
piemīt	 skanējuma	 frekvence	 robežās	 no	 16	 līdz	
4500	herciem).	

 5.–9.	klases	 skolēni	 pilnīgi	 noliedz	 mūzikas	 skaņkārtu.	 Ir	
vienaldzīgi	pret	muzikālo	formu,	tikai	9%	vērtē	melodiju	un	tikai	
4%	–	saturu.	Tas	nozīmē,	ka	pusaudži	praktiski	noliedz	un	ignorē	
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galvenos	 mūzikas	 elementus:	 melodiju	 un	 saturu,	 tonalitāti	 un	
formu,	dodot	priekšroku	skaņas	stiprumam	un	ritmam.	

 Aptaujā	 noskaidrots,	 ka	 lielākā	 daļa	 pusaudžu	 vēlas	 klausīties	
mūziku	diskotēkā,	jo	tur	mūzika	skan	skaļi,	ne	par	ko	nav	jādomā,	
kas	 liecina	 par	 mūzikas	 izklaidējošo	 nozīmi	 un	 pusaudžu	
primitīvajām	muzikālajām	vajadzībām.	

	
3.2.	Pusaudžu	emocionālā	atsaucība	uz	mūziku	un	klausīšanās	

pieredze	
	

Mūzikas	 empātija	 ir	 viens	 no	 mūzikas	 izpratnes	 un	 pārdzīvojuma	
galvenajiem	rādītājiem.	

Mērķis:	

 noteikt	 pusaudžu	 mūzikas	 empātijas	 līmeņus	 muzikāli	
izglītojošajā	procesā;	

 empātijas	 līmeņa	 noteikšanai	 izmantoti	 testi	 (S.	Thehubs,	
E.	Šelenbergs,	D.	Hills,	1997).	

1.	tests	„Empātijas	noteikšana”	(6.	pielikums).	

Recipientam	tika	piedāvāts:	

 noklausīties	skaņdarbu;	
 iztirzāt	cilvēka	emociju	shematisko	attēlojumu;	
 izvēlēto	shēmu	mēģināt	attēlot	ar	savu	sejas	 izteiksmi,	pēc	tam	–	

nosaukt	atbilstošo	izjūtu,	kas	attiecas	uz	konkrēto	skaņdarbu;	
 izvēlēties	 cilvēka	 emociju	 atspoguļojuma	 noteiktu	 izteiksmi,	 kas	

atbilst	dzirdētajam	skaņdarbam;	
 paust	personisko	attieksmi	pret	skaņdarbu;	
 raksturot	dotā	skaņdarba	saturu	pēc	izvēlētā	attēlojuma.	

Rezultātu	 novērtējums:	 jo	 tuvāk	 skaņdarba	 raksturam	 un	 saturam	
izvēlētas	 un	 noteiktas	 atbilstošas	 izjūtas,	 ko	 pauduši	 pusaudži,	 jo	 lielāka	
kļūst	 viņu	 emocionālā	 uztveres	 spēja.	 Visaugstākais	 rezultāts	 sasniedz	
17	balles.	 	
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11.	tabula		

Pusaudžu	empātijas	noteikšanas	rezultāti	
	

Nr.	
1.	tests	

"Empātijas	
noteikšana"	

5.	kl.	 6.	kl.	 7.	kl.	 8.	kl.	 9.	kl.	 KOPĀ	
76	 73	 85	 69	 65	 N=368

%	 %	 %	 %	 %	 %	

1.	 15–17	balles	
3	 4	 5	 6	 8	 26	

3,9%	 5,5%	 5,9%	 8,7%	 12,3%	 7,1%	

2.	 12–14	balles	
11	 7	 15	 7	 8	 48	

14,5%	 9,6%	 17,6%	 10,1%	 12,3%	 13,0%	

3.	 10–11	balles	
7	 12	 5	 16	 27	 67	

9,2%	 16,4%	 5,9%	 23,2%	 41,5%	 18,2%	

4.	 7–9	balles	
14	 11	 18	 19	 9	 71	

18,4%	 15,1%	 21,2%	 27,5%	 13,8%	 19,3%	

5.	 4–6	balles	
36	 30	 23	 17	 11	 117	

47,4%	 41,1%	 27,1%	 24,6%	 16,9%	 31,8%	

6.	 1–3	balles	
5	 9	 19	 4	 2	 39	

6,6%	 12,3%	 22,4%	 5,8%	 3,1%	 10,6%	
	

Nākamais	 posms	 pusaudžu	 emocionālās	 atsaucības	 noteikšana	
attieksmē	pret	mūziku	–	2.	tests	(7.	pielikums).	

Mērķi:		
 mūzikas	pārdzīvojuma	spējas	pārbaude;	
 muzikālā	 ritma	 emocionālā	 izteiksmīguma	 izjūta	 un	 tā	

atskaņošanas	 precizitāte,	 tas	 ir,	 muzikāli	 ritmiskās	 izjūtas	
noteikšana.	

Respondentiem	mūzikas	klausīšanās	laikā	tika	piedāvāts:	
1. Noteikt	akcentēto	daļu.	
2. Ritma	reproducēšana.	
3. Muzikālo	kustību	atveidošana.	

Mūzikas	 klausīšanās	 gaitā	 skolotājs	 arī	 novēroja	 un	 vērtēja	 skolēnu	
aktivitāti,	uzvedību	un	kustību	reakciju	skaņdarba	klausīšanās	laikā.	
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Testa	rezultāti		

12.	tabula	
Pusaudžu	muzikālā	ritma	izjūta	

	

Nr.	 Muzikālā	ritma	
izjūta	

5.	kl.	 6.	kl.	 7.	kl.	 8.	kl.	 9.	kl.	 KOPĀ	
76	 73	 85	 69	 65	 N=368

%	 %	 %	 %	 %	 %	

1.	 Akcentētās	daļas	
noteikšana	

38	 37	 47	 40	 37	 199	
50,0%	 50,7%	 55,3%	 58,0%	 56,9%	 54,1%	

2.	 Ritma	reproducēšana	
26	 27	 19	 12	 21	 105	

34,2%	 37,0%	 22,4%	 17,4%	 32,3%	 28,5%	

3.	 Muzikālās	kustības	
atveidošana	

12	 9	 19	 17	 7	 64	
15,8%	 12,3%	 22,4%	 24,6%	 10,8%	 17,4%	

	
Apkopojot	visus	datus,	varēja	noskaidrot,	ka	tikai	26	(7%)	pusaudži	ir	

spējīgi	emocionāli	apjēgt	skaņdarbu.	Emocionāli	pārdzīvo,	taču	fragmentāra	
skaņdarba	 izpratne	 ir	 48	(13%)	 skolēniem,	 emocionāla	 uztvere,	 ko	 var	
raksturot	 ar	 vārdiem	 „patīk/nepatīk”	 –	 227	(62%),	 vienaldzīgi	 pret	
skaņdarbu,	emocionāli	kurli	–	67	(18%).	

Nākamajā	 posmā	 –	 uztveres	 viengabalainības,	 kas	 iegūta	 muzikāli	
izglītojošajā	procesā	ar	zināšanu,	prasmju	un	iemaņu	palīdzību	(klausīšanās	
pieredze),	noteikšana.		

Mērķi:	
 noteikt	skolēnu	spējas	izcelt	atsevišķus	mūzikas	elementus,	
 noteikt	 skolēnu	 skaņdarbu	 analīzes	 iemaņas	 un	 prasmes	 tos	

salīdzināt	un	vērtēt.	
 noteikt	spējas,	pamatojoties	uz	iegūtajām	zināšanām,	prasmēm	un	

iemaņām,	 iedziļināties	 un	 viengabalaini	 uztvert	 muzikālo	
sacerējumu.	

Šī	 kritērija	diagnosticēšanai	 tika	 izstrādāts	nodarbību	komplekss,	 kur	
pusaudžiem	tiek	piedāvāti	radošie	patstāvīgie	darbi.	

Darbības	pamatveids:	klausīšanās	(fragmenti).	

Materiāls:		
P.	Vasks	Musica	Doloresa;		
V.	Mocarts	Lacrimosa	no	Rekviēma;		
J.	Bahs	Tokāta	un	fūga	re	minorā	(ērģelēm);	
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J.	Ivanovs	vokalīze	Gubu	mākoņi;	
E.	Dārziņš	Melanholiskais	valsis	(klavierēm)	–	skolotāja	izpildījumā;	
S.	Rahmaņinovs	Prelūdija	gis	moll	(klavierēm)	–	skolotāja	izpildījumā.	
Pēc	 skaņdarba	 noklausīšanās	 skolēni	 pilda	 radošu	 patstāvīgo	 darbu	

(8.	pielikums),	 ar	 kura	 palīdzību	 tika	 analizēts	 šis	 kritērijs,	 bet	 iegūtie	
rezultāti	apkopoti	13.	tabulā.	

13.	tabula		
Pusaudžu	klausīšanās	pieredzes	līmeņi	

	

Nr.	 Klausīšanās		
pieredze	(līmeņi)	

5.	kl.	 6.	kl.	 7.	kl.	 8.	kl.	 9.	kl.	 KOPĀ	
76	 73	 85	 69	 65	 N=368

%	 %	 %	 %	 %	 %	

1.	 D	
4	 3	 5	 4	 2	 17	

5,3%	 4,1%	 5,9%	 5,8%	 3,1%	 4,6%	

2.	 C	
11	 9	 25	 11	 10	 67	

14,5%	 12,3%	 29,4%	 15,9%	 15,4%	 18,2%	

3.	 B	
59	 56	 46	 50	 50	 261	

77,6%	 76,7%	 54,1%	 72,5%	 76,9%	 70,9%	

4.	 A	
2	 5	 9	 4	 3	 23	

2,6%	 6,8%	 10,6%	 5,8%	 4,6%	 6,3%	

	
Secinājumi	
	
 Empātija	 ir	 viens	 no	 mūzikas	 izpratnes	 un	 pārdzīvojuma	

galvenajiem	rādītājiem.	Mērījumu	rezultāti	 liecina,	ka	pusaudzim	
empātijas	 līmenis	 eksperimenta	 sākumā	 atbilst	 otrajam	
(zemākajam)	 līmenim.	 Lielākajai	 daļai	 pusaudžu	(62%)	
emocionālo	 pārdzīvojumu	 var	 definēt	 „patīk/nepatīk”	 līmenī	 un	
44	(18%)	ir	pilnīgi	vienaldzīgi	pret	skaņdarbu.	

 261	pusaudzim	 uztvere	 nosaka	 elementāru	 spēju	 izcelt	 mūzikā	
atsevišķus	 mūzikas	 elementus	 un	 tikai	 17	pusaudžiem	 ir	
viengabalaina	 uztvere,	 kas	 ļauj	 sniegt	 skaņdarba	 dziļu	 un	
vispusīgu	analīzi.	

 Lielākā	daļa	pusaudžu	uztver	skaņdarbus	bez	to	izpratnes.	
 Gandrīz	puse	respondentu	(42%),	klausoties	mūzikas	sacerējumu,	

spēj	 tikai	 daļēji	 izmantot	 mūzikas	 izteiksmes	 līdzekļus	 un	
terminoloģiju	 bez	 tās	 nozīmes	 izpratnes,	 bet	 24%	 skolēnu	 nav	
zināšanu	par	mūzikas	izteiksmes	līdzekļiem	un	terminoloģiju.	
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3.3.	Pusaudžu	muzikālo	spēju,	kopīgas	radošās	darbības,		
muzikālā	tēla	izpratnes,	personiskās	jēgas	iegūšanas	un	

asociativitātes	analīze	
	

Mērķis:	
noteikt	 muzikālās	 spējas,	 kopīga	 radošā	 darba	 un	 asociativitātes	

līmeņus	muzikāli	izglītojošajā	procesā.	

Rādītāji:	
 muzikālo	spēju	trūkums	(A);	
 tikai	emocionālās	atsaucības	izpausme,	skaņdarba	ritma	izjūtas,	ar	

ko	 tiek	 īstenota	mūzikas	 reproducēšana	 (atskaņošana),	 trūkums	
(B);	

 skaņdarba	 ritma	 un	 skaņkārtas	 izjūta,	 bet	 nepietiekami	 attīstīta	
muzikālā	dzirde	(C);	

 skaņdarba	 ritma	 un	 skaņkārtas	 izjūta,	 attīstīta	 muzikālā	 dzirde,	
muzikālā	 domāšana	 un	 muzikālā	 atmiņa,	 pārdzīvojuma	 un	
nozīmes	izpratne	uztveres	gaitā	(D).	

Pusaudžu	 muzikālo	 spēju	 noskaidrošanai	 muzikāli	 izglītojošās	
darbības	procesā	tika	veiktas	diagnosticējošas	nodarbības	četros	posmos:	

1. Muzikālās	dzirdes	līmeņa	noteikšana.	
2. Muzikālā	ritma	izjūtas	līmeņa	noteikšana.	
3. Muzikālās	un	radošās	domāšanas	līmeņa	noteikšana.	
4. Muzikālās	atmiņas	līmeņa	noteikšana.	

Pētījuma	 metodes:	 novērošana,	 izpildījumu	 un	 demonstrējumu	
analīze.	

Rezultātu	novērtējums:		
1.	līmenis	(A)	–	1.–4.b.	
2.	līmenis	(B)	–	5.–8.b.	
3.	līmenis	(C)	–	9.–12.b.	
Diagnosticējošās	 nodarbības	 tika	 veidotas	 rotaļu	 formā	 vai	 arī	

nodarbības	ar	rotaļu	elementu	izmantošanu.	
1. 	Lai	izpētītu	muzikālo	dzirdi,	ir	izstrādāti	dažādi	uzdevumi.	
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Dinamiskās	dzirdes	līmeņa	noskaidrošana		
Rotaļa	 „Spēlēsim	 kopā!	 Es	 –	 uz	 klavierēm,	 tu	 –	 bungas	 (iespējams	

izmantot	 jebkuru	 mūzikas	 instrumentu).	 Spēlē	 tā,	 kā	 es!	 Es	 –	 skaļi,	 tu	 –	
skaļi;	es	–	klusi	un	tu	–	klusi.	Esi	vērīgs!”	

Nodarbība	ar	rotaļu	elementiem.	Skolēniem	tiek	piedāvāts	noklausīties	
dažus	muzikālos	fragmentus	un	sagrupēt	tos	pēc	to	dinamikas.	

Diagnosticējošās	nodarbības	rezultātu	analīze	atspoguļo,	ka	pusaudžu	
muzikālās	 dzirdes	 dinamiskais	 komponents	 sasniedzis	 diezgan	 augstu	
līmeni.	 Skolēniem	 izdevās	 reproducēt	 skaņdarbu	 ne	 tikai	 dinamikas	
polārajā	gradācijā	(skaļi	/	klusi),	bet	arī	pakāpeniskās	pārejās	no	skaļākā	uz	
klusāko	 skanējumu	 un	 otrādi.	 Viduvējas	 balles	 saņēma	 mazāk	 kā	
30	pētījumā	iesaistītie,	zema	vērtējuma	nebija.	

Tembrālās	 dzirdes	 attīstības	 līmeņa	 noteikšanai	 tika	 piedāvāta	 rotaļa	
„Uzmini	 mūzikas	 instrumentu	 pēc	 tā	 tembra	 (skanējuma	 atšķirības)!”	
Uzdevumā	tika	iekļauta	vienas	grupas	(stīgu	grupas)	mūzikas	instrumentu	
noklausīšanās.	

Materiāls:		
 G.	F.	Hendelis	Koncerts	arfai	(fragm.);	
 A.	Vivaldi	koncertu	cikls	vijolei	ar	orķestri	Gadalaiki	(fragm.);		
 K.	Sensānss	Gulbis	(fragm.).	
Skolēniem	tika	piedāvāts	arī	patstāvīgais	darbs	(9.	pielikums).	
Tembrālās	 dzirdes	 rezultātu	 analīze	 parādīja,	 ka	 skolēni	 diezgan	

veiksmīgi	 noteica	 dažādu	mūzikas	 instrumentu	 grupu	 atšķirīgos	 tembrus.	
Kas	 attiecas	 uz	 instrumentu	 tembru	 vienas	 instrumentu	 grupas	 ietvaros,	
tad	 tos	 skolēni	 atšķir	 visai	 vāji.	 Tika	 novērots,	 ka	 skolēni	 izvēlējās	
instrumentus,	 ko	 bija	 iepazinuši	 agrāk,	 vai	 arī	 tos,	 kas	 viņiem	 vislabāk	
patika.	

Muzikālās	 dzirdes	 skaņu	 augstuma	 izjūtas	 līmeņa	 noteikšanai	 rotaļa	
„Atkārto	melodiju	 (pēc	 melodijas	 intonēšanas	 tīrības	 ar	 balss	 palīdzību),	
nodziedi	mīļāko	dziesmu!”	

Muzikālās	 dzirdes	 skaņu	 augstuma	 izjūtas	 komponenta	 attīstības	
līmeņa	rādītājs	bija	melodijas	intonēšanas	tīrība	ar	balss	palīdzību.	Pētījums	
liecina,	 ka	 gandrīz	 pusei	 pusaudžu	 dzirdes	 skaņu	 augstuma	 izjūtas	 ir	
zemākajā	 līmenī,	 jo	 daži	 no	 viņiem	 ar	 pavadījumu	 nosacīti	 tīri	 spēja	
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nodziedāt	 melodiju,	 bet	 bez	 pavadījuma	 –	 tikai	 atsevišķus	 melodijas	
fragmentus	vai	arī	pavisam	nespēja	noturēt	intonāciju.	

2.	Muzikālā	 ritma	 izjūtas	 attīstības	 līmeņa	 noteikšanai	 tika	 izmantota	
rotaļa	„Atkārtosim	ritmu!”	

Uzdevums:	pēc	skaņdarba	fragmenta	noklausīšanās:	
 noplaukšķini	ritmisko	zīmējumu,	
 uzraksti	ritmisko	zīmējumu,	
 turpini	ritmisko	zīmējumu.	
Atkarībā	no	rezultātiem	katram	pusaudzim	tika	noteikts	viens	no	trim	

ritma	 izjūtas	 attīstības	 līmeņiem.	 Augsts	 –	 novērojams	 tiem,	 kas	 spēja	
atveidot	 fragmenta	 ritmisko	 zīmējumu.	 Viduvējs	 līmenis	 –	 tiem,	 kas	
atveidoja	 tikai	 metrisko	 pulsāciju.	 Zemajam	 līmenim	 tika	 pieskaitīti	 tie	
pusaudži,	 kas	 nebija	 spējuši	 atveidot	 pat	metrisko	 pulsāciju;	 viņi	 haotiski	
ārpus	 mūzikas	 sita	 plaukstas.	 Muzikālā	 ritma	 izjūtas	 līmeņus	 palīdzēja	
noteikt	arī	radošie	darbi	(10.	pielikums).	

3.	 Muzikālās	 domāšanas	 radošā	 komponenta	 attīstības	 līmeņa	
noteikšanai	–	radošais	darbs	„Klastera	modelēšana”	(11.	pielikums).	

Uzdevums.	Pēc	skaņdarba	noklausīšanās:	
 lappuses	 vai	 tāfeles	 vidū	 uzraksti	 pamattēmas	 kodola	 („sirds”)	

atslēgas	vārdu	vai	teikumu;		
 izveido	modeli,	 kurā	 ap	 atslēgas	 vārdu	 vai	 teikumu	 tiek	 veidots	

asociatīvais	lauks	(idejas,	fakti	un	tēli);		
 savieno	vārdus	ar	atslēgas	jēdzienu;		
 saceri	dzejoli,	kas	atbilst	noklausītā	skaņdarba	saturam;	
 izdomā	sižetu.	

Noteikumi:	
 ļaujoties	iztēlei	un	intuīcijai,	nebaidīties	pierakstīt	visu,	kas	ienāk	

prātā;	
 turpināt	 darbu,	 līdz	 beidzas	 laiks,	 vai	 līdz	 brīdim,	 kad	 izsīkst	

idejas;	
 censties	 izveidot	 pēc	 iespējas	 vairāk	 saišu.	 Nesekot	 iepriekš	

izveidotam	plānam.	
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Rezultātā	tiek	 iegūta	shēma,	kas	grafiski	attēlo	skolēnu	pārdomas	par	
šo	tēmu,	palīdzot	viņiem	pašiem	veidot	skaņdarba	tēlu.	

Rotaļa	 „Pabeidz	 melodiju!”.	 Paskaidro,	 kāpēc	 izmantoji	 tieši	 šādu	
turpinājumu	(kā	konkrētā	melodija	atbilst	skaņdarba	tēlam)!		

Skolēnu	darbības	rezultāti	
Muzikālās	 domāšanas	 produktīvais	 komponents	 lielākajai	 daļai	

pusaudžu	 atrodas	 attīstības	 sākuma	 posmā.	 Viņu	 radošajiem	 darbiem	
parasti	 ir	 aprobējošs	 raksturs.	 Visbiežāk	 (67%)	 tiek	 izmantots	 gammu	
veidojošs	 gājiens	 pa	 taustiņiem.	 Dažos	 sacerējumos	 izpaudās	 ļoti	
vienkāršota	 melodiskā	 secība.	 Atsevišķu	 pusaudžu	 sacerējumos	 tika	
iekļautas	noklausīto	skaņdarbu	improvizācijas.	

4.	 Muzikālās	 atmiņas	 noteikšanai	 tika	 izmantota	 rotaļa	 „Atkārto	
melodiju!”	

Skolēniem	 tika	 piedāvāts	 noklausīties	 un	 atcerēties	 īsu	 melodiju	
(4	taktis),	 bet	 pēc	 tam	 nodziedāt	 to	 patstāvīgi	 (bez	 vārdiem	 ar	 jebkuru	
dungojamu	zilbi).	Pēc	rezultātiem	var	secināt,	ka	pusaudži	pēc	atmiņas	vāji	
spēj	 atveidot	 vienlaicīgi	 mūzikas	 fragmenta	 melodisko	 un	 ritmisko	
struktūru.	 Lielākā	 daļa	 pusaudžu	 varēja	 atskaņot	 tikai	 melodijas	 garumu.	
Viņiem	 izdevās	 atskaņot	 dažas	 taktis,	 kas	 sastāvēja	 no	 viņu	pašsacerētām	
melodijām	 un	 ritmiskajām	 secībām,	 kam	 nebija	 nekā	 kopīga	 ar	
oriģinālsacerējumu.	Daži	pusaudži	atteicās	no	uzdevuma	veikšanas,	bilstot:	
„Neatceros”;	„Esmu	aizmirsis	melodiju”.	

	
14.	tabula	

Pusaudžu	muzikālo	spēju	attīstības	līmenis	
	

Muzikālās	spējas	 Līmeņi	
5.	kl.	 6.	kl.	 7.	kl.	 8.	kl.	 9.	kl.	 Kopā	
76	 73	 85	 69	 65	 368	
%	 %	 %	 %	 %	 %	

1.	Muzikālā	dzirde	 		
–	dinamiskā	dzirde	 A	 49	 45	 61	 58	 50	 263	

64.5%	 61.6%	 71.8%	 84.1%	 76.9%	 71.5%	
B	 27	 27	 21	 11	 14	 100	

35.5%	 37.0%	 24.7%	 15.9%	 21.5%	 27.2%	
C	 0	 1	 3	 0	 1	 5	

0.0%	 1.4%	 3.5%	 0.0%	 1.5%	 1.4%	
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14.	tabulas	turpinājums	
	

–	tembrālā	dzirde	 A	 27	 11	 19	 26	 20	 103	
35.5%	 15.1%	 22.4%	 37.7%	 30.8%	 28.0%	

B	 40	 39	 42	 41	 34	 196	
52.6%	 53.4%	 49.4%	 59.4%	 52.3%	 53.3%	

C	 10	 23	 23	 3	 10	 69	
13.2%	 31.5%	 27.1%	 4.3%	 15.4%	 18.8%	

–	melodiskā	dzirde	 A	 13	 5	 12	 12	 6	 48	
17.1%	 6.8%	 14.1%	 17.4%	 9.2%	 13.0%	

B	 29	 30	 31	 30	 25	 145	
38.2%	 41.1%	 36.5%	 43.5%	 38.5%	 39.4%	

C	 34	 39	 42	 26	 34	 175	
44.7%	 53.4%	 49.4%	 37.7%	 52.3%	 47.6%	

2. Ritma	izjūta	 A	 14	 9	 13	 15	 12	 63	
18.4%	 12.3%	 15.3%	 21.7%	 18.5%	 17.1%	

B	 37	 40	 46	 43	 38	 204	
48.7%	 54.8%	 54.1%	 62.3%	 58.5%	 55.4%	

C	 25	 25	 26	 10	 15	 101	
32.9%	 34.2%	 30.6%	 14.5%	 23.1%	 27.4%	

3. Muzikālā	un	
radošā	domāšana	

A	 7	 4	 7	 11	 8	 37	
9.2%	 5.5%	 8.2%	 15.9%	 12.3%	 10.1%	

B	 17	 17	 27	 24	 23	 108	
22.4%	 23.3%	 31.8%	 34.8%	 35.4%	 29.3%	

C	 51	 52	 51	 34	 35	 223	
67.1%	 71.2%	 60.0%	 49.3%	 53.8%	 60.6%	

4. Muzikālā	
atmiņa	

A	 5	 3	 14	 14	 8	 44	
6.6%	 4.1%	 16.5%	 20.3%	 12.3%	 12.0%	

B	 40	 38	 39	 38	 33	 188	
52.6%	 52.1%	 45.9%	 55.1%	 50.8%	 51.1%	

C	 31	 32	 32	 17	 24	 136	
40.8%	 43.8%	 37.6%	 24.6%	 36.9%	 37.0%	

	
Kopīga	radošā	darbība	(pedagogs	–	skaņdarbs	–	muzikālais	tēls	–	skolēns),	

muzikālā	tēla	izpratne	un	personiskās	jēgas	iegūšana	

Rādītāji:	
 kopīgas	radošās	darbības	un	personiskās	jēgas	trūkums	(A);	
 skolotāja	 darbība,	 lai	 noskaņotu	 uztverei:	 ievadsaruna,	 skolotāja	

stāstījums,	mūzikas	uztvere	bez	muzikālā	tēla	apjēgas	(B);	
 daļēja	 skolotāja	 palīdzība	 uztveres	 procesā:	 skaņdarba	 rašanās	

vēsturisko	apstākļu	izskaidrošana,	muzikālā	tēla	apzināšanās	(C);	
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 skaņdarba	 emocionālais	 un	 estētiskais	 pārdzīvojums,	 muzikālā	
tēla	 kā	 parādības	 iekšējā	 apjēgšana,	 kas	 bagātināta	 ar	 iztēles	
darbību,	 personisko	 dzīves	 pieredzi,	 savām	 jūtām,	 kuras	 piešķir	
uztverei	 kopīgas	 radošās	 darbības	 raksturu	 un	 pusaudža	
personiskās	jēgas	iegūšanu	(D).	

Pētījuma	 metodes:	 novērošana,	 atskaņojumu	 un	 demonstrējumu	
analīze.	

Šī	 kritērija	 diagnosticēšanai	 tiek	 izstrādāts	 nodarbību	 komplekss.	 Tā	
gaitā	 pusaudžiem	 tiek	 piedāvāts	 noklausīties	 pēc	 noskaņojuma	 un	 stila	
dažādus	skaņdarbus.	

Mērķis:		
noteikt	 kopīgas	 radošās	 darbības	 līmeņus	 starp	 skolotāju	 –	

skaņdarbu	–	muzikālo	tēlu	–	skolēnu.	

Darbības	veids:	klausīšanās.		

Materiāls:	
 V.	A.	Mocarts	40.	simfonija	(g	moll,	1.	daļa);	
 A.	Ribņikovs	rokopera	Junona	un	Avoss;		
 M.	Zariņš	Variācijas	par	BACH	tēmu	(fragm.);	
 O.	di	Laso	Atbalss.	

Mērķis:	
atklāt	 skaņdarba	 tēla	 saturu	 un	 veidot	 skaņdarbu	 radošās	 izpratnes	

variantus,	līdz	ar	to	iegūstot	personisko	jēgu.	

Darbības	pamatveids:	klausīšanās.	
Nodarbību	 kompleksā	 pusaudžiem	 tiek	 piedāvāts	 noklausīties	 dažus	

skaņdarbus.	
Šī	 jautājuma	 risināšanai	 skolēniem	 tika	 piedāvāts	 nodarbību	

komplekss,	 kurā	 ietilpst	 jautājumu	 sistēmas	 (12.	pielikums)	 un	 radošā	
rotaļa	„Tēlnieks”	(13.	pielikums).		

Katrs	 jautājums	muzikāli	 izglītojošajā	procesā	pastāv	ne	 tikai	 verbālā	
formā,	 bet	 arī	 žestā,	 skolotāja	 un	 skolēnu	 reakcijā	 uz	 radošās	 darbības	
kvalitāti.	Jautājumi	var	atklāt	arī	skaņdarbu	pretstatus	ar	citu	mākslas	veidu	
daiļdarbiem.	 Svarīga	 ir	 jautājuma	 virzība.	 Nepieciešams,	 lai	 jautājums	
pievērstu	skolēna	uzmanību	ne	tikai	atsevišķiem	izteiksmes	līdzekļiem,	bet	
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arī	viņa	iekšējai	pasaulei,	pat	vairāk	–	apzinātajām	un	neapzinātajām	jūtām,	
domām,	reakcijām	un	iespaidiem,	kas	viņa	dvēselē	rodas	mūzikas	ietekmē.	

Svarīgi	 ne	 tikai	 uzdot	 skolēniem	 jautājumu,	 bet	 arī	 uzklausīt	 atbildi,	
dažreiz	 oriģinālu,	 neparastu,	 jo	 nav	 nekā	 vērtīgāka	 par	 pusaudžu	
izteikumiem,	 tāpēc	 ka	 ar	 to	 palīdzību	 var	 daudz	 dziļāk	 izprast	 katra	
pusaudža	individualitāti	un	noteikt	gan	skaņdarba	tēla	izpratnes	līmeni,	gan	
pusaudžu	personisko	attieksmi	pret	piedāvāto	skaņdarbu.	

Radošā	rotaļa	„Tēlnieks”.	

Mērķis:		
noteikt	 (skolotāja	 –	 mūzikas	 sacerējuma	 –	muzikālā	 tēla	 –	 skolēna)	

kopīgas	radošās	darbības	līmeni.		

Uzdevumi:	
 pāru	(vai	grupu)	darba	iemaņu	un	prasmju	attīstība;	
 skolēna	iztēles,	fantāzijas	un	daiļrades	spēju	izaugsme;		
 muzikālā	 sacerējuma	 noskaņas	 attēlojuma	 prasmju	 un	 iemaņu	

attīstība;	
 muzikālā	sacerējuma	tēla	noteikšana.	

Rotaļas	secība:	
 dalīšanās	pāros	(grupās);	
 tēlnieka	un	skulptūras	lomu	sadale;	
 tēlniekam	mūzikas	 pavadībā	 „no	māla”	 jāiztaisa	 skulptūra,	 tātad	

iztēlē	 jāiedomājas	 tēls	 un,	 klases	 biedram	 palīdzot,	 saudzīgi	 tas	
jāizveido;	

 kad	 darbs	 pabeigts,	 tēlniekam	 tiek	 jautāts:	 „Ko	 tu	 veidoji?”,	 bet	
skulptūrai:	 „Kas	 tu	 esi?”.	 Šajā	 laikā	 tēlnieka	 uzdevums	 ir	 attēlot	
muzikālā	sacerējuma	noskaņu,	raksturu,	bet	skolotājam	 jānovēro	
pusaudži;	

 skolēnu	un	skolotāja	kopīgi	paveiktā	darba	analīze.	

Rezultāts:	
 dialoģiska	 skolēnu	 neverbālā	 saskarsme	 ar	 mūzikas	 mākslas	

pasauli;	
 skolēnu	 emocionālā	 stāvokļa	 izmaiņas	 kopīgā	 radošajā	 darbībā	

(pedagogs	–	skaņdarbs	–	muzikālais	tēls	–	skolēns).	
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Vērojot	pusaudžus,	analizējot	viņu	atbildes	uz	jautājumiem	un	radošās	
rotaļas,	tika	iegūti	šādi	rezultāti	(sk.	15.	tabulā).		

	
15.	tabula		

Kopīga	radošā	darbība	(pedagogs	–	skaņdarbs	–	muzikālais	tēls	–	skolēns),	
muzikālā	tēla	izpratne	un	personiskās	jēgas	iegūšana	

	

Nr.	

Kopīga	radošā	
darbība,	muzikālā	
tēla	izpratne	
(līmeņi)	

5.	kl.	 6.	kl.	 7.	kl.	 8.	kl.	 9.	kl.	 KOPĀ	
76	 73	 85	 69	 65	 N=368

%	 %	 %	 %	 %	 %	

1.	 D	
4	 3	 7	 4	 4	 22	

5,3%	 4,1%	 8,2%	 5,8%	 6,2%	 6,0%	

2.	 C	
14	 19	 25	 12	 15	 85	

18,4%	 26,0%	 29,4%	 17,4%	 23,1%	 23,1%	

3.	 B	
53	 38	 34	 39	 31	 195	

69,7%	 52,1%	 40,0%	 56,5%	 47,7%	 53,0%	

4.	 A	
5	 13	 19	 14	 15	 66	

6,6%	 17,8%	 22,4%	 20,3%	 23,1%	 17,9%	
	

Asociācijas,	kas	radušās	skaņdarba	klausīšanās	laikā	

Rādītāji:	
 jebkādu	asociāciju	trūkums	(A);	
 skaņdarba	saturam	neatbilstošas	primitīvas	asociācijas	(B);	
 skaņdarba	saturam	daļēji	atbilstošas	(C);	
 skaņdarba	saturam	atbilstošas	asociācijas	(D).	

Pētījuma	metodes:	
a) testēšana;	
b) novērošana;	
c) izpildījuma	analīze;	
d) aprakstošās	statistikas	metode;	
e) Kronbaha	alfa	(Cronbach`s	Alpha)	metode.	
Lai	noteiktu	asociativitātes	 līmeni,	skolēniem	tika	piedāvāti	patstāvīgi	

radošie	darbi	(14.	pielikums).	
Radošais	darbs	„Vārdos	ietvertās	asociācijas”.	

Mērķi:		
 skolēnu	asociativitātes	līmeņa	noteikšana;	
 informācijas	 rezumēšanas	spējas	–	domu	 izklāsta	nedaudzos,	bet	

nozīmīgos	vārdos	un	īsos	teikumos.	
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Materiāls:		
 J.	Ivanovs	vokalīze	„Gubu	mākoņi”;	
 J.	Porietis	„Vienreiz	paņēmos	no	saules”	(soprāns);	
 E.	Dārziņš	„Nāru	dziesma”	(sieviešu	koris);	
 F.	Šopēns	„Valsis”	(cis	moll);	
 E.	Dārziņš	„Melanholiskais	valsis”;	
 P.	Čaikovskis	„Ziedu	valsis”;	
 S.	Rahmaņinova	romance	„Tik	sāpīgi”;		
 P.	Čaikovska	romance	„Reiz	trokšņainā	ballē”.	

Uzdevumi:		
 skaņdarba	noklausīšanās;	
 piecrindes	 izveidošana,	kas	atbilst	skaņdarba	muzikālajam	tēlam,	

kur:	
- 1.	rindiņa	ir	vienā,	parasti	lietvārdā,	pausta	dzejoļa	tēma;	
- 2.	rindiņa	ir	ar	diviem	papildinātājiem	raksturota	tēma;	
- 3.	 rindiņa	 ir	 ar	 trīs	 darbības	 vārdiem	 šīs	 tēmas	 ietvaros	

aprakstīta	darbība;	
- 4.	 rindiņa	 ir	 frāze,	 ko	 veido	 četri	 vārdi,	 kuri	 atklāj	 autora	

attieksmi	pret	tēmu;	
- 5.	 rindiņa	 ir	 viens	 vārds,	 pirmā	 vārda	 sinonīms,	 kurš	

emocionāli	 tēlainajā	 vai	 filozofiski	 vispārinātajā	 līmenī	
atkārto	tēmas	būtību.	

Šis	 uzdevums	 tika	 piedāvāts	 kā	 individuāls,	 patstāvīgs	 un	 radošs	
vingrinājums	(var	piedāvāt	veikt	pāros).	

Pieredze	rāda,	ka	šāds	radošais	darbs	ir	efektīvs:	
 pusaudžu	asociativitātes	attīstīšanas	līdzeklis;	
 sarežģītas	informācijas	sintezēšanas	veids;	
 skolēnu	jēdzienu	krājuma	vērtēšanas	paņēmiens;	
 radošā	izteiksmīguma	rosināšanas	paņēmiens.	
Vērtēšana	notiek	10	ballu	sistēmā	pēc	noteiktiem	kritērijiem.	
10	balles	 –	 skolēna	 asociācijas	 ir	 neparastas	 un	 oriģinālas,	

nepārprotami	 liecina	 par	 viņa	 izcilajām	 fantāzijas	 spējām,	 pamatīgām	 un	
dziļām	 asociācijām.	 Attēlojums	 (vai	 verbālais	 raksturojums)	 atbilst	
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skaņdarba	 saturam.	 Pusaudži	 spēj	 analizēt	 izvēlēto	 tēlu,	 sasaistot	 to	 ar	
atbilstošu	laikmetu	vai	komponista	daiļradi.	

8–9	balles	 –	 skolēna	 asociācijas	 ir	 diezgan	 oriģinālas,	 kaut	 gan	 vai	
verbālais	 raksturojums	 nav	 novators.	 Attēlojums	 (stāstījums)	 atbilst	
muzikālā	sacerējuma	saturam,	kaut	arī	tēls	radies	ar	skolotāja	palīdzību.	

5–7	balles	 –	 skolēna	 asociācijas	 kopumā	 nav	 novatoras,	 oriģinālas,	
taču	ietver	sevī	radošās	fantāzijas	elementus	un	pauž	noteiktu	emocionālo	
iespaidu.	 Attēlojums	 (vai	 verbālais	 raksturojums)	 fragmentāri	 atbilst	
skaņdarba	saturam.	

3–4	balles	–	skolēna	asociācijas	ir	 ļoti	vienkāršas,	primitīvas,	bez	tam	
zīmējumā	(vai	aprakstā)	vāji	izpaužas	dzirdētā	skaņdarba	tēls.	

0–2	balles	 –	 noteiktajā	 laika	 posmā	 skolēns	 tā	 arī	 nav	 sapratis	 un	
noteicis	skaņdarba	tēlu.	Nav	asociāciju.	

	
16.	tabula	

Pusaudžu	asociativitātes	izpētes	rezultāti	
	

Nr.	
Pusaudžu	

asociativitātes	
izpētes	rezultāts	

5.	kl.	 6.	kl.	 7.	kl.	 8.	kl.	 9.	kl.	 KOPĀ	
76	 73	 85	 69	 65	 N=368

%	 %	 %	 %	 %	 %	

1.	 10	balles	
3	 4	 2	 5	 1	 15	

3,9%	 5,5%	 2,4%	 7,2%	 1,5%	 4,1%	

2.	 8–9	balles	
21	 25	 15	 16	 4	 81	

27,6%	 34,2%	 17,6%	 23,2%	 6,2%	 22,0%	

3.	 5–7	balles	
18	 8	 25	 17	 24	 92	

23,7%	 11,0%	 29,4%	 24,6%	 36,9%	 25,0%	

4.	 3–4	balles	
24	 23	 26	 19	 25	 117	

31,6%	 31,5%	 30,6%	 27,5%	 38,5%	 31,8%	

5.	 0–2	balles	
10	 13	 17	 12	 11	 63	

13,2%	 17,8%	 20,0%	 17,4%	 16,9%	 17,1%	

	
Secinājumi	
	
 Izpētot	 5.–9.	klases	 skolēnu	 muzikālās	 spējas,	 var	 konstatēt,	 ka	

gandrīz	 pusei	 172	(47%)	 pusaudžu	 ir	 zems	 melodiskās	 dzirdes	
attīstības	 līmenis,	 lielākajai	 daļai	 pētījumā	 iesaistīto	 pusaudžu	
(61%)	–	zems	muzikālās	un	radošās	domāšanas	līmenis.	Viduvēja	
ir	muzikālās	atmiņas	un	ritma	izjūtas	attīstības	pakāpe.	
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 Zems	 ir	arī	kopīgās	 radošās	darbības,	muzikālā	 tēla	 izpratnes	un	
personiskās	jēgas	iegūšanas	līmenis.	

 Vairāk	 nekā	 pusei	 respondentu	 (53%)	 mūzikas	 uztveres	 laikā	
veidojas	 primitīvas	 asociācijas	 bez	muzikālā	 tēla	 izpratnes,	 11%	
skolēnu	vispār	neraisās	nekādas	asociācijas.	

Rezultātā	 eksperimentālo	 klašu	 pusaudžu	 mūzikas	 uztveres	 līmeņi	
sakārtoti	šādi:	

 sākuma	 līmenis	 (muzikālās	 skaņas	 fona	 sajūta	 –	 fizioloģiskais)	 –	
70	(19%);	

 zemākais	līmenis	(komitāta	uztvere	–	emocionālā)	–	225	(61%);	
 vidējais	(uztvere	–	klausīšanās	–	intelektuālais)	–	52	(14%);	
 augsts	(adekvāta	uztvere	–	estētiskā)	–	21		(6%).	
Tā	 kā	 mūzikas	 uztveres	 1.,	 2.,	 4.	 un	 5.	kritērijs	 sakrīt	 ar	 muzikālās	

gaumes	kritērijiem,	doto	kritēriju	rezultāti	ir	analoģiski.	

Muzikālās	gaumes	 līmeņu	noteikšanai	 ir	 jāizpēta	3.	muzikālās	gaumes	
kritērijs	–	skaņdarba	vērtējums,	pamatojoties	uz	muzikāli	izglītojošajā	
procesā	iegūtajām	zināšanām,	prasmēm	un	iemaņām.	

Rādītāji:	
 mūzikas	 teorijas	pilnīga	nezināšana,	analīzes	prasmju	un	 iemaņu	

trūkums,	līdz	ar	to	nespēja	veikt	skaņdarba	vērtēšanu	(A);	
 mūzikas	 teorijas,	 analīzes	 prasmju	 un	 iemaņu	 nepietiekams	

zināšanu	 līmenis,	kam	raksturīgs	skaņdarba	nepilnīgs	vērtēšanas	
pamatojums	(B);	

 mūzikas	 teorijas	 fragmentāra	 izpratne,	 daļējas	 analīzes	 prasmes	
un	 iemaņas,	 ko	 raksturo	 fragmentārs	 skaņdarba	 vērtēšanas	
pamatojums	(C);	

 pamatīgas	 zināšanas	 mūzikas	 teorijā	 un	 analīzes	 prasmes	 un	
iemaņas,	pamatots	skaņdarba	vērtējums	(D).	

Pētījuma	metodes:	
a) radošs	patstāvīgais	darbs;	
b) novērošana;	
c) izpildījuma	analīze.	
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Mērķi:	
 noteikt	muzikāli	izglītojošajā	procesā	iegūtās	zināšanas;	
 noteikt	 skaņdarba	 vērtējuma	 līmeni,	 pamatojoties	 uz	 iegūtajām	

zināšanām,	prasmēm	un	iemaņām.	

Darbības	veids:	klausīšanās.		
Lai	 noteiktu	 skaņdarba	 vērtējuma	 līmeni,	 skolēniem	 tika	 piedāvāts	

patstāvīgs	radošais	darbs	(15.	pielikums).	
Muzikālās	gaumes	pētījuma	rezultātu	analīze	ļauj	secināt,	ka:	
 pusaudžu	 muzikālās	 vajadzības	 liecina	 par	 mūzikas	 vienpusīgu	

lietojumu,	 par	 izvēlīguma	 trūkumu	 attieksmē	 pret	 mūzikas	
informāciju	 un	 intereses	 trūkumu	 pēc	 klasiskās	 mūzikas	
klausīšanās;	

 pusaudžu	 emocionalitāte,	 ar	 ko	 apzīmē	 muzikālā	 tēla,	 jūtu	 un	
domu	 pārdzīvojumu	 mūzikā,	 atrodas	 zemākajā	 līmenī,	 kad	
muzikālās	 skaņas	 tiek	 identificētas	 tikai	 divos	 emocionālajos	
aspektos	 –	 skumjas	 un	 jautras.	 Pusaudžiem	 piemīt	 emocionālā	
uztvere,	 ko	 var	 raksturot	 ar	 vārdiem	 „patīk/nepatīk”	 bez	
skaņdarba	tēlainā	satura	izpratnes;		

 mūzikas	 uztveres	 līmenis	 ir	 zems,	 mūzika	 tiek	 uztverta	 kā	 fons.	
Tikai	 ar	 skolotāja	 palīdzību	 notiek	 iedziļināšanās	 mūzikas	
sacerējuma	uztveres	procesā;	

 skaņdarba	vērtējuma	līmenis	apzīmējams	ar	nepietiekamu	prasmi	
izprast	 tā	 saturu	 un	 formu,	 nepietiekamu	 mūzikas	 teorijas	
zināšanu	 līmeni,	 vāji	 pamatotu	 spriedumu	 un	 vērtējumu	
izteikšanu,	līdz	ar	to	–	neprasmi	saskatīt	skaņdarba	savdabību	un	
neatkārtojamību,	 kas	 slēpjas	 tā	 tipiskumā,	 kā	 arī	 ar	 savu	
pieņēmumu	pierādījumu	trūkumu	par	izskanējušo	mūziku;	

 kopīgas	radošās	darbības	intensitāte	ir	atkarīga	no	tā,	cik	prasmīgi	
un	 pareizi	 skolotājs	 virza	 skaņdarba	 uztveri,	 kā	 klausīšanās	
procesā	tiek	iekļautas	klausītāja	intereses;	

 muzikālo	 spēju	 izpēte	 apliecināja,	 ka	 skolēni	 ar	 samērā	 vājām	
muzikālajām	spējām	(vāja	ritma	un	muzikālās	dzirdes	izjūta)	bieži	
vien	 izrāda	 ieinteresētību	 attieksmē	 pret	 mākslinieciski	
augstvērtīgu	 mūziku	 un	 atklāj	 visai	 labas	 skaņdarba	 analīzes	
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spējas,	kas	 liecina	par	 to,	ka	muzikālās	spējas	ne	vienmēr	 ir	 tieši	
saistītas	ar	muzikālo	gaumi.		

Nobeigumā	tika	iegūti	šādi	rezultāti:	
1. Zems	(vājš)	līmenis	–	30%.	
2. Vidējs	(pasīvs)	līmenis	–	49%.	
3. Diezgan	augsts	(stabils)	līmenis	–	18%.	
4. Augsts	(aktīvs)	līmenis	–	3%.	

	

	
27.	attēls.	Pusaudžu	muzikālās	gaumes	līmeņi	konstatējošajā	eksperimentā	

	
Secinājumi	par	konstatējošo	eksperimentu	
	
 Pusaudžu	 mūzikas	 uztveres	 un	 muzikālās	 gaumes	 pētījumi	

muzikāli	 izglītojošajā	 procesā	 apliecināja	 otro	 (zemāko)	 un	 otro	
(vidējo)	 līmeni,	 tāpēc	 ir	 nepieciešama	 tā	 attīstīšana	 un	
pilnveidošana.	

 Muzikāli	 izglītojošajā	 procesā	 ir	 nepieciešams	 attīstīt	 pusaudžu	
interesi	 un	 motivāciju	 klausīties	 klasisko	 mūziku,	 ko	 iespējams	
sasniegt,	iesaistot	pusaudžus	aktīvā	radošā	darbībā.	

 Klasiskās	 mūzikas	 klausīšanās	 pieredzes	 attīstīšana	 ir	
nepieciešama,	lai	pusaudži	klausītos	gan	klasisko	mūziku,	gan	arī	
labākos	izklaides	mūzikas	darbus.	

 Svarīga	 ir	 empātijas	 attīstīšana	 kā	 skaņdarba	 apjēga,	 emocionāli	
piesātinot	muzikāli	izglītojošo	procesu.	

Zems	(vājš)	
līmenis;	30%

Vidējs	(pasīvs)	
līmenis;	49%

Diezgan	augsts	
(stabils)	

līmenis;	18%

Augsts	(aktīvs)	
līmenis;	3%
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 Muzikāli	izglītojošo	procesu	nepieciešams	bagātināt	gan	ar	dažādu	
muzikālās	 darbības	 veidu	 integrēšanu,	 gan	 ar	 dažādu	 mākslas	
veidu	 mijsakarībām,	 kas	 ir	 pusaudžu	 radošās	 darbības	
aktivizēšanas	faktors.	

 Minētie	 secinājumi	 tika	 izmantoti	 veidojošā	 eksperimenta	
īstenošanā.	

	



Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika Marina Marčenoka 

 

181 
 

4.	MUZIKĀLĀS	GAUMES	PILNVEIDOŠANAS	UN	MŪZIKAS	
ADEKVĀTAS	UZTVERES	KORELĀCIJA	MUZIKĀLI	IZGLĪTOJOŠĀ	

PROCESĀ	
	

Veidojošā	eksperimenta	mērķis	paredz:	muzikālās	izglītības	procesa	
organizāciju	 skolēnu	 muzikālās	 gaumes	 pilnveidošanai,	 balstoties	 uz	
mūzikas	adekvātu	uztveri.		

Veidojošais	eksperiments	virzīts	uz:	
1) dažādu	 mūzikas	 žanru	 un	 virzienu	 klausīšanās	 pieredzes	

attīstīšanu,	balstoties	uz	izstrādāto	programmu,	
2) muzikālās	 izglītības	 procesa	 bagātināšanu	 ar	 radošajām	

izpausmēm,	 integrējot	 dažādus	 muzikālās	 darbības	 veidus,	 lai	
attīstītu	adekvātu	mūzikas	uztveri,		

3) asociāciju	 attīstīšanu,	 izmantojot	 dažādu	 mākslas	 veidu	
mijsakarību	muzikāli	izglītojošā	procesā.	

Pētījuma	metodes	
Ticamas	 informācijas	 un	 pierādījumu	 iegūšanai	 izmantotas	 šādas	

metodes:	
 informācijas	 ieguves	metodes	 –	 testēšana,	 anketēšana,	 pārrunas,	

izpildījumu	 un	 demonstrējumu	 analīze,	 problēmmeklējumu	
metode,	 diskusijas,	 mākslinieciski	 pedagoģiskās	 dramaturģijas	
metode,	kopīgas	izpratnes	veidošanas	metode,	skaņdarba	analīzes	
veselumā	metode,	novērošana	muzikāli	izglītojošajā	procesā;		

 informācijas	analīzes	metodes	–	Kronbaha	alfa	(Cronbach`s	Alpha)	
metode,	 kuras	mērķis	 bija	 noskaidrot	 izvēlēto	 kitēriju	 ticamības	
līmeni;		

 aprakstošās	 statistikas	 metode,	 kuras	 mērķis	 bija	 aprakstīt	
situāciju	pētījuma	beigās;		

 secinošās	 statistikas	metodes:	 Vilkoksona	 tests	 (Wilcoxon	 Signed	
Ranks	 Test),	 lai	 pārbaudītu	 divus	 atšķirīgus	 izlašu	 būtiskuma	
līmeņus;		

 Spīrmenta	 (Spearmen`s	 rho)	 rangu	 korelācijas	 analīze,	 lai	
noskaidrotu	sakarību	būtiskumu	starp	kritērijiem;		

 faktoru	 analīze,	 lai	 noskaidrotu	 nozīmīgākos	 faktorus,	 kuri	 ir	
savstarpēji	saistīti	un	nosacīti	procesi.	
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4.1.	Mūzikas	žanru	un	virzienu	skaņdarbu	programma	klausīšanās	
pieredzes	attīstīšanai	

	
Skanošā	 pasaule	 un	 mūzika,	 skaņa	 un	 tonis,	 klausīties	 un	 dzirdēt	 –	

fundamentālas	 opozīcijas,	 kuru	 nozīmes	 izpratne	 nosaka	 muzikāli	
izglītojošā	 procesa	 saturu,	 jēgu	 un	 sūtību.	 Dažādu	 žanru	 un	 virzienu	
mūzikai	pusaudžiem	 ir	 jāatklājas	kā	cilvēka	emocionāli	garīgajai	pieredzei	
saskarsmē	ar	pasauli	kā	domāšanas,	 īstenības	 izziņas	un	radošās	darbības	
līdzeklim.	 Mūzikas	 psihologs	 K.	Sīšors	 teicis,	 ka	 „(..)	 mūzikas	 izpratne	 un	
mīlestība	pret	to	visās	tās	formā	un	žanros	...	tā,	būtībā	ir	muzikālā	kultūra,	
spēja	uztvert	mūziku	kā	dzīvu,	tēlainu	mākslu,	ko	radījusi	dzīve	un	kas	ar	to	
ir	nesaraujami	saistīta	...”	(McDonald,	2004).	

	 Ar	 šādu	 mērķi	 tika	 izstrādāta	 programma	 klausīšanās	 pieredzes	
attīstīšanai,	 kurā	 tika	 iekļauta	 daudzveidīgu	 laikmetu	 un	 stilu	 mūzika,	
pievēršot	 klausītāja	 uzmanību	 tās	 iekšējās	 organizācijas	 specifikai,	 kas	
veicina	dažādu	žanru	mūzikas	klausīšanās	intereses	un	vajadzības	attīstību,	
mūzikas	uztveres	attīstību	un	muzikālās	gaumes	pilnveidošanu.	

Programmas	 mērķis:	 mūzikas	 kultūras	 kā	 visas	 garīgās	 kultūras	
neatņemamas	 sastāvdaļas	 veidošanās,	 piesaistot	 pusaudžus	 pasaules	
klasiskās	mūzikas	šedevriem.	

Piedāvātā	programma	paredz	šādu	uzdevumu	risināšanu:	
 veicināt	 dažādu	 mūzikas	 virzienu	 un	 stilu	 klausīšanās	 un	

izpratnes	 iemaņu	 veidošanos,	 paplašinot	 pusaudžu	 klausīšanās	
pieredzi	 un	 attīstot	 klausīšanās	 orientācijas	 praktisko	 pieredzi	
saskarsmē	ar	dažādu	laikmetu,	žanru	un	stilu	skaņdarbiem;	

 veicināt	specifiskas	pieredzes	iegūšanu	saskarsmē	ar	mūziku,	kas	
nodrošina	 apzinātu	 pašizpausmes	 iespēju	 klausīšanās	 kultūras	
apguvē;	

 pastāvīgas	 saskarsmes	 vajadzību	 ar	 klasisko	 mūziku	 muzikālās	
pašizglītošanās	gaitā.	

Mērķu	un	uzdevumu	metodiskais	risinājums	paredz:		
 intereses	 attīstīšanu	 pret	 dažādiem	 mūzikas	 žanriem	 un	

klausīšanās	vajadzību;	
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 kopīgā	 un	 atšķirīgā	 noskaidrošanu	 starp	 dzirdētajiem	
skaņdarbiem	 un	 citām	 šī	 paša	 autora	 kompozīcijām,	 citu	
komponistu	sacerējumiem,	kā	arī	citu	mākslas	veidu	daiļdarbiem;	

 skaņdarba	klausīšanās	prasmju	un	iemaņu	attīstīšanu,	klausīšanās	
pieredzes	 pilnveidošanu,	 balstoties	 uz	 izstrādāto	 procesuālo	
mūzikas	uztveres	modeli.	

Programmas	 satura	 izstrādes	 pamatā	 ir	 vadošie	 didaktiskie	 principi,	
kas	 ir	 aktuāli	 gan	 mūsdienu	 pamatizglītībā,	 gan	 pedagoģijas	 mākslā	
kopumā.		

Galvenie	no	tiem	ir:		
 pēctecības	 princips,	 kas	 sevī	 ietver	 dažādu	 mūzikas	 mākslas	

virzienu	–	tautas,	klasiskā	un	izklaidējošā	–	pēctecīgu	apguvi;		
 pusaudžu	 muzikālās	 izglītības	 viengabalainības	 un	 veseluma	

princips,	 ar	 ko	 saprotam	 dažādu	 muzikālo	 virzienu	 klausīšanās	
prasmju	 un	 iemaņu	 kopumu,	 to	 organisku	 mijsakarību	 mūzikas	
mākslā;	

 darbības	pieejas	princips,	 kas	paredz	muzikālās	darbības	vadošās	
lomas	atzīšanu	klausīšanās	pieredzes	attīstīšanā;	

 sistēmiskuma	 princips	 nodrošina	 muzikāli	 izglītojošā	 procesa	
organizēšanu	 uz	 tā	 pamatkomponentu	 –	 mērķis,	 saturs,	 līdzekļi,	
rezultāts	–	 mijsakarību	 pamata,	 kura	 galvenā	 līnija	 ir	 pusaudžu	
klausīšanās	pieredzes	attīstīšana;	

 koncentriskuma	princips,	kas	paredz,	 ka	konkrēto	 tēmu	audzēkņi	
apgūst	 pakāpeniski.	 Šim	 nolūkam	 akcentē	 tēmas	 centrālo	
elementu,	 kurš	 tālākajā	 apguves	 procesā	 atradīsies	 audzēkņu	
uzmanības	 centrā,	 tomēr	 mainot	 tā	 izgaismojuma	 (koncentru)	
rakursu;	

 pārmantojamības	princips.	

Programmas	saturs	tiek	īstenots,	balstoties	uz	šādām	metodēm:	
- mākslinieciski	pedagoģiskās	dramaturģijas	metode;	
- problēmmeklējumu	metode;	
- kopīgas	izpratnes	veidošanas	metode;	
- muzikālā	sacerējuma	veseluma	analīzes	metode.	
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Muzikāli	 izglītojošā	 procesa	 organizācijas	 formas	 programmas	
apgūšanai:	

1. Stunda	–	saruna,	kas	atbilstoši	saturam	ietver:	
- atmiņu	 stundas	 (jaunu	 tēmu,	 balstoties	 uz	 jau	 dzirdēto	

muzikālo	materiālu,	piedāvā	kā	kaut	ko	 „zināmu,”	bet	pirms	
tam	„neievērotu”);	

- teātra	 stundas	 (lomu	 uzdevumi,	 kas	 izriet	 no	 dzirdētajiem	
skaņdarbiem	un	to	muzikālajiem	tēliem);	

- pētījumstundas	(patstāvīgs	analītisks	darbs);	
- kompleksās	stundas	(dažādu	mākslas	veidu	sintēze).	

2. Lekcijas,	koncertlekcijas.	
3. Koncertstundas.	
4. Koncertu	un	muzikālo	teātru	apmeklējumi.	

Programmas	pārbaudes	formas:	
- radošie	darbi;	
- muzikālās	viktorīnas;	
- paziņojumi;	
- mūzikas	rotaļu	vadīšana;	
- stundas	ar	teatralizētu	priekšnesumu	elementiem;	
- kontroldarbi;	
- referātu	aizstāvēšana;	
- krustvārdu	mīklas;	
- rēbusi.	
Muzikāli	 izglītojošā	 procesā	 pamatskolā	 emocionāli	 vērtējošās	

attieksmes	pieredzes	bagātināšana	un	zināšanas	par	mūziku	tiek	īstenotas,	
pirmkārt,	 balstoties	 uz	 apgūstamo	 skaņdarbu	 diapazona	 paplašināšanu	
žanriski	 stilistiskajā	 nozīmē,	 daudz	 plašākiem	 tautas	 un	 profesionālās	
mūzikas	 –	 kā	 garīgās,	 tā	 arī	 laicīgās	 –	 paraugu	 priekšstatiem	 mūzikas	
repertuārā.	 Pie	 tam	 garīgie,	 reliģiskie	 skaņdarbi	 tiek	 aplūkoti	
kulturoloģiskajā	aspektā.		
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Mūzikas	 repertuāra	 atlasei	 un	 sakārtošanai	 ir	 paredzēta	 tās	
orientācija	uz:	

 skolēnu	 emocionālās	 atsaucības	 pret	mūziku	un	 viņu	 emocionāli	
vērtējošās	attieksmes	pret	mākslu	attīstīšanu;	

 mūzikas	intonatīvās	būtības,	tās	saturiskās	nozīmes	atklāsmi;	
 pusaudžiem	 pazīstamas	 mūzikas	 kolekcijas	 pēctecīgu	 un	

mērķtiecīgu	 paplašināšanu	 un	 dažādu	 mūzikas	 virzienu	 un	 stilu	
iekļaušanu	tajā.	

Programmā	 sniegts	 gan	 latviešu	mūzikas	 stilu	 un	 žanru	 apskats,	 gan	
Eiropas	mūzikas	stilu	un	žanru	apskats	no	senlaicīgiem	dziedājumiem	līdz	
21.	gadsimta	mūzikai,	 kas	 ļauj	pusaudžiem	 iegūt	 sistematizētu	priekšstatu	
par	 mūzikas	 mākslas	 daudzveidību.	 Sadaļa	 „Latviešu	 mūzika”	 izdalīta	
atsevišķi,	 lai	 skolēni	 varētu	 dziļāk	 iepazīt	 un	 saprast	 mūsu	 tēvzemes	
mūziku.	

Programma	 paredzēta	 5.–9.	klases	 skolēniem,	 jo	 konstatējošais	
eksperiments	parādīja	diezgan	zemu	klausīšanās	pieredzes	līmeni,	kā	arī	to,	
ka	 šajā	vecumā	pusaudžu	vajadzība	klausīties	dažādus	mūzikas	žanrus	un	
virzienus,	tai	skaitā	–	klasisko	mūziku,	ir	visai	vājas.	

Katras	klases	programmai	ir	5	pamata	sadaļas,	kuras	ietver:		
 latviešu	mūziku;		
 mūzikas	žanrus;	
 muzikālā	tēla	apjēgas	meklējumus;	
 mūziku	pasaules	kultūras	attīstības	procesā;	
 masu	mūzikas	kultūras	stilus	un	virzienus.	
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PROGRAMMAS	GALVENIE	VIRZIENI	

	
5.	kl.	 6.	kl.	 7.	kl.	 8.	kl.	 9.	kl.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

27.	attēls.	Dažādu	mūzikas	žanru	un	virzienu	klausīšanās	pieredzes	
attīstīšanas	programma	5.–9.	klasei	(Marčenoka,	2010)	

Muzikālā	tēla	
apjēgas	

meklējumos.	
Mūzikas	tēla	
veidošanas	
līdzekļi	

Muzikālā	tēla	
apjēgas	

meklējumos.	
Programmatiskā	

mūzika	

Muzikālā	tēla	
apjēgas	

meklējumos.	
Muzikālā	
glezniecība	

Muzikālā	tēla	
apjēgas	

meklējumos.	
Mūzika	un	
literatūra	

Muzikālā	tēla	
apjēgas	

meklējumos.	
Mūzika	un	
teātris		

Mūzika	pasaules	
kultūras	
attīstības		
procesā.	
Garīgā	

(baznīcas)	
mūzika	

Mūzika	pasaules
kultūras	
attīstības		
	procesā.	
Klasicisma	
laikmeta	
	mūzika	

Mūzika	pasaules	
	kultūras	
attīstības	
procesā.	

Romantisma	
laikmeta		
	mūzika	

Mūzika	
pasaules	
kultūras	
attīstības	
procesā.	

Impresionisms	
mūzikā	

Mūzika	pasau‐
les	kultūras	
attīstības	
procesā.	

Vadošās	ten‐
dences	

20.	gadsimtā	

Masu	mūzikas		
kultūras	stili	un		

	virzieni.	
	Spiričuels.	
Blūzs	

Masu	mūzikas	
kultūras	stili	un

virzieni.	
Regtaims.		
Džezs	

Masu	mūzikas	
	kultūras	stili	un	

	virzieni.	
	Rokenrols	

Masu	mūzikas		
	kultūras	stili	

un		
	virzieni.	

	Rokmūzika	

Masu	mūzikas
	kultūras	stili	

un	
	virzieni.	
Popmūzika	

Latviešu	tautas	
mūzika.	
Latviešu	

tautasdziesmu	
apdares	

Latviešu	
komponistu	

kora	
dziesmas	

Latviešu	
solodziesmas.
Solodziesma	

Latviešu	
instrumentālā	

mūzika	

Latviešu
simfoniskā	
mūzika	

Mūzikas	žanri.	
Vokālā	mūzika	
(dziesma,	
romance,	
serenāde,	

vokalīze,	balāde)	

Mūzikas	žanri.	
Instrumentālā	

mūzika	
(kamermūzika,	

sonāte)	

Mūzikas	žanri.
Vokālā	mūzika

(opera,	
oratorija,		
	kantāte)	

	

Mūzikas	žanri.	
Instrumentālā	

mūzika	
(simfonija,	
koncerts)	

Mūzikas	žanri.
Mūzika	

sintētiskajos	
mākslas	
veidos.		
Balets	
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14.	tabula	
Dažādu	mūzikas	žanru	un	virzienu	klausīšanās	pieredzes	attīstīšanas	

programma	5.	klasē	(Marčenoka,	2010)	
	

PROGRAMMAS	GALVENAIS	SATURS	
	

Nr.	
p.k.	 Tēmas	nosaukums	 Muzikālais	materiāls	

1.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3.	
	

Latviešu	tautas	
mūzika.		
 latviešu	

tautasdziesmas;	
 latviešu	

tautasdziesmu	
apdares	

	
	
	
Mūzikas	žanri.	
Vokālā	mūzika		
(romance,	serenāde,	
vokalīze,	balāde)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Mūzika	pasaules	
kultūras	attīstības	
procesā.	
Garīgā	(baznīcas)	
mūzika	
	

	
	
(pēc	skolotāja	izvēles)	
	
J.	Cimze	Rīga	 dimd,	 Tek	 saulīte;	 A.	Jurjāns	 Pūt	 vējiņi,	 Jūriņ`	
prasa	 smalku	 tīklu,	Kur	 tu	 skriesi,	 vanadziņi?;	 E.	Melngailis	
Tumša	 nakte;	 J.	Graubiņš	 Tek	 saulīte	 tecēdama;	 F.	Pličs	
Kaķīt`s	kurmi	dancināja;	P.	Plakidis	Tumša	nakte,	zaļa	zāle;	
A.	Altmanis	Auklē	mani,	māmuliņa.	
	
Romances:	
E.	Grīgs	 Gulbis;	 S.	Rahmaņinovs	 Ceriņi,	 Sapnis;	 E.	Dārziņš	
Spāniešu	romance;	A.	Dargomižskis	Man	skumji.	
Serenādes:	
F.	Šūberts	Serenāde	(d	moll);	P.	Čaikovskis	Guli,	bērns.		
Vokalīzes:	
J.	Ivanovs	vokalīze	Gubu	mākoņi;	М.	Ravels	
Vokalīze	habaneras	formā;	R.	Gliērs	Koncerts	
balsij	ar	orķestri	(fragm.);	S.	Rahmaņinovs		
Vokalīze	(ор.	34,	№	14).		
Balādes:	
J.	Vītols	Gaismas	pils;	F.	Šūberts	Meža	ķēninš;	А.	Verstovskis	
Melnais	plīvurs.		
	
Gregoriskie	dziedājumi	(fragmenti):	
- Salutare	un	Laudamus	(7.	gs.);	
- Divi	agrīnie	dziedājumi	(9.	gs.);	
- Salve	Regina.	
J.	S.	Bahs	Mateja	pasija:	
- koris	Kommt	ihr	Tochter,	helft	mir	klagen;		
- ārija	Blute	nur,	du	liebes	Herz;	
- ārija	Erbarme	dich;	
- rečitatīvs	Nun	ist	der	Herr	zur	Ruh	gebracht;		
- koris	Wir	setzen	uns	mit	Tranen	nieder.	
Dž.	Verdi	Rekviēms:	
- Recordare;	
- Lacrimosa.		
G.	Allegri	Miserere	(diviem	koriem	a	cappella);		
A.	Vivaldi	Gloria;		
V.	A.	Mocarts	Rekviēms:	
- Dies	Irae;		
- Lacrimosa.	
S.	Rahmaņinovs	 muzikālā	 poēma	 Zvani	 (fragm.);	
A.	Grečaņinovs	Slavēta,	dvēsele	mana...	
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14.	tabulas	turpinājums 
 

	
15.	tabula	

Dažādu	mūzikas	žanru	un	virzienu	klausīšanās	pieredzes	attīstīšanas	
programma	6.	klasē	(Marčenoka,	2010)	

	

PROGRAMMAS	GALVENAIS	SATURS	
	

Nr.	
p.k.	 Tēmas	nosaukums	 Muzikālais	materiāls	

1.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Latviešu	komponistu	
kora	dziesmas	
	
	
	
	
	
	
	
	

Jauktajam	 korim:	 E.	Dārziņš	 Lauztās	 priedes,	Mēness
starus	 stīgo;	 E.	Melngailis	 Senatne;	 K.	Baumanis	Dievs,	
svētī	Latviju!;	 Jānis	Mediņš	Tev	mūžam	dzīvot,	Latvija;	
Ā.	Skulte	 Klusi	 klausos;	 R.	Jermaks	 Latgales	 svīta;	
P.	Dambis	Jūras	dziesmas.		
Vīru	korim:	 K.	Baumanis	Trimpula;	 E.	Dārziņš	Mūžam
zili;	Vīgneru	Ernests	Strauja,	strauja	upe	tecēj...		
Sieviešu	korim:		
E.		Dārziņš	Nāru	dziesma;	Ā.	Skulte	Dzimtenes	vasara.	
	

4.	
	
	
	
	
	
	
	
5.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Muzikālā	tēla	
apjēgas	
meklējumos.	
Mūzikas	tēla	
veidošanas	līdzekļi	
	
	
	
Masu	mūzikas	
kultūras	stili	un	
virzieni.	Spiričuels	
	
Blūzs	(tautas,	lauku,	
pilsētas)	
	
	
	
	
	

J.	Mediņš	 ārija	 no	 Pirmās	 orķestra	 svītas	 (pārlikums	
čellam	 un	 klavierēm);	 J.	Porietis	 Trīs	 dialogi	 flautai	 un	
kontrabasam,	Vienreiz	paņēmos	no	 saules	 (soprāns);	 Jēk.	
Mediņš	 Romance	 klarnetei;	 V.	A.	Mocarts	 Mazā	 nakts	
mūzika	 (1.d.,	 stīgu	orķestris);	Dž.	Kačīni	Ave	Maria	 (solo	
dziedājums);	 J.	Štrauss	 Trič‐trač	 polka	 (ksilofona	 solo);	
L.	van	Bēthovens	5.	simfonija	(1.	daļa).	
	
Dž.	Gēršvins	Somebody	Loves	Me;	Viljams	L.	
Devidsons	 Soon	 all	 will	 be	 done;	 M.	Džeksons	Walk	 In	
Jerusalem,	The	Upper	Room,	He	Calmed	The		
Ocean,	Ride	the	chariot.		
Tautas	blūzs	(folk	blues):	
H.	V.	Ledbeters	Worried	Blues,	Rock	Island	Line;	
kā	arī	F.	Stouksa,	Dž.	Džeksonsa	skaņdarbi.	
Lauku	blūzs	(country	blues):		
R.	Džonsons	Me	and	the	devil	blues,	Cross	road	
blues;	Т.	Макlēnans	Cross	Cut	Saw	Blues,	Deep		
Sea	Blues,	Love	With	A	Feeling.	
Pilsētas	blūzs	(urban	blues):		
L.	Džonsons	Tomorrow	Night;	Ē.	Kleptons	
I	Shot	the	Sheriff,	Whule	My	Guitar	Gently	Weeps,	Tears	In	
Heaven	 un	 albums	 Tikai	 viens	 vakars;	 Č.	Brauns	 All	My	
Life,	 Driftin,	 grupa	 Stainless	 Blues	 Band	 kā	 arī	 B.	Smita,	
K.	Olivera,	L.	Ārmstronga	skaņdarbi.	
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2.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Mūzikas	žanri.	
Instrumentālā	
mūzika.	
Kamermūzika	
	
	
	
	
	
	
	
Mūzika	pasaules	
kultūras	attīstības	
procesā.		
Klasicisma	laikmeta	
mūzika	
	
	
	
	
	
	
Muzikālā	tēla	apjēgas	
meklējumos.	
Programmatiskā	
mūzika	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fragmenti:	
L.	van	Bēthovens	Kreicera	sonāte	vijolei	un		
klavierēm	(A	dur);	A.	Žilinskis	Liriskās	
variācijas;	K.	Sensānss	Kvartets	(e	moll);	F.	Mendelsons	
Stīgu	kvartets	(D	dur);	R.	Ščedrins		
Atdarinot	Albenisu	(klavieru	miniatūra);	
M.	Gļinka	noktirne	Šķiršanās;	R.	Kalsons		
Bērnu	ainas;	A.	Kalniņš	Balāde	(b	moll),		
F.	Šopēns	Mazurka	(B	dur),	Noktirne	(b	moll),	
	J.	Mediņš	Sonatīne	čellam	un	klavierēm.	
	
Fragmenti:	
J.	Haidns	 sonātes	 klavierēm	 (Es	 dur,	 D	 dur),	 Stīgu	
serenāde	 (F	 dur),	 Koncerts	 vijolei	 ar	 orķestri	 (C	 dur),
Klavieru	trio	(Es	dur);	
V.	A.	Mocarts	 40.	simfonija	 (g	 moll,	 1.	daļa),	 sonātes	
klavierēm	(B	dur,	a	moll),	uvertīra	operai	Dons	Žuans,	
klavierkoncerts	(d	moll).		
L.	van	 Bēthovena	 sonātes:	 Patētiskā	 (c	moll),	
Mēnesnīcas	 (cis	 moll),	 Apasionāta	 (f	moll),	
klavierminiatūra	Elīzei,	uvertīra	Egmonts.	
	
E.	Grīgs	svīta	Pērs	Gints:	
a) Rīts;	
b) Kalnu	karaļa	alā;	
c) Ozes	nāve;	
d) Anitras	deja;	
e) Norvēģu	deja;	
f) Solveigas	dziesma.	
N.	Rimskis‐Korsakovs	simfoniskā	svīta		
Šeherezāde:	
a) Jūra	un	Sindbada	kuģis;		
b) Prinča	Kalendra	stāsts;	
c) Princis	un	princese.	
M.	Musorgskis	Izstādes	gleznas:	
a) Vecā	pils;	
b) Rūķis;	
c) Mājiņa	uz	vistas	kājas	[ragana].	
K.	Sensānss	Dzīvnieku	karnevāls:	
a) Gulbis;	
b) Zilonis;	
c) Karalisko	lauvu	maršs;	
d) Ēzelis;	
e) Ķenguri;	
f) Gailis	un	vistas.	
P.	Čaikovskis	cikls	Gadalaiki.	
R.	Šūmanis	Karnevāls.	
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5.	
	

Masu	mūzikas	
kultūras	stili	un	
virzieni.	
Regtaims	
	
	
	
	
	
	
	
	
Džezs	
	

Pārstāvji:	 D.	Lems,	 Т.	Теrpins,	 L.	Šovens,	 S.	Kempbels,	
R.	Hamptons,	 Č.	Tompsons,	 J.	Bleiks,	 D.	Botsfords,	
G.	Lodžs,	 Dž.	R.	Robinsons	 u.c.	 Skaņdarbi:	 S.	Džoplins	
School	of	Ragtime,	The	Ragtime	Dance,	The	Favourite.		
Regtaima	elementu	izmantošana:	A.	Dvoržāks	simfonija	
No	 Jaunās	 pasaules	 (e	 moll),	 Amerikāņu	 kvartets;	
I.	Stravinskis	Sacerējums	vienpadsmit	instrumentiem.	
Atskaņotāji:	 F.	Sinatra,	 A.	Bergkrants,	 Lī	Morgans,	
saksofonisti	M.	Lingrens,	К.	Vandermarks,	D.	Redmans,	
D.	Sančess,	 pianisti	 D.	Terrasons,	 B.	Grīns,	 H.	Bašs,	
trompetisti	 U.	Marsalis,	 P.	Asplunds,	 Č.	Beikers	
(trompete,	vokāls).	
Skaņdarbi:	L.	Ārmstrongs	Sugar	Foot	Stomp,	
Šūpļadziesma;	B.	Frizels	albums	Before	We	Were	Born;	
Dž.	Geršvins	opera	Porgijs	un	Besa	 (fragm.),	Rapsodija	
blūza	 stilā	 (fragm.).	 D.	Elingtons	 Svētās	 mūzikas	
koncerti,	 L.	Šifrins	 Džeza	mesa,	 R.	Pauls	 instrumentāli	
džeza	 sacerējumi	 (cikli	 Iespaidi,	 Melnie	 ziedi)	 –
fragmenti.	
Džeza	 elementu	 izmantošana	 akadēmiskajā	 mūzikā:
P.	Hindemita,	 I.	Stravinska,	 D.	Mijo,	 A.	Koplenda,	
L.	Bernstaina,	 I.	Dunajevska,	 R.	Ščedrina,	 A.	Petrova	
skaņdarbi.	

	
16.	tabula	

Dažādu	mūzikas	žanru	un	virzienu	klausīšanās	pieredzes	attīstīšanas	
programma	7.	klasē	(Marčenoka,	2010)	

	

PROGRAMMAS	SATURS	
	

N.	
p.k.	 Tēmas	nosaukums	 Muzikālais	materiāls	

1.	
	
	
	
	
	

2.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Latviešu	solo	
dziesmas.	
Solodziesma	
	
	
	

Mūzikas	žanri	
Vokālā	mūzika.	
Opera	
	
	
	
	

Oratorija	
		
	

E.	Dārziņš	 Mana	 laime,	 Mātes	 dziesmiņa,	 Pie	 loga	
ziemas	naktī,	Vēl	 tu	 rozes	plūc;	 J.	Vītols	Sapņu	 tālumā,
Baltā	bērza	 šūpolītē;	A.	Kalniņš	Gana	dziesmas	vasarā,	
Dzimtenē,	 Brīnos	 es;	 A.	Žilinskis	 Komponistam,	 Cimdu	
pāris.	
	

Fragmenti:	
K.	V.	Gluks	opera	Orfejs	un	Eiridike:		
- Orfeja	ārija	Che	farò	senza	Euridice	(3.	cēl.);	
Ž.	Bizē	opera	Karmena:	
- Karmenas	vadmotīvs;	
- Karmenas	 habanera	L’amour	est	un	oiseau	rebelle

(1.	cēl.).	
G.	F.	Hendelis	oratorija	Mesija:	
- Koris	Hallelujah.	
J.	Haidns	oratorija	Gadalaiki:	
- Sīmona	ārija	Schon	eilet	froh	der	Ackersmann	
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3.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
5.	

Kantāte	
	
	
Muzikālā	tēla	apjēgas	
meklējumos.	
„Muzikālā	
glezniecība”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Mūzika	pasaules		
kultūras	attīstības	
procesā.		
Romantisma	laikmeta	
mūzika	
	
	
		
	
	
	
	
Masu	mūzikas	
kultūras	stili	un	
virzieni.	
Rokenrols	
	

A.	Jurjāns	kantāte	Tēvijai	(fragm.);	
S.	Prokofjevs	kantāte	Aleksandrs	Ņevskis	(fragm.).	
	
A.	Bliss	Krāsu	simfonija:	
a) 1.	d.	Purpura;	
b) 2.	d.	Sarkanā;	
c) 3.	d.	Gaiši	zilā;	
d) 4.	d.	Zaļā.	
K.	Debisī	Līksmības	sala,	Ūdens	rotaļa,	Mēnesgaisma	un	
gleznu	 reprodukcijas:	 К.	Monē	 Laivas,	Monē	 un	Monē	
kundze	 laivā,	 Dīķis	 Monterosā;	 E.	Degā	 Dejotāja	 pie	
fotogrāfa,	 Balerīna	 ar	 ziedu	 pušķi;	 О.	Renuārs	
Pēcpusdiena,	 Žannas	 Samarijas	 portrets,	 Meitenes	 ar	
vēdekli	 portrets;	 А.	Sislejs	 Regate	 Anglijā;	 V.	Van	Goga	
Terrasa,	kafejnīca	naktī;	I.	Kramskojs	Nakts	mēnesnīcā;	
K.	Pissaro,	 B.	Morizo,	 V.	Kandinska	 gleznu	
reprodukcijas.	
M.	Čurļonis	 simfoniskā	 poēma	 Jūra	 un	 M.	Čurļoņa	
gleznu	reprodukcijas	Pasaules	radīšana,	Zodiaka	zīmes,
Pavasaris,	 Vasara,	 Ziema,	 Saules	 sonāte	 un	 Pavasara
sonāte;	
N.	Rimskis‐Korsakovs	 opera	 Pasaka	 par	 caru	 Saltanu
un	I.	Aivazovska	gleznu	reprodukcijas.	
S.	Rahmaņinovs	Zvani	un	gleznu	reprodukcijas:	R.	Jons	
Zvani	 un	 bezdelīgas,	 I.	Levitāns	 Vakara	 zvans,	
О.	Judinska	 muzikālā	 cikla	 Koncerts,	 ilustrācijas:	
Korālis,	 Parafrāze,	 Partita,	 Postlūdija;	 džeza	 cikla	
ilustrācijas:	 Mistifikatora	 blūzs,	 Regtaims	 dzelmē,
Spiričuels.	
	
F.	Šopēns	 Noktirne	 (b	 moll),	 mazurkas	 (fis	 moll,	 cis‐
moll),	valši	 (op.18,	34),	Otrais	klavierkoncerts	 (f	moll).	
F.	Šūberts	 fantāzija	Ceļotājs;	mūzika	 lugai	Burvju	arfa,	
klavieru	 kvintets	 Forele	 (2.	 daļa),	 Traģiskā	 simfonija	
(c	moll)	–	 fragm.	 F.	Mendelsons	Dziesmas	bez	 vārdiem
(op.30,	 38,	 53);	 R.	Šūmanis	 Sapņojums	 (klavierēm);	
1.	pavasara	 simfonija	 (B	 dur)	 –	 fragm.;	 N.	 Paganīni	
24.	kaprīze	 vijolei	 solo;	 F.	Lists	 Ungāru	 rapsodijas	
(Nr.	13,	 17);	 A.	Skrjabins	 Prelūdija	 (D	dur);	
P.	Čaikovskis	 cikls	 Gadalaiki	 (klavierēm),	 fantāziju	
vertīra	Romeo	un	Džuljeta.	
	
Pārstāvji:	
E.	Preslijs	Hotelis,	kur	salūst	sirdis;	R.	Čarls,	Č.	Berijs.	
Rokenrola	 skaņdarbi	 grupu	 Akvarium,	 Alisa,	
Krematorij,	 Nautilus	 –	 Pompilius,	 Čornij	 kofe
izpildījumā.	
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17.	tabula	

Dažādu	mūzikas	žanru	un	virzienu	klausīšanās	pieredzes	attīstīšanas	
programma	8.	klasē	(Marčenoka,	2010)	

	

PROGRAMMAS	SATURS	
	

N.	
p.k.	

Tēmas	nosaukums	 Muzikālais	materiāls	

1.	
	
	
	
	
	
	
	
	
2.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3.	
	
	
	
	
	
	
4.	
	
	
	
	
	
5.	
	
	

Latviešu	
instrumentālā	
mūzika.	
Instrumentālās		
mūzikas	žanri	
(miniatūra,	noktirne,	
prelūdija,	skerco,	
elēģija	u.c.)	
	
Mūzikas	žanri.	
Instrumentālā	
mūzika.	
Simfoniskā	mūzika		
	
	Koncerts	
	
	
	
	
	
	
Muzikālā	tēla	apjēgas		
meklējumos.		
Mūzika	un	literatūra	
	
	
	
	
Mūzika	pasaules		
kultūras	attīstības	
procesā.		
Impresionisms	
mūzikā	
	
Masu	mūzikas	
kultūras	stili	un	
virzieni.	
Rokmūzika	

Jānis	 Mediņš	 Dainas	 (klavierēm);	 Ā.	Skulte	 Daina	
(klavierēm),	 Muzikālas	 pārdomas	 (flautai	 un	
klavierēm),	 J.	Vītols	 variācijas	 par	 latviešu	 tautas–	
dziesmu	Ej,	saulīte,	drīz	pie	Dieva;	A.	Kalniņš	miniatūra	
Rudens,	balāde	(b	moll);	P.	Plakidis	Romantiskais	valsis;	
R.	Kalsons	 Svīta	 flautai	 un	 klavierēm,	 Bērnu	 ainas,
monologs	 mežragam	 solo,	 Groteska	 vijolei	 un	
klavierēm.	
	
M.	Čurļonis	simfoniskā	poēma	Jūra	(fragm.);		
A.	Borodins	Otrā	simfonija	(fināls);	E.	Dārziņš		
Melanholiskais	valsis	(pārlikums	pūtēju	orķestrim);	
E.	Grīgs.	Norvēģu	dejas;	A.	Ļadovs	simfoniskā	
glezna	Apburtais	ezers	(fragm.).		
E.	Grīgs	 Koncerts	 klavierēm	 ar	 orķestri	 (a	moll,	
1.	daļa);	S.	Rahmaņinovs	Otrais		klavierkoncerts	
(c	moll,	1.	daļa);	M.	Zariņš	koncerts	ērģelēm	
Concerto	innocente	(fragm.);	P.	Čaikovskis	
Pirmais	klavierkoncerts	(1.	daļa);	A.	Vivaldi	
koncertu	cikls	vijolei	ar	orķestri	Gadalaiki	(fragm.).		
	
Romances:	
S.	Rahmaņinovs	Pavasara	ūdeņi,	Tik	sāpīgi;	
M.	Gļinka	 Man	 prātā	 senais	 laimes	 brīdis	 (A.	Puškina	
vārdi).	
Operas:	
A.	Žilinskis	Pūt,	vējiņi...	(Raiņa	drāma)	–	fragmenti.	
	
М.	Ravels	Spāņu	rapsodija	(orķestrim	–	fragm),	Bolero,	
cikls	 klavierēm	 Atspulgi,	 skaņdarbs	 Ūdens	 spēles;	
K.	Debisī	 Trīs	 noktirnes:	 Mākoņi,	 Godības,	 Ceriņi,
prelūdijas	 klavierēm:	Meitene	 ar	 linu	 krāsas	matiem,	
Mēnesgaisma,	Fejas	dejotājas.		
	
Pārstāvji:	
Grupas:	 The	 Beatles,	 Rolling	 Stones,	 Black	 Sabbath,	
Metallica,	Alisa,	DDT	un	citas	pēc	skolēnu	un	skolotāja	
izvēles.	
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18.	tabula	

Dažādu	mūzikas	žanru	un	virzienu	klausīšanās	pieredzes	attīstīšanas	
programma	9.	klasē	(Marčenoka,	2010)	

	

PROGRAMMAS	SATURS	
	

N.	
p.k.	

Tēmas	nosaukums	 Muzikālais	materiāls	

1.	
	
	
	
	
	
	
2.	
	
	
	
	
3.	
	
	
	
	
	
	
4.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
5.	

Simfoniskā	mūzika	
Latvijā.	Simfoniskās	
mūzikas	žanri	
(poēma,	koncerts,	
uvertīra,	tēlojums,	
simfonija,	svīta	u.c.)	
	
Mūzikas	žanri.	
Mūzika	sintētiskajos	
mākslas	veidos.		
Balets	
	
Muzikālā	tēla	
apjēgas	meklējumos.	
Mūzika	un	teātris	
	
	
	
	
Mūzika	pasaules	
kultūras	attīstības	
procesā.		
Vadošās	tendences	
20.	gadsimta	mūzikā	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Masu	mūzikas	stili	
un	virzieni.	
Popmūzika	

Fragmenti:	
Jāzeps	Mediņš	simfoniskais	tēlojums	Latvju	zeme;		
P.	Barisons	simfoniskais	tēlojums	Līgo;	Ā.	Skulte	
simfoniskais	tēlojums	Viļņi;	A.	Kalniņš	simfoniskā	
idille	Mana	dzimtene,	svīta	no	operas	Baņuta;	
R.	Kalsons	otrā	simfonija	In	modo	classico.		
	
Fragmenti:	
P.	Čaikovskis	balets	Riekstkodis,	Gulbju	ezers;		
A.	Žilinskis	balets	–	pasaka	Čipolīno;		
S.	Prokofjevs	balets	Romeo	un	Džuļjeta;		
	
Fragmenti:	
R.	Pauls	mūzikls	Māsa	Kerija;	
A.	Ribņikovs	rokopera	Junona	un	Avoss;		
R.	Paula	mūzika	izrādēm	un	kinofilmām	Ilgais		
ceļš	kāpās,	Teātris;	R.	Rodžerss	Mūzikas	skaņas;	
G.	Sviridovs	Sniegputenis.	
	
Ekspresionisms:		
А.	Šenbergs	Seši	mazi	skaņdarbi	klavierēm	(op.	19),		
А.	Bergs	Liriskā	svīta	stīgu	kvartetam;		
А.	Vēberns	Sešas	bagateles	stīgu	kvartetam	
(op.5),	Četri	skaņdarbi	vijolei	un	klavierēm	(op.7).		
Avangardisms:		
Dž.	Keidžs	 sonātes	 un	 interlūdijas	 preparētām	
klavierēm;	 D.	Ligetti	Passakalja;	K.	Pendereckis	Laika	
un	 klusuma	 mērījumi;	 O.	Mesiāns	 Četras	 ritmiskas	
etīdes	klavierēm.		
Neoklasicisms:		
fragmenti	 no	 P.	Hindemita	 klavieru	 skaņdarbiem;	
I.	Stravinskis	Koncerts	divām	klavierēm.		
Neofolklorisms:		
B.	Bartoks	Mūzika	stīgu,	sitamajiem	 instrumentiem	un	
čelestai.	
	
Izpildītāji	 un	 skaņdarbi	 pēc	 skolēnu	 un	 skolotāja	
izvēles.	
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Atbilstoši	 IZM	 apstiprinātā	 standarta	 prasībām	 un	 izstrādātajai	
programmai	 ir	 pamats	 domāt,	 ka	 pusaudžiem	 mūzikas	 mākslas	 apguves	
rezultātā	vajadzētu	zināt/saprast:	

 mūzikas	 valodas	 un	 tēlainības	 īpatnības,	 kas	 nosaka	mūzikas	 kā	
mākslas	veida	specifiku;	

 tautas	un	profesionālās	mūzikas	galvenos	žanrus;	
 orķestra	veidus,	atsevišķus	mūzikas	instrumentus;	
 slavenāko	komponistu	vārdus	un	viņu	nozīmīgākos	skaņdarbus;	
 mūzikas	 nozīmi	 mākslinieciskajā	 kultūrā	 un	 tās	 lomu	 daiļrades	

sintētiskajos	veidos;	
prast:	
 emocionāli	tēlaini	uztvert	un	vērtēt	skaņdarbu;	
 atpazīt	apgūtos	dažādu	komponistu	skaņdarbus;	
 noteikt	 skaņdarba	 piederību	 vienam	 no	 mūzikas	 žanriem,	

balstoties	uz	tam	raksturīgajiem	izteiksmes	līdzekļiem;	
 pēc	dzirdes	atšķirt	un	reproducēt	apgūto	instrumentālo	un	vokālo	

žanru	skaņdarbu	populārākās	melodijas;	
 atšķirt	 atsevišķu	 mūzikas	 instrumentu	 skanējumu,	 kora	 un	

orķestra	veidus.	
	
Secinājumi	
	
 Piedāvātajā	programmā,	kura	 izstrādāta	atbilstoši	 vēsturiskajam,	

pēctecības	 un	 sistematizācijas	 principam,	 atspoguļots	 stilu	 un	
žanru	 apskats	 no	 senlaicīgiem	 dziedājumiem	 līdz	 21.	gadsimta	
mūzikai,	 kas	 ļauj	 pusaudžiem	 iegūt	 priekšstatu	 par	 mūzikas	
mākslas	daudzveidību.	

 Izstrādātā	programma	veicina:	
- dzirdes	 un	 klausīšanās	 praktiskās	 pieredzes	 attīstību	

saskarsmē	ar	dažādu	laikmetu,	žanru	un	stilu	skaņdarbiem;	
- dažādu	 muzikālo	 žanru	 un	 virzienu	 klausīšanās	 iemaņu	 un	

prasmju	veidošanu;	
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- specifiskas	 pieredzes	 iegūšanu	 saskarsmē	 ar	 mūziku,	 kas	
veicina	 apzinātu	 pašizpausmes	 veidošanos	 klausīšanās	
kultūras	apguvē;	

- vēlmi	 muzikālās	 pašizglītības	 laikā	 patstāvīgi	 klausīties	
klasisko	mūziku	un	arī	labākos	izklaides	mūzikas	darbus,	kas	
liecina	par	muzikālās	gaumes	pilnveidošanos.	

	
4.2.	Adekvātas	mūzikas	uztveres	attīstīšana,	bagātinot	muzikāli	

izglītojošo	procesu	ar	radošajām	izpausmēm	un	integrējot	dažādus	
muzikālās	darbības	veidus	

	
Mūzikas	 adekvātas	 uztveres	 attīstība,	 kas	 ir	 muzikālās	 gaumes	

pilnveidošanās	 nosacījums,	 tiek	 īstenota	 ar	 pusaudžu	 iesaistīšanu	 aktīvā	
radošā	darbībā,	kura	virzīta	uz	intereses,	vajadzības	un	motivācijas	attīstību	
klausīties	un	uztvert	klasiskos	skaņdarbus;	pusaudžu	empātijas	attīstīšanu;	
radošo	 darbu	 izmantošanu,	 to	 sarežģīšanu	 ar	 problēmsituāciju	
konstruēšanu,	analīzes	un	sintēzes	prasību	iekļaušanu,	parādību	vērtējumā;	
literatūras	 un	 mākslas	 daiļdarbu	 izmantošanu	 kā	 radošās	 darbības	 un	
mācību	stundas	emocionālās	piesātinātības	aktivizēšanas	faktoru.	

Integrācijas	 mehānisms	 ir	 tēls,	 kas	 radīts	 ar	 dažādu	 mākslas	 veidu	
izteiksmes	 līdzekļiem	 un	 kuru	 pusaudži	 atspoguļo	 dažādos	 viņu	
mākslinieciskās	darbības	veidos:	

 literatūrā	izteiksmes	līdzeklis	ir	vārds	(tēlaini	apzīmējumi,	epiteti,	
salīdzinājumi,	ritms,	metaforas);	

 teatralizētā	 darbībā	 dramatizēšanas	 izteiksmes	 līdzekļi	 ir	
kustības,	žesti,	mīmika,	balss,	intonācija,	pozas;	

 tēlotājmākslā	 –	 zīmējums	 (forma,	 apjoms,	 proporcijas,	 poza,	
priekšmetu	 samērs	 kopējā	 kompozīcijā	 pēc	 lieluma),	 aplikācija	
(forma,	krāsa,	kompozīcija)	un	citi	izteiksmes	līdzekļi;	

 mūzikā	–	melodija,	ritms,	harmonija,	dinamika,	intonācija,	tembrs	
un	citi.	

Tika	izstrādāti	šādi	uzdevumi:	
 mūzikas	tēlainā	satura	uztveres	spēju	veidošana	dažādos	muzikāli	

radošās	 darbības	 veidos,	 tos	 īstenojot	 ar	 ieinteresēšanas	
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palīdzību,	muzikālās	vajadzības	attīstību	un	motivāciju	klausīties	
un	uztvert	skaņdarbus;		

 aktīvas	 uztveres	 attīstīšana	 (empātija)	 kā	 skaņdarba	 sākotnēja	
sapratne;	

 muzikāli	 radošās	 darbības	 prasmju	 un	 iemaņu	 apguve	 (solo	
dziedāšana,	 mūzikas	 klausīšanās,	 muzikāli	 plastiskās	 kustības,	
spēle	uz	elementāriem	mūzikas	instrumentiem,	improvizācija);	

 apjēgšana	un	personiskās	izpratnes	veidošanās	muzikālajā	tēlā.		
Organizējot	 eksperimentālo	 darbu,	 muzikālās	 izglītības	 process	 tika	

virzīts	 uz	 intereses,	 vajadzības,	 motivācijas	 un	 klausītāja	 reakcijas	
(empātijas)	 attīstību,	 jo	 šie	 komponenti	 ir	mūzikas	uztveres	un	muzikālās	
gaumes	pilnveidošanas	pamats.	Tas	tika	īstenots:	

 ar	 mācību	 procesa	 atmosfēras	 emocionālo	 noskaņojumu,	 lai	
mūzika	 spētu	 satraukt,	 izraisīt	 interesi,	 klausīšanās	 vajadzību	un	
empātiju.	

Pusaudžu	 intereses,	 motivācijas	 un	 vajadzību	 attīstībai	 mūzikas	
klausīšanās	 procesā	 tika	 izstrādāti	 pedagoģiskie	 paņēmieni	 un	 radošie	
uzdevumi,	 kas	 ietver	 sevī	 dažādu	 muzikālās	 darbības	 veidu	 integrēšanu	
mūzikas	stundā:	

 klausītāja	darbība	(klausīšanās)	–	radoša	darbība	(mākslinieciska	
darbība	 vai	 atskaņojuma	 interpretācija)	 –	 muzikāli	 izglītojoša	
darbība	(teorētiskā	analīze).	

Jebkurš	 muzikālās	 darbības	 veids	 sākas	 ar	 klausīšanos:	 vai	 tas	 būtu	
stāstījums,	uzdevums	vai	skolotāja	skaidrojums,	vai	dziesmas	izpildījums.	

Mūzikas	 sekmīga,	 adekvāta	 uztvere	 ir	 saistīta	 ar	 daudzveidīgiem	
pedagoģiskajiem	 paņēmieniem,	 kurus	 izmanto	 skolotājs	 muzikāli	
izglītojošajā	procesā.	

Tiek	izmantoti	šādi	pedagoģiskie	paņēmieni:	
 pusaudžu	muzikālās	darbības	kā	polifoniska	procesa	organizēšana	

stundā;	
 empātijas	 attīstīšana,	 jo	 piesaistīšana	 kultūras	 vērtībām	 nav	

iespējama	bez	„emociju	valodas”	apguves;	
 mūzikas	grafiskā	krāsu	modelēšana.		
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Pusaudžu	muzikālās	darbības	kā	polifoniska	procesa	
organizēšana	stundā	

Mērķis:	 mūzikas	 tēlainā	 satura	 uztveres	 spēju	 attīstīšana	 dažādos	
muzikāli	 radošās	 darbības	 veidos,	 to	 īstenojot	 ar	 intereses,	 muzikālās	
vajadzības,	 motivācijas	 klausīties	 un	 uztvert	 skaņdarbus	 pilnveidošanas	
palīdzību.	

Katram	pusaudzim,	balstoties	uz	savu	personīgo	redzējumu,	dzirdes	un	
mūzikas	izjūtu,	jārada	iespēja	iepazīt	vienu	un	to	pašu	muzikālo	tēlu.	Vienā	
pusaudzī	 tā	 izraisa	 kustību	 atbalsi,	 un	 viņš	 savu	 stāvokli	 izsaka	 roku,	
ķermeņa	 plastiskajās	 kustībās	 vai	 kādā	 deju	 solī.	 Cits	 savu	 mūzikas	 tēla	
izpratni	 attēlo	 zīmējumā,	 krāsās,	 līnijās.	 Trešais	 –	 dungo	 līdzi,	 mūzikas	
instrumenta	 pavadījumā	 improvizē,	 bet	 vēl	 kāds	 „nedara	 neko”,	 bet	
vienkārši	 domīgi,	 uzmanīgi	 klausās	 (bet	 būtībā	 tā,	 iespējams,	 arī	 ir	
visnopietnākā	 radošā	 darbība).	 Visa	 pedagoģiskās	 stratēģijas	 māksla	 šajā	
gadījumā	nav	vērtējumā,	kurš	to	dara	labāk	vai	sliktāk,	bet	prasmē	saglabāt	
šo	 radošo	 izpausmju	 dažādību	 un	 veicināt	 to	 daudzveidību.	 Mērķis	 nav	
panākt,	lai	visi	pusaudži	justu,	dzirdētu,	atskaņotu	mūziku	vienādi,	bet	gan	
lai	viņu	mūzikas	uztvere	stundā	iegūtu	„mākslinieciskas	partitūras”	veidolu	
(V.	Viļūns),	kurā	skolēnam	ir	sava	individuāla	un	neatkārtojama	balss,	kurā	
viņš	ienes	kaut	ko	savu	–	unikālu	un	oriģinālu.	

V.	Viļūns	 uzsver:	 „Tēli,	 domas,	 idejas	 nevar	 pastāvēt	 bez	 to	 nesēja,	
iemiesojuma	 substances,	 un	 tāda	 substance	 ir	 subjektīvs	 pārdzīvojums.	
Saglabāšanas	 nolūkā	 cilvēks	 var	 pārkodēt	 tēlus	 tajā	 vai	 citā	 simbolu	 un	
zīmju	 sistēmā..,	 bet	 tam,	 lai	 kļūtu	 par	 cita	 cilvēka	 īpašumu,	 tiem	 ir	
jāpārveidojas,	 jāpārceļas	 no	 konvenciālā,	 ārējā	 uz	 iekšējo,	 dzīvo	 nesēju.	
Svarīgi	 atzīmēt,	 ka	 tieši	 subjektīvais	 pārdzīvojums	 ir	 psiholoģisko	 tēlu	
nesējs”	(Вилюнс,	1986).	

Konkrētas	mūzikas	stundas	un	mūzikas	mākslas	intereses,	motivācijas	
attīstīšanai	tiek	piedāvāts	organizēt	un	realizēt	radošu	mācību	stundu–izrādi	
(L.	Futlika	ideja).	

Radoši	improvizējot	stundas	dramaturģiju,	pedagogs	virza	tās	caurviju	
darbību	 noteikta	 dzīves	 uzdevuma	 īstenošanai.	 Katrai	 mācību	 stundas	
izrādei	ir	konkrēta	mācību	tēma,	savs	pedagoģiskais	mērķis.	Visus	radošos	
uzdevumus	pedagogs	virza	atbilstoši	šim	pedagoģiskajam	mērķim,	mācību	
tēmai.	
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Par	radošo	uzdevumu	pamatu	kļūst	tradicionāli	vingrinājumi	un	etīdes,	
kas	 izstrādātas	 teātra	 skolās	 daudzu	 gadu	pieredzes	un	prakses	 rezultātā.	
Taču	stundas	izrādē	viņi	iekšēji	pārveidojas,	„nākot	no	sevis”	spēles	lomai,	
pusaudzis	 piekļūst	 pats	 sev.	 Stundas	 izrādē	 kopīgā	 pedagoga	 un	 skolēna	
spēles	 improvizācijā	 „(..)	 rodas	 jauni	 vingrinājumu	 un	 etīžu	 veidi,	 kas	
pamudina	 personības	 dvēseles	 darbību,	 mākslas	 un	 dzīves	 garīgo	
izzināšanu”	 (L.	Futliks).	 Nekas	 efektīvāk	 nozīmē	 –	 arī	 muzikālās	 gaumes	
pilnveidošanu.	Daudzie	pētījumi	pierāda	improvizācijas	nozīmi	(Ļ.	Vigotskis,	
B.	Asafjevs,	 D.	Zariņš).	 Improvizācijai	 kā	 pusaudžu	 mūzikas	 uztveres	 un	
muzikālās	 gaumes	 pilnveidošanas	 metodei	 ir	 savs	 psiholoģiski	
pedagoģiskais	un	muzikālais	pamatojums,	jo	improvizācijā	izšķirošā	loma	ir	
skolēnu	fantāzijai,	viņu	iztēlei	un	muzikālajai	intuīcijai.	

Piemēram,	 rotaļa	 „Mūsu	 orķestris”,	 kurā	 pusaudži	 dalās	 mūzikas	
instrumentu	 grupās,	 katrs	 izvēlas	 savu	 instrumentu	 (spēlē	 iedomātā	
orķestrī),	 pēc	 tam	 stāsta	 par	 savu	 to	 (kā	 tas	 izskatās,	 kāds	 ir	 tā	 tembrs,	
specifika,	 nosauc	 mūzikas	 fragmentu,	 kurā	 tiek	 atskaņots	 solo	 uz	 šī	
instrumenta,	kas	ir	autors	utt.).	

Radošo	 uzdevumu	 skaitā,	 kas	 attiecas	 uz	 šo	 grupu,	 ietilpst	 arī	
uzdevumi,	 kas	 skolēnam	 varētu	 palīdzēt,	 attālinoties	 no	 konkrēta	 tēmas	
aspekta,	nonākt	pie	mākslinieciskās	viengabalainības	izpratnes.	

Piemēram:	
 aptvert	 muzikālās	 detaļas	 lomu	 (melodijas	 kustības,	 skaņkārtas,	

ritma,	 tembra,	 dinamikas	 utt.	 izmaiņas),	 kas	 rodas	 skaņu,	 krāsu	
maiņas	rezultātā,	kas	izraisa	viengabalaina	tēla	pārveidošanos;	

 iedomāties	 muzikālā	 personāža	 uzvedību	 un	 viņa	 muzikālo	
portretu	citos	apstākļos.	

Veidojot	 stundas	 emocionālo	 dramaturģiju,	 pedagogs	 it	 kā	 „provocē”	
izvēles	 situāciju	 starp	 pusaudža	 personīgajām	 garīgajām	 tieksmēm	 un	
mūziku.	Jāiemācās	klausīties	sevi	un	mūziku	sevī.	

Intereses	 un	 motivācijas	 attīstīšanas	 nākamā	 metode	 ir	 saistīta	 ar	
mājas	darbu.	

Mūzika	mums	apkārt	–	skolēnu	uzmanības	pievēršana	mūzikai,	kas	ir	
viņiem	 apkārt.	 Uzdevums	 –	 censties	 sadzirdēt	 kaut	 ko	 pazīstamu	
(skaņdarbs,	 komponists,	 žanrs).	 Šāda	 uzdevuma	 rezultātā	 attīstās	



Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika Marina Marčenoka 

 

199 
 

muzikālais	 vērīgums,	 kas	 paplašina	 pusaudžu	 muzikālo	 un	 vispārējo	
redzesloku.	Tomēr	 jāņem	vērā,	ka	 skolēni	var	pievērst	uzmanību	pavisam	
atšķirīgām	 muzikālajām	 parādībām,	 kādas	 skolotājs	 gribētu	 ienest	
pusaudžu	garīgajā	pasaulē.		

Uzdevums:		
 pastāstīt	par	dzirdēto	mūziku,	sniegt	vērtējumu.	
Mūzikas	 stundā	 katrs	 skolēns	 stāsta,	 ko	 viņš	 ir	 noklausījies	 (kādus	

skaņdarbus,	 žanru,	 stilu,	 kuriem	 skaņdarbiem	 pusaudzis	 pievērsis	
uzmanību,	 kas	 paticis,	 kas	 nē).	 Ja	 šo	 uzdevumu	 piedāvā	 sistemātiski	 –	
pusaudzim	pakāpeniski	rodas	savs	viedoklis	par	mūziku.	

Iedziedāšanās	 –	 arī	 var	 būt	 nopietna	 mūzikas	 uztveres	 veidošanas	
metode	gan	 intereses	veidošanai	attieksmē	pret	mūzikas	nodarbībām,	gan	
arī	 muzikālās	 gaumes	 pilnveidošanai.	 Iedziedāšanās	 parasti	 aizņem	 5–
7	minūtes	atkarībā	no	pamatmērķa,	ko	skolotājs	ir	izvirzījis	darbam	stundā.	
Šai	 stundas	 daļai	 ir	 savi	 noteikti	 uzdevumi:	 vokāli	 un	 intonatīvi	 noskaņot	
klasi,	 taču,	 kā	 rāda	pieredze,	 intereses	 veidošana	 sākas	 tieši	 ar	 šo	metodi,	
kuru	 parasti	 izmanto	 stundas	 sākumā.	 Par	 didaktisko	materiālu	 visbiežāk	
tiek	izmantoti	 iedziedāšanās	vingrinājumi	ar	dažādu	zilbju,	vārdu	vai	nošu	
nosaukumu	 izmantošanu,	 skaņu	 rindu	 dziedāšana,	 trijskanis	 (piemēram,	
zilbju	 izdziedāšana:	 „bingo”	 (uz	 staccatto),	 „У	 Егорки	 на	 пригорке	жило	
двадцать	три	Егорки”	(uz	vienas	skaņas)	un	daudzas	citas.	 Interesanti	to	
salikumi	 maina	 audzēkņu	 attieksmi	 ne	 tikai	 pret	 šo	 darbības	 veidu,	 bet	
palielinās	interese	par	mūzikas	nodarbībām	kopumā.	

Tātad,	 lai	 ieinteresētu	 skolēnus,	 obligāti	 nav	 jāatvēl	 laiks	 vai,	 jo	
vairāk,	–	 jāplāno	 speciālas	 nodarbības.	 Radošuma	 caurvītai	 jābūt	 visai	
mācību	stundai,	visam,	kas	notiek	stundā,	izraisot	pusaudžu	interesi	gan	par	
stundu,	gan	par	mūzikas	mākslu	kopumā.	

Pusaudža	emocionālie	stāvokļi	ir	noteicošā	forma	viņa	paša	personīgās	
individualitātes	 apzināšanā.	 Emocionālā	 reakcija	 ir	 nekļūdīgs	 indikators,	
kas	 norāda	 uz	 viņa	 patieso	 attieksmi	 pret	 notiekošo.	 Pusaudža	 iekšējā	
pasaule	 –	 tā	 vispirms	 ir	 viņa	 paša	 emocionālā	 pasaule.	 Neskatoties	 uz	
standartizāciju,	 ko	 sabiedrība	 ienes	 domu	 tēlā	 un	 darbības	 veidos,	
emocionālā	reakcija	paliek	tīri	individuāla.	
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Muzikālās	 intereses	 un	 vajadzības	 attīstības	 veidojošā	 eksperimenta	
rezultāti	ir	pārbaudīti	noslēguma	stundas	izrādē.		

Empātijas	attīstīšana,	jo	piesaistīšana	kultūras	vērtībām	nav	
iespējama	bez	„emociju	valodas”	apguves	

Mērķis:	aktīvas	uztveres	attīstīšana	(empātija)	kā	skaņdarba	sākotnēja	
izpratne.	

Empātijas	 attīstīšanai	 ir	 izstrādāta	 minēto	 īpašību	 attīstīšanas	
metodika	četru	virzienu	bloku	veidā,	kas	sevī	ietver	dažādu	darbības	veidu	
modelēšanu	mūzikas	stundā:		

 pirmais	bloks	„Muzikāli	estētiskās	rotaļas	un	spēles”;	
 otrais	bloks	„Vārdiskais	zīmējums”;	
 trešais	bloks	„Muzikāli	ritmiskās	kustības”;	
 ceturtais	bloks	„Ceļojums	gleznu	pasaulē	ar	mūzikas	palīdzību”.	

Tajā	ietilpst:	
 radošā	 darbība	 (mākslinieciskā)	 –	 izpildījuma	 improvizācija	

(vokāla	 vai	 instrumentāla)	 –	 muzikāli	 izglītojoša	 darbība	
(teorētiskā	analīze)	–	klausīšanās	darbība.	

Pirmais	bloks	–	„Muzikāli	estētiskās	rotaļas	un	spēles”,	
kuram	 tika	 izvēlētas	muzikālās	 spēles,	 rotaļvingrinājumi	 sinestēzijas,	

empātijas	attīstīšanai,	kā	arī	vingrinājumi	savu	emociju	un	jūtu	iespējamai	
savaldīšanai,	 emocionālās	 patstāvības	 attīstīšanai,	 emocionālās	 un	
muzikālās	pieredzes	paplašināšanai	un	padziļināšanai.	

Empātijas	 attīstīšanai	 eksperimentālās	 grupas	 audzēkņiem	 tika	
realizētas	 šādas	 muzikālās	 spēles	 un	 vingrinājumi:	 „Es	 –	 burvju	mobilais	
telefons”,	 „Nakts”,	 „Viesi”,	 „Ja	 es	 būtu	 prezidents”,	 „Kam	 līdzinās	
garastāvoklis”,	 „Ēna”,	 „Dzīvā	 skulptūra”,	 „Kam	 līdzinās	 šī	 skaņa?”,	
„Harmoniskā	deja”,	„Mīmiskais	diktāts”	u.c.	

Šajā	 blokā	 tika	 iekļautas	 arī	 estētiski	 muzikālās	 spēles,	 kas	 ir	
viengabalaina	pedagoga	režisēta	darbība,	kam	piemīt	sava	struktūra.	

Situācijas,	 kuras	 pusaudzis	 kopā	 ar	 pedagogu	 izspēlē	 radošās	 spēles	
laikā:		

 iejušanās	situācijā;	
 situācijas	izdzīvošana	un	situācijas	izpratne	„no	iekšpuses”;	



Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika Marina Marčenoka 

 

201 
 

 savas	 attieksmes	 paušana	 pret	 notiekošo,	 balstoties	 uz	 savu	
emocionālo	sajūtu	un	muzikālo	pieredzi;	

 situācijas	analīze;	
 mākslinieciskā	un	muzikālā	tēla	radīšana;	
 sava	 radošā	 darba	 sacerēšana:	 melodijas	 sacerēšana,	 muzikālas	

tēmas	vai	dziedājuma	izdomāšana.	

Muzikāli	estētiskās	spēles	mērķis	–	attīstīt	prasmi	pilnvērtīgi	estētiski	
uztvert,	pārdzīvot	un	izteikt	mūzikā	savas	domas	un	jūtas.		

Lai	 sagatavotos	 spēles	 situācijai,	 tiek	 izdomāts	 sižets.	 Tas	 varētu	 būt	
kāds	notikums	vai	ceļojums,	kurā	 jēdziens	kļūst	par	pusaudzim	personiski	
nozīmīgu	notikumu	(materiāls,	krāsa,	skaņa,	forma,	emocijas).	

Jo	vecāks	 ir	skolēns,	 jo	mazāks	kļūst	sižeta	„lielums”.	Ar	laiku	arī	pats	
skaņdarbs	pusaudzim	kļūst	par	notikumu.		

Spēlē	pusaudzis:		
 iejūtas	 dažādās	 lomās,	 izspēlē	 tās,	 kļūstot	 par	 to	 vai	 citu	

personāžu,	mācās	saprast	viņa	domas	un	jūtas;	
 kļūst	par	iedomātās	telpas	elementu	(augstu	klinti,	trakojošu	jūru	

u.c.);	
 iesaistās	mijiedarbībā	ar	iedomāto	telpu	(piedāvā	savu	risinājumu	

kādai	problēmai	u.c.);	
 mācās	paust	sava	iedomātā	tēla	jūtas	mūzikā.	
Savu	 pārdzīvojamo	 izjūtu,	 emociju	 un	 mūzikas,	 glezniecības	 vai	

grafikas	darba	jūtu	satura	samēru	akcents	vispirms	tiek	likts	nevis	uz	ārējo	
sižeta	līniju,	bet	uz	sajūtu	saskarsmi	ar	telpu	un	tēlu.	

Mūzikas	 sacerējuma	 uztverei,	 tāpat	 kā	 jebkurai	 radošai	 darbībai,	 ir	
nepieciešamas	divas	īpašības	–	spēja	domāt	un	spēja	just,	pārdzīvot	pasauli.	
Šīs	rotaļas	procesā	pusaudzis	mācās	analizēt	visu,	kas	notiek	ar	viņu	un	ap	
viņu,	mācās	apjēgt	savas	jūtas	un	izteikt	tās	muzikālajos	fragmentos.	

Estētiski	muzikālā	 rotaļa	 sagādā	 skolēnam	apmierinājumu,	 ļauj	 iekļūt	
pašās	 fantastiskākajās	 sfērās,	 izmēģināt	 savus	 spēkus	 atšķirīgās	 situācijās,	
iejusties	dažādās	lomās.	

Tātad	 ar	 apmierinājuma	 palīdzību	 estētiski	 muzikālā	 rotaļa	 rada	
apstākļus	 spēju	 attīstībai,	 palīdz	 pārvarēt	 grūtības,	 kas	 radoša	 darba	
īstenošanas	 laikā	 rodas	 pašatklāsmes	 procesā.	 Tāds	 domāšanas	 veids	
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pusaudzim	 ļauj	 ar	 visiem	 sajūtu	 jeb	 maņu	 orgāniem	 iepazīt	 apkārtējo	
mūzikas	 pasauli,	 dabu	 un	 mākslu,	 piedāvā	 personīgās	 uztveres	 iespēju,	
spriedumus	par	pētāmo	parādību	vai	priekšmetu,	un	 līdz	ar	 to	vispilnīgāk	
apgūt	informāciju.	

Estētiski	 muzikālās	 rotaļas	 laikā	 skolēniem	 tika	 izvirzīti	 radoši	
uzdevumi,	kuru	veikšana	palīdz	pusaudzim	atklāt	sākotnējo	mākslinieciski	
muzikālo	tēlu.	Piemēram,	noteiktā	muzikālā	formā	radīt	melodisko	līniju	kā	
personāžu,	 apveltot	 to	 ar	 dzīvai	 būtnei	 piemītošām	 iezīmēm,	 raksturu,	
plastiku	un	emocijām.	Pusaudzis	var	 izdarīt	 sev	atklājumu	par	 to,	kas	 tika	
runāts,	spēlēts	vai	atskaņots,	tas	ir,	formulēt	savus	uzskatus.	

Īstenotā	estētiski	muzikālā	rotaļa	vienmēr	beidzas	ar	radoša	uzdevuma	
veikšanu,	 pusaudža	 fantāzijas	 un	 ieceru	 realizēšanai	 izmantojot	 dažādus	
tehniskos	 līdzekļus:	 piezīmēšana,	 melodijas	 modelēšana,	 muzikālo	 tēmu	
kolāža,	 dažādu	 ritmisko	 zīmējumu	 radīšana,	 melodijas	 grafiskā	 zīmēšana	
u.c.	

Tādā	 veidā	 savus	 pārdzīvojumus	 par	 izdzīvoto,	 izspēlēto	 situāciju	
pusaudzis	 realizē	 radošos	 darbos	 (izvēlētajā	 melodijā,	 muzikālajā	 tēmā),	
rotaļas	 laikā	 aptverot	 un	 nostiprinot	 savu	 pieredzi,	 jūtas	 un	 zināšanas	
estētiskā	un	muzikālā	noformējumā.	

Dažkārt	pusaudzim	rodas	grūtības	izanalizēt	savas	jūtas,	pārveidot	tās	
gatavos	tēlos.	Tad	pedagogs	palīdz	viņam,	uzdodot	uzvedinošus	jautājumus.	
Piemēram,	 pusaudzim	 tika	 jautāts,	 kādas	 izjūtas	 viņam	 radās	 un	 ar	 kādu	
melodiju	(tēmu,	dungojumu)	tās	varētu	izteikt.	Ja	audzēknim	rodas	grūtības	
izvēlēties	un	savai	 lomai	piemeklēt	atbilstīgu	muzikālo	tēmu,	 tad	skolotājs	
var	 piedāvāt	 dažus	 sagatavoto	 melodiju	 variantus,	 lai	 pusaudzim	 būtu	
vieglāk	atrast	atbilstošāko.	

Pusaudža	 pieredzes	 nostiprināšana	 notiek	 atskaņojošā	 un	 attēlojošā	
darbībā.	 Tieši	 atskaņojošā	 darbībā	 viņam	 paveras	 iespēja	 daudz	 vieglāk	
paust	to,	kas	viņu	satrauc.		

Otrais	bloks	„Vārdiskais	zīmējums”	
Vārdiskā	 zīmējuma	 objekts	 ir	 personāža	 raksturojums	 ietvertajos	

skaņdarbos,	kā	arī	skaņdarba	nosaukuma	modelēšana	pēc	tā	noklausīšanās.		

Muzikālās	darbības	veidi:	klausīšanās	–	muzikāli	izglītojošā	–	radošā.	
Tiek	piedāvāti	radošo	uzdevumu	varianti.	
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RADOŠAIS	DARBS	
	
Noklausies	skaņdarbu!	
1. Grīgs	Klavierkoncerts	(a	moll,	1.daļa).		
2. K.	Debisī	Ūdens	spēle.	
	
Izpildi	1.	un	2.	uzdevumu.	
	
	
1.	uzdevums	
Aizpildi	tabulu!	
	

Īpašības	vārdi,	kas	raksturo	noskaņojumu,	
kas	radies	mūzikas	ietekmē	

Temps	 Dinamika	 Metrs	

	 	 	 	

	
2.	uzdevums	
Pasvītro	definīcijas,	kas	atbilst	muzikālajam	žanram	un	laikmetam!	
	

Žanrs	 Laikmets	
 Kora	skaņdarbs	
 Simfonija	
 Opera	
 Koncerts	
 Kamermūzika	

	

 Romantisms	
 Modernisms	20.	gs.	
 Viduslaiki	
 Impresionisms	
 Klasicisms	

Argumentē	savu	izvēli!	
	
3.	uzdevums		
Uzraksti	savu	skaņdarba	nosaukumu!	
	

	
	

4.	uzdevums	
Apraksti	un	raksturo	personāžu!	
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2.	RADOŠAIS	DARBS		
	
Uzdevums.	
1. Izpildi	dziesmu!	
2. Pastāsti	par	dziesmas	saturu!	Apraksti	savas	izjūtas!	
Plāns:	
 Par	ko	stāstīts	dziesmā?	
 Vai	tev	patīk	skandēt	dziesmu?	
 Kā	tu	jūties	dziedāšanas	laikā?	
Var	izmantot	šādas	frāzes:	
 Es	esmu	priecīgs...	
 Mani	sarūgtināja...	
 Es	kautrējos...	
 Mani	saviļņoja...	
 Man	patīk...	
 Bija	interesanti,	tāpēc	ka...	
	

Trešais	bloks	„Muzikāli	ritmiskās	kustības”	
	

Tā	 kā	 skolēns	 jau	 no	 agras	 bērnības	 apgūst	mūziku	 ar	 kustībām,	 tas	
ļauj	 skolēnam	 izteikt	 savu	mūzikas	 uztveri,	 nepaskaidrojot	 savu	 dvēseles	
stāvokli,	 un	 palīdz	 pedagogam	 virzīt	 skaņdarba	 poētiskās	 pasaules	 garīgo	
vērīgumu,	 neizjaucot	 personiskās	 un	 mūzikas	 saskarsmes	 noslēpumu.	
Problēmmetožu	 izmantošana	 saistīta	 ar	 laika	 patēriņu	 stundā,	 taču,	 ja	
skolēni	savos	meklējumos	daiļradē	ir	patstāvīgi,	paši	nonāk	līdz	atklāsmei,	
tad	iegūtās	zināšanas	ir	daudz	nozīmīgākas,	vērtīgākas,	pusaudži	jau	pierod	
domāt,	meklēt,	ticēt	saviem	spēkiem,	tātad	radoši	attīstās.	

Mērķis:	muzikāli	radošās	darbības	prasmju	un	iemaņu	apguve.	
Darbības	 veidi:	 klausīšanās	 –	 atskaņotājdarbība	 (muzikāli	 ritmiskās	

kustības).	
Lietderīgi	 ir	 atrast	 veidus	 skolēnu	 kustību	 aktivitātes	 ierosināšanai,	

piedāvājot	šādus	uzdevumus:	
 pēc	 atkārtotas	 orķestra	 skaņdarba	 vienas	 instrumentu	 grupas	

noklausīšanās	 vai	 arī	 kora	 izpildījuma	 laikā	 pēc	 vienas	 balsu	
grupas	noklausīšanās	to	nodiriģēt;	
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 reproducēt,	atveidot	izskanējušā	mūzikas	fragmenta	ritmu.	
Tāpat	arī	skolēnu	kustību	aktivizēšanai	var	izmantot	vairākas	metodes.	

Kustības	mūzikas	pavadījumā	 tā	 ir	metode,	 kas	 virzīta	 uz	muzikāli	
estētisko	 pārdzīvojumu	 un	 ķermeņa	 izteiksmīgu	 kustību	 atklāšanu.	
Muzikālo	 kustību	metodes	 darbības	 process	 ir	 pamatots	 ar	 viengabalainu	
pieeju,	kad	mūzikas	uztvere	un	visi	mūzikas	valodas	izteiksmes	līdzekļi	tiek	
izdzīvoti	kopīgi	ar	emocionālās	izteiksmes	kustību	atbildi.	Muzikālā	kustība	
atklāj	 citādu	 pieeju	mūzikas	 saturam.	Mūziku	 uztverot	 kustībā,	 tās	 saturs	
cilvēkam	 atklājas	 kā	 „(..)	 dvēseles	 kustības	 (darbības),	 kurās	 viņš	 pats	
iekļaujas,	 ar	 kurām	 aktīvi	 sadarbojas”	 (Zariņš,	 2003).	 „Muzikālo	 kustību”	
metode	risina	radošās	aktivitātes	attīstības	problēmas,	estētisko,	tikumisko	
un	 fizisko	 izaugsmi.	 Noskaņošanās,	 pēc	 tam	–	 mūzikas	 uztvere,	
nepieciešamība	 to	 paust	 ar	 dabiskām	 kustībām	 sekmē	 analīzes	 iemaņu	
veidošanos,	 tēlu	 salīdzināšanu,	 kas	 savukārt	 attīsta	 vajadzību	 pēc	
spriedumiem,	kas	raksturo	muzikālo	gaumi.	

Isidora	 Dunkane	 iesaka	 skolēnu	 muzikālo	 gaumi	 pilnveidot	 ar	
kustībām	 mūzikas	 pavadījumā:	 „Manas	 skolas	 bērni,	 apgūstot	 kustības	
harmonijā	ar	Šūberta	un	Mocarta	ritmiem,	pakāpeniski	un	bez	lielām	pūlēm	
apgūst	 gaumi,	 un	 ar	 savu	 dabisko	 instinktu	 viņi	 sāk	 atšķirt	 augstvērtīgu	
mūziku	no	viduvējas”	(Шульц,	1986).	

Mūzikas	un	kustību	sintēze	atklāj	jaunus,	perspektīvus	skolēnu	gaumes	
pilnveidošanas	 virzienus,	 jo	 ar	 kustībām	 attīstās	 viss	 muzikālo	 spēju	
komplekss,	 taču	 tā	 galvenie	 komponenti	 ir	 mūzikas	 uztvere,	 ritma	 un	
skaņkārtas	 izjūtas	 attīstība,	 muzikālas	 izteiksmes	 līdzekļu	 uztvere	 –	
skaņdarba	atsevišķu	sastāvdaļu	apguve,	kā	arī	muzikālā	domāšana.	

Metode	„Plastiskās	skices”	
Šī	metode	raksturo	darbību,	kad	skolēni	atkārto	skolotāja	kustības.	Tās	

atspoguļo	 skaņdarbu	 skolotāja	 uztverē,	 viņa	muzikālo	 attīstību	 un	 prasmi	
atveidot	 muzikālo	 tēlu	 žestu	 valodā.	 Tāpēc	 gan	 gatavošanās	 procesā,	 gan	
norisē	pedagogam	ir	jābūt	maksimāli	patiesam	un	atvērtam.	

Pielietojot	 metodi	 „Plastiskās	 skices”,	 pastāv	 arī	 strīdīgs	 moments:	
izpildījuma	 laikā	 notiek	 savdabīga	 sava	 redzējuma	 „uzspiešana”,	 darbojas	
princips	 –	 ja	 skolotājs	 izpilda	 tā,	 tad	 citāds	 variants	 būs	 nepareizs.	 Tāpēc	
jāatzīmē,	 ka	 cits	 skaņdarba	 interpretācijas	variants	nebūs	 „nepareizs”,	 bet	
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visdrīzāk	 redzētā	 „citāds”	 interpretējums	 jeb	 „variants”.	 Izvairoties	 no	
uzskatu	 konflikta,	 gribētos	 uzsvērt,	 ka	 šī	 metode	 nav	 gatava	 kustību	
formula,	ko	piedāvā	un	parāda	skolotājs.	Pats	metodes	nosaukums	pieļauj	
izpildījuma	variācijas,	bet	dažkārt	–	arī	pavisam	citādu	tēlu.	

Šī	metode	ļauj	skolotājam	daudz	spilgtāk,	skaidrāk	paust	savas	jūtas	un	
domas	par	dzirdēto	skaņdarbu,	bet	skolēniem	–	piekrist	vai	piedāvāt	savus	
kustību	 variantus,	 tēla	 attīstības	 dinamiku.	 Visbeidzot,	 šī	 tēlu	 savstarpējā	
saikne,	kuras	centrā	vienmēr	būs	mūzika,	rada	īpašu	saskarsmi	ar	kaut	ko	
vispār	aptveramu	un	tāpēc	nozīmīgu	un	nepieciešamu.		

Māksliniecisko	 kustību	metode	 –	 tās	 pamatā	 ir	mākslas	 pedagoģija,	
kuras	 principi	 nosaka	 mūzikas	 mākslas	 inovatīvu	 izpratni.	 Metode	 ir	
piemērota	 skolēna	 iekšējās	 būtības	 atklāsmei.	 Šajā	metodē	 ir	 svarīgs	 pats	
process,	nevis	ātrs	rezultāts.	

Skolēna	muzikālās	 gaumes	 pilnveidošana	 sākas	 ar	 klasiskās	mūzikas	
iepazīšanu.	 Uz	 kustību	 un	 mūzikas	 mākslas	 saplūšanu	 ir	 norādījis	
R.	Vāgners	rakstā	„Nākotnes	māksla”:	„Vispārējas	vienotas	mākslas	katarses	
sākuma	 punkts	 būs	 tas,	 kas	 veicina	 jebkādas	 patiesas	 mākslas	 izpratni	 –	
ķermeņa	plastiskās	kustības,	ko	izraisa	mūzikas	ritms”	(Вагнер,	1991).	

Māksliniecisko	 kustību	 metodes	 mērķis	 –	 attīstīt	 skolēna	 muzikālo	
kustību	 kultūru,	 apgūt	 nepieciešamās	 kustību	 iemaņas,	 aizraut	 un	
ieinteresēt	ar	mūziku.	

Mākslinieciskās	kustības	atklāj	jaunu	pieeju	gan	mūzikas	uztverei,	gan	
muzikālās	gaumes	pilnveidošanai	harmoniskā	mūzikas	un	kustību,	skolēna	
žestu	 un	 mūzikas	 saplūšanas	 procesā.	 Muzikālās	 kultūras,	 muzikālās	
gaumes	 veidošana	 palīdz	 neverbāli	 izteikt	 savu	 attieksmi	 pret	 skaņdarbu,	
audzina	 tikumiskās	 īpašības,	 disciplinē	 un	 aktivizē	 mūzikas	 uztveres	
darbību.	

Piedāvāto	 uzdevumu	 būtība	 –	 veicināt	 skolēnu	 aktivitāti	 dabiski	
iekļauties	 skaņdarba	 atskaņošanas	 procesā,	 atklājot	 audzēkņu	 attīstības	
individuālo	dinamiku.	
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Ceturtais	bloks	„Ceļojums	gleznu	pasaulē	ar	mūzikas	palīdzību”	
	

Tā	 ir	 netradicionāla	 ar	 skaņdarbu	 saistīta	 zīmēšana.	 Iepazīstinot	
skolēnu	 ar	 mākslas	 darbu,	 mēs	 palīdzam	 viņam	 iedziļināties	 mākslinieka	
radītajā	gleznā,	domās	pieskarties	attēlotajiem	priekšmetiem,	saklausīt,	kā	
tie	skan,	meklēt	kontaktus	ar	gleznas	varoņiem.	Kopā	ar	skolēnu	mēs	pētām	
tēlu	 (vai	 priekšmetu)	 emocionālo	 stāvokli	 un	 gleznas	 telpisko	
raksturojumu.	 Taču	 mūsu	 ceļojums	 ar	 to	 nebeidzas.	 Var	 doties	 pagātnē,	
izdomājot	 vai	 atjaunojot	 bijušos	 notikumus,	 personāžu	 sākotnējo	 vēsturi	
līdz	 brīdim,	 ko	 mākslinieks	 iemūžinājis	 gleznā,	 bet	 vēlāk	 –	 nākotnē,	
prognozējot	 tās	 izmaiņas,	 kas	 var	 notikt	 ar	 varoņiem	 (priekšmetiem)	
priekšdienās.	 Tādā	 veidā	 izzinot	 mākslas	 darbu,	 piedāvājam	 pusaudzim	
izveidot	 (izpildīt)	 savu	 muzikālo	 kompozīciju,	 kas	 atbilstu	 dotajam	
skaņdarbam,	 balstoties	 uz	 pusaudža	 līdzšinējo	muzikālo	 pieredzi.	 Sākumā	
šis	 radošais	 uzdevums	 var	 tikt	 realizēts	 grupās,	 pakāpeniski	 nonākot	 līdz	
individuālam	izpildījumam.	

Darbojoties	ar	skaņdarbu,	mēs	radām	situāciju,	kad	uztverē	saplūst	visi	
pusaudža	sajūtu	orgāni:	dzirde,	redze,	tauste,	oža	un	garša.	Skolēns	mēģina	
izpētīt,	kāds	ir	skaņdarbs	–	smags	vai	viegls,	baiss	vai	jautrs,	ass	vai	mīksts,	
aicinošs	 vai	 izvairīgs.	 Pēc	 tam	 viņš	 izvēlas	 savam	 iedomātajam	 tēlam	
atbilstošu	 materiālu	 un	 vizualizē	 dzirdētos	 iespaidus,	 apspēlējot	 tos	 ar	
mākslinieciskiem	 līdzekļiem.	 Tā	 dažādās	 tehnikas	 plaknēs	 vai	 telpiskās	
kompozīcijās,	 paša	 pusaudža	 radīts,	 dzimst	 mūzikas	 gleznieciskais	 vai	
grafiskais	tēls.	Pusaudža	atmiņā	šis	tēls	dabiski	nostiprinās,	bagātinot	viņa	
jūtu	(emocionālo)	un	muzikālo	pieredzi.	

Tādā	 veidā	 nodarbībās	muzikālā	 telpa,	melodija,	 iegūstot	 jaunu	 dzīvi	
krāsās	 un	 līnijās,	 kļūst	 redzama,	 bet	 krāsa	 un	 līnija	 uz	 papīra	 lapas	 sāk	
„elpot”	un	skanēt.	

Telpa	–	vieta,	kur	personāžs	eksistē	un	darbojas.	Personāžs	–	tas,	kurš	
ceļo,	tas,	ar	kuru	ceļo,	vai	tas,	ko	mēs	sastopam	savā	ceļā.	

Personāžs	 var	 būt	 lietus	 lāse,	 lapa,	 mākonis,	 strauts,	 skolas	 soma,	
zilonis,	dators	un,	protams,	pats	pusaudzis.	Bet	pēc	tam:	

 krāsas	plankums;	
 dabas	vai	mūzikas	skaņa;	
 grafiska	vai	melodiska	līnija;	
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 abstrakta	forma.	
Nedaudz	vēlāk	parādās	nopietnāki	personāži:	
 konkrēta	mākslas	darba	krāsa,	līnija,	forma;	
 muzikālā	līnija;	
 kādas	ainavas	mākonis,	koks,	saule;	
 ziediņš,	auglis,	krūze	...	no	klusās	dabas.	
Vieta,	kurp	mēs	dodamies	kopā	ar	personāžu	vai	arī	viņa	meklējumos,	

var	 būt,	 piemēram,	 telpa	 dabā	 –	mežs	 agrā	 rītā,	 silta	 jūra	 vai	mākoņainas	
debesis;	pilsētas	telpa;	datortelpa	(vieta,	kas	pusaudžus	visvairāk	interesē);	
mākslas	telpa.	

Telpa	un	personāžs	pastāv	laikā.	Laiks	–	sarežģīts	jēdziens.	Nodarbībās	
mēs	runājam	par	 laiku,	ko	pusaudzis	var	aptvert	ar	apziņu	un	atmiņu,	 tas	
viņam	ir	 reāls	 laiks;	diennakts	daļa,	 tuvāko	notikumu	 laiks;	pasaku	 laiks	–	
„reiz”,	„sensenos	laikos”,	„kādreiz”	u.c.	„Pasaku	laiks	neiziet	ārpus	pasakas.	
Tas	viss	iekļauts	sižetā.	Šī	laika	it	kā	nav,	līdz	sākas	pasaka,	un	nav	pēc	tās	
beigām.	Tas	nav	nosakāms	vēsturiskā	laika	tecējumā”	(Kivy,	1998).	Izrādās,	
ka	7.–9.	klases	skolēniem	ir	tikpat	interesanti	iejusties	pasakā	un	spriest	par	
teiksmaino	laiku	kā	jaunāko	klašu	audzēkņiem.	

Iepazīstinot	 pusaudzi	 ar	mākslas	 darbu,	 nepieciešams	palīdzēt	 viņam	
iekļūt	 mākslinieka	 radītajā	 gleznā,	 piekļūt	 visiem	 brīnumainajiem	 un	
noslēpumainajiem	 „piedāvātajiem	 apstākļiem”,	 sajust	 siltumu,	 svaigumu,	
gaisa	 smaržu,	 kas	 piepilda	 gleznu,	 domās	 pieskarties	 attēlotajiem	
priekšmetiem,	saklausīt,	kā	tie	skan,	aprunāties	ar	gleznas	varoņiem.	

Kopā	ar	pusaudzi	nepieciešams	izzināt	varoņu	emocionālo	stāvokli	un	
gleznas	 telpisko	 raksturu.	 Taču	 ceļojumu	 var	 turpināt,	 dodoties	 pagātnē,	
iedomājoties	un	atjaunojot	prologa	notikumus,	personāžu	sākotnējo	vēsturi	
līdz	 brīdim,	 ko	 mākslinieks	 iemūžinājis	 gleznā.	 Bet	 pēc	 tam	 –	 nākotnē,	
prognozējot	 tās	 izmaiņas,	kas	var	notikt	ar	varoņiem	turpmāk.	Tādā	veidā	
izpētot	mākslas	 skaņdarbu,	 piedāvā	 pusaudzim	 sacerēt	 savu	 konkrētajam	
mākslas	 darbam	 atbilstošu	 muzikālo	 kompozīciju.	 Piemēram,	 personāža	
portretu	 pārveidot	 par	 ziedu	 vai	 koku,	 dzīvnieku	 vai	 putnu,	 saglabājot	
atbilstošu	emocionālo	 stāvokli,	 bet	apveltot	 to	 ar	noteiktu	muzikālo	 ritmu	
un	 kolorītu.	 Šāda	 darba	 metode	 tiek	 dēvēta	 par	 emocionāli	 asociatīvi	
muzikālo.	
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Mūzikas	grafiskā	krāsu	modelēšana	

(darbības	veidi:	klausīšanās	–	analīze	–	mākslinieciskā	improvizācija)	
Mērķis:	
 muzikāli	radošās	darbības	prasmju,	iemaņu	apguve,	kopīga	radošā	

darbība	un	muzikālā	tēla	izpratne,	personiskās	jēgas	veidošana.		
Šis	 radošais	uzdevums	atbilst	mūzikas	kā	mākslas	veida	specifikai	un	

pusaudža	uztveres	īpatnībām.	
Mūzika:	M.	Čurļonis	Prelūdija,	K.	Debisī	Līksmības	sala.	
Mākslas	materiāls:	parastais	zīmulis,	flomāsteri	(vai	krāsu	zīmuļi).	
Uzdevumi:	
 noklausīties	skaņdarbu;	
 izvēlēties	 krāsas	 un	 vispārējo	 grafisko	 kompozīciju,	 kas	 atbilst	

mūzikas	tēla	raksturam	un	emocionālajiem	pārdzīvojumiem;	
 muzikālā	tēla	noskaidrošana	un	attēlošana	zīmējumā.	
Īpaši	 nozīmīgi	 momenti	 ir	 sevišķs	 līniju	 novietojums,	 kas	 atspoguļo	

reģistru,	melodisko	kustību,	dinamikas	un	ritmiskās	pulsācijas	virzienu.	
Darba	gaita:	
 pedagoga	 ievadstāstījums	 par	 skaņdarba	 autoru,	 par	 laikmeta	

mākslinieciskajiem	 virzieniem,	 kad	 tika	 sacerēts	 skaņdarbs,	
portreta	 aplūkošana	 un	 emocionālajai	 uztverei	 atbilstoša	
uzstādījuma	(kompozīcijas)	veidošana;	

 skaņdarba	noklausīšanās;	
 pārrunas	–	dialogs	ar	pusaudžu	vērtējošu	spriedumu;	
 skaņdarba	atkārtota	klausīšanās;	
 vērtējošā	 sprieduma	 padziļināšana	 ar	 skaņdarba	 analīzes	

palīdzību,	 akcentējot	muzikālās	 izteiksmes	 līdzekļus	un	konkrētā	
skaņdarba	formu;	

 darbības	rezultāts	–	zīmējumā	atveidotā	muzikālā	tēla	radīšana.	
Mūzikas	 zīmēšana	 –	 radošs	 akts,	 kam	 nepieciešama	 patstāvīga	

domāšana	 un	 darbība,	 kas	 rada	 apstākļus	 maksimālām	 koncentrēšanās	
spējām,	uzmanības	aktivizēšanai,	ieinteresētībai,	daļēji	atrisinot	disciplīnas	
problēmas	mūzikas	stundās	(16.	pielikums).	
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Secinājumi		
	
Muzikālās	 darbības	 veidu	 mijsakarību	 rezultāts	 ir	 muzikālā	 tēla	

radīšana,	 kas	 ietver	 sevī	 kā	 pusaudža	 personīgo	 motivāciju	 skaņdarbu	
klausīšanās	 laikā,	 tā	 arī	 emocionālo	 aktivitāti,	 kas	 veicina	 gan	 mūzikas	
adekvātas	uztveres	attīstīšanu,	gan	muzikālās	gaumes	pilnveidošanu.	

Pamatojoties	 uz	 eksperimenta	 gaitā	 izstrādāto	 un	 īstenoto	metodiku,	
iespējams	apkopot	rezultātus:	

 muzikāli	 izglītojošā	 procesa	 bagātināšana	 ar	 radošajām	
izpausmēm,	 integrējot	 dažādus	 muzikālās	 darbības	 veidus,	
veicināja	pusaudžu	iesaistīšanu	aktīvā	radošā	darbībā;	

 aktīva	 radošā	 darbība	 ietver	 klasiskās	 mūzikas	 klausīšanās	
attīstību	un	uztveres	 intereses,	motivācijas,	muzikālās	vajadzības	
un	 empātijas	 pilnveidošanu,	 līdz	 ar	 to	 muzikālais	 tēls	 pusaudža	
skatījumā	iegūst	personisko	jēgu;	

 piedāvātā	 metodika	 veicina	 pusaudžu	 analīzes,	 sintēzes,	
salīdzināšanas	 un	 pretstatīšanas	 iemaņu	 un	 prasmju	 apguvi	 un	
attīstību,	radošas	aktivitātes	pieaugumu;	

 analizējot	eksperimenta	sākuma	un	beigu	rezultātus,	ir	konstatēts,	
ka	 pusaudžu	 interese	 un	 muzikālās	 vajadzības,	 mūzikas	
informācijas	 lietojuma	 selektivitāte,	 empātija,	 kopīgs	 radošais	
darbs,	 muzikālā	 tēla	 izpratne	 un	 personiskās	 jēgas	 iegūšana	
eksperimenta	beigās	atbilst	trešajam	(vidējam)	līmenim.	

	
	

4.3.	Iztēles	un	asociāciju	attīstīšana,	sintezējot	dažādus	mākslas	
veidus	

	
Lai	attīstītu	asociatīvo	domāšanu,	fantāziju	un	radošo	iztēli,	jāveic:	
 skolēnu	muzikāli	radošo	spēju,	tēlainās	un	asociatīvās	domāšanas,	

fantāzijas,	 muzikālās	 atmiņas,	 mūzikas	 un	 dzīves	 īstenības	
emocionāli	 estētiskās	 uztveres	 apstākļu	 radīšana	 un	
pilnveidošana;	

 skolēnu	 muzikālo	 spēju	 izkopšana,	 muzikālā	 tēla	 kā	 personiski	
nozīmīgas	parādības	apjēga,	kas	nozīmē	–	skaņdarba	izpratni.	
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Asociatīvās	 domāšanas,	 fantāzijas	 un	 radošās	 iztēles	 attīstīšanai	 tika	
izstrādāti	 četri	 metodiskie	 paņēmieni.	 Lai	 pilnveidotu	 pusaudžu	 muzikāli	
radošās	 spējas	 ar	 literatūras	 un	mākslas	 skaņdarbu	 izmantošanu	 kā	 viņu	
radošās	 darbības	 aktivizējošu	 faktoru,	 nepieciešams	 izmantot	 šādus	
dabības	veidus:	

1. Mūzikas	modelēšana	krāsās.	
2. Muzikālā	tēla	attīstīšana	dažādu	mākslas	veidu	uztveres	procesā.	
3. Skaņas,	krāsas	un	vārda	sintēze	kā	 radošās	 iztēles	un	asociācijas	

attīstīšanas	līdzeklis.	
4. Radošs	darbs	kā	priekšnoteikums	pusaudžu	muzikāli	radošo	spēju	

attīstībai.	

Mūzikas	modelēšana	krāsās	

Šis	metodiskais	paņēmiens	palīdz:	
 rosināt	interesi	par	mūzikas	skaņu	tēlaini	emocionālo	paleti;	
 piesātināt	iztēli	ar	mūzikas	skaņām,	lai	izveidotu	muzikālo	tēlu;	
 orientēt	skolēnus	radošai	darbībai	triju	mākslu	mijiedarbībā.	

Uzskates	līdzekļi:	

 mūzikas	sacerējumi	(J.	S.	Baha	Koncerts	as–moll,	1.	daļa;	F.	Šūberts	
Bitīte);	

 dzejas	darbi;	
 ainavas.	
Mācību	 stundas	 sākumā	 skan	 J.	S.	Baha	 Koncerts	 as–moll,	 1.	daļa.	

Mūzikas	skolotāja	lasa	dzejoli	Gleznu	galerijā	(17.	pielikums),	pēc	tam	stāsta	
par	 mākslas	 mūzām,	 pakavējoties	 pie	 Mūzu	 avota.	 Smeļot	 no	 tā	 ūdeni,	
veldzē	 ar	 to	 mūzas	 un	 citus	 slāpstošos.	 Padzeroties	 veldzējošo	 ūdeni,	
skolotāja	aicina	paciemoties	ne	tikai	fantāziju	pasaulē,	bet	arī	mākslinieku,	
dzejnieku	 un	mūziķu	 valstībā,	 kurā	 avots	 palīdzēs	 atmodināt	 jūtas,	 iztēle	
palīdzēs	 tur,	 kur	 ir	 mūzikas,	 krāsu	 smarža	 un	 dzejas	 rindas.	 Un	 tas	 viss	
rodas	mūzu	savienībā	un	mijiedarbībā.	

Senatnē	nepastāvēja	strikts	mākslas	dalījums	atsevišķās	nozarēs.	Zelta	
cītaras	pavadījumā,	uz	kuras	spēlēja	saules	un	debesu	dievs	Apollons	(mūzu	
vadonis),	 balsis	 saplūda	 skanīgā	 korī,	 un	 visa	 daba	 kā	 apburta	 uzklausīja	
saldi	skanīgās	melodijas.		



Marina Marčenoka Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika 
 

212	
 

Skan	F.	Šūberta	skaņdarbs	„Bitīte”	(vijole).	Pēc	noklausīšanās	skolotāja	
lūdz	skolēniem	atbildēt	uz	jautājumu,	kādas	emocijas	izraisīja	mūzika.	

Skolēnu	atbildes	bija	dažādas	

Inga	D.	(8.	kl.)	–	„Man	likās,	ka	es	atrodos	meža	pļaviņā,	ir	jūlija	vidus,	
kad	visa	daba	ar	mums	sarunājas.	Katrai	dzīvajai	radībai	ir	sava	balss,	sava	
intonācija,	savs	noskaņojums.	Tāpat	kā	cilvēkiem	...”	

Romāns	L.	(8.	kl.)	–	„Vijoļspēle	asociējas	ar	kaut	ko	vieglu,	sanošu.	Tieši	
tādu	 es	 iedomājos	 bitīti.	 Jūtu	 ziedošo	 un	 saldo	 vasaras	 smaržu.	 Mūzika	
izraisa	priecīgu	noskaņojumu,	jo	asociējas	ar	vasaru,	ar	brīvdienām	...”	

Kristiāna	 K.	 (8.	 kl.)	 –	 „Kaut	 kā	 spilgta	 un	 piesātināta	 sajūta.	 Daudz	
saules,	gaismas,	visa	dzīvā	kustības	...”	

Skolotāja	 paskaidro,	 ka	 mūzikas	 attēlošanai	 ir	 nepieciešamas	 krāsas,	
un	aicina	atrast	katrai	skaņai	krāsu.	Tiek	piedāvāta	spēle	„Krāsainās	skaņas”.	
Skolēniem	 ir	 jāklausās	mūzika	un	 jāparāda	 tā	krāsa,	kas	pēc	viņu	 iekšējās	
pārliecības	atbilst	dotajām	melodijas	skaņām:	

1) augstas	skaņas;	
2) zemas	skaņas;	
3) dziedošas	skaņas;	
4) aprauti	vieglas	skaņas;	
5) griezīgas	skaņas;	
6) slīdošas	skaņas.	

(Skolotāja	atskaņo	skaņas.)	
Pusaudži	 parāda	 tādas	 krāsas	 kartītes,	 kas,	 pēc	 viņu	 domām,	 atbilst	

noteiktām	skaņām,	un	argumentē	savu	izvēli.		
Skolotāja	 citē	 O.	Vailda	 izteikumu:	 „Cik	 daudzveidīga	 ir	 mūzika	 un	

glezniecība!	 Cik	 mainīgas!	 Tās	 cauri	 laiku	 slāņiem	 ļaužu	 sirdīs	 aizskar	
mīlestības,	 skumju,	atmiņu	un	sapņu	stīgas.”	Skolotāja	pastāsta,	ka	māksla	
nav	 nejauši	 radusies.	 Tā	 ir	 bijusi	 dzīves	 spogulis:	 sējusi	 Labā	 un	 Skaistā	
sēklu.	 Pateicoties	 Mūzu	 savienībai,	 skolēni	 var	 noskaņot	 sevi	 personisko	
emociju	izpausmei,	kurā	viņi	būs	galvenās	darbojošās	personas.	

Skolotāja	uzdod	svarīgākos	jautājumus.	
 Vai	ir	svarīgi	būt	noteiktā	garastāvoklī	(noskaņojumā),	lai	mūzikā	

un	glezniecībā	spētu	tēlaini	domāt?		
 Izteiksmes	līdzekļi.	Kāda	to	loma	gleznieciskas	mūzikas	radīšanā?	
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 Ritms.	 Pati	 dzīve	 mums	 pasaka	 priekšā:	 sirds	 puksti	 –	 ritms,	
stingrs	 solis	 –	 ritms,	 simetrisks	 apģērba	 piegriezums	 –	 ritms,	
skaņu	arhitektūra	balstās	uz	ritmisku	zīmējumu.	

 Kā	melodija	var	ietekmēt	gleznotāja	asociācijas,	noskaņojumu	līdz	
ar	to	–	attēla	gala	rezultātu?	

 Tembrs	–	gleznainas	mūzikas	nokrāsa.	Kāda	tā	loma	mākslā?	
Pēc	 diskusijas,	 skolēnu	 pārspriedumiem	 skolotāja	 piedāvā	 atkārtoti	

noklausīties	 F.	Šūberta	 skaņdarbu	 Bitīte	 (vijole)	 un	 tās	 gaitā	 skolēni	 tiek	
lūgti	 ar	 krāsu	 palīdzību	 attēlot	 mūzikas	 raksturu	 un	 noskaņojumu	 un	
argumentēt	savu	izvēli	un	saikni	ar	skaņdarbu.		

Galvenais,	lai	pusaudži	ne	tikai	zīmētu	uzdoto,	bet	censtos	izmantot	tos	
izteiksmes	līdzekļus,	kas	atbilst	mūzikas	raksturam,	saprastu,	ka	zīmējumā	
krāsai	 ir	 milzīga	 nozīme:	 gaišie	 toņi	 bieži	 atbilst	 mūzikas	 priecīgajam,	
maigajam,	 mierīgajam	 noskaņojumam;	 tumšie	 toņi	 –	 trauksmainajam,	
noslēpumainajam;	spilgtās,	sulīgās	krāsas	–	mūzikas	priecīgajam,	līksmajam	
raksturam.	

Bez	 tam	 pusaudžiem	 tiek	 attīstīts	 priekšstats	 par	 krāsu	
izteiksmīgumu	–	 skolotājs	 kopā	 ar	 skolēniem	 apspriež,	 kuri	 zīmējumi	
visprecīzāk	atbilst	mūzikas	raksturam.	

Tāpēc	 skolotājs	 kopā	 ar	 skolēniem	eksperimentē	 ar	 krāsām.	 „Krāsa	 –	
viena	 no	 redzamo	 priekšmetu	 pazīmēm,	 apzināta	 redzes	 sajūta”	
(Кандинский,	1980).		

Eksperimentam	 piedāvāts	 Antonio	 Vivaldi	 Gadalaiki	 (pārlikums	
ērģelēm).	 Šis	 koncerts	 sastāv	 no	 4	daļām.	 Šīs	 daļas	 ir	 Pavasaris,	 Vasara,	
Rudens,	 Ziema.	 Tika	 noskaidrots,	 ka	 katram	 gadalaikam	 atbilst	 noteikta	
saskanīgu	 toņu	 palete.	 Pusaudži	 paši	 izvēlējās	 viņiem	 tīkamāko	 gadalaiku	
(ilustrācijas),	 cenšoties	 ievērot	 krāsu	 harmonijas	 principu,	 mēģināja	
raksturot,	analizējot	mūzikas	un	krāsas	atbilstību	(18.	pielikums).	

Daži	 recipienti	 (4%)	 vienkārši	 nokrāsoja	 lapu	 vienā	 tonī,	 kas	 atbilst	
mūzikas	raksturam,	un	tas	arī	ir	sasniegums,	jo	ne	visiem	skolēniem	piemīt	
prasme	zīmēt,	attēlot.	

Izdarot	 secinājumus	 par	 izstrādāto	 paņēmienu	 efektivitāti,	 var	
konstatēt,	ka	piedāvātais	muzikāli	izglītojošās	darbības	organizēšanas	veids	
attīsta	 priekšstatus	 par	 krāsas	 izteiksmīgumu,	 par	 krāsas	 un	 mūzikas	



Marina Marčenoka Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika 
 

214	
 

atbilstību,	 par	muzikālo	 izteiksmes	 līdzekļu	 lomu	 „gleznieciskas	mūzikas”	
radīšanā.	

Muzikālā	tēla	attīstīšana	dažādu	mākslas	veidu	uztveres	procesā	

Muzikāli	 izglītojošajā	procesā	minētais	metodiskais	paņēmiens	virzīts	
uz	 skolēnu	 emociju,	 fantāzijas	 un	 iztēles	 attīstīšanu	 salīdzinošā	muzikālo,	
māksliniecisko	 un	 literāro	 sacerējumu	 uztverē,	 līdz	 ar	 to	 tiek	 iegūta	
padziļināta	muzikālā	tēla	izpratne.	

Muzikālā	 tēla	 attīstīšana	 dažādu	 mākslas	 veidu	 uztveres	 procesā	
iemāca	 skolēniem	 just	 muzikālo	 tēlu	 poēziju,	 muzikalitāti	 un	
gleznieciskumu	 un	 nostiprina	 dažādu	 jēdzienu	 izpratni	 (raksturs,	
intonācija,	temps,	dinamika,	tēls).	

Metodes,	 kas	 ir	 izmantotas	 metodiskā	 paņēmiena	 realizēšanā,	 ir	
pārrunas,	dialogs,	vārdiskais	zīmējums,	grafiskā	modelēšana,	salīdzinājums.	

Mācību	 līdzekļi:	 audioieraksts,	 sintezators,	 zīmēšanas	 papīrs,	 krāsu	
zīmuļi,	 V.	Hartmaņa	 gleznu	 motīvu	 skaņdarbu	 ilustrācijas,	 M.	Musorgska	
portrets.	

Stundā	izmantots	grupu	un	individuālais	darbs.	
Stundas	 sākumā	 pie	 tāfeles	 piestiprināts	 komponista	 M.	Musorgska	

portrets	 (19.	pielikums)	 un	 V.	Hartmaņa	 gleznu	 ilustrācijas	 (kurām	 otrā	
pusē	ir	norādīti	skaņdarbu	nosaukumi,	2.	attēls)	(19.	pielikums).	

Pēc	muzikālā	 sveiciena	 seko	 skolotājas	 ievadsaruna	 par	 izcilā	 krievu	
komponista	 M.	Musorgska	 daiļradi.	 Šis	 komponists	 ir	 sacerējis	 daudz	
brīnišķīgu	 skaņdarbu.	 Stundā	 uzmanība	 tiek	 pievērsta	 komponista	 svītai	
klavierēm	Izstādes	gleznas.		

Skolotāja	 interesējas,	 vai	 kāds	 no	 skolēniem	 var	 paskaidrot,	 kas	 ir	
klavieru	svīta.	

Pēc	 nelielas	 pauzes	 skolotāja	 kopā	 ar	 skolēniem	 noskaidro,	 ka	
„klavieru”	–	tas	nozīmē,	ka	rakstīta	klavierēm.	Svīta	–	skaņdarbu	virkne,	ko	
vieno	kopīga	tēma.		

Skolotāja	jautā,	kādas	svītas	klavierēm	skolēni	vēl	var	nosaukt.	Skolēni	
atbild:	 E.	Grīgs	 „Pērs	 Gints”.	 Tad	 skolotāja	 uzdod	 jautājumu	 par	 to,	 kā	
M.	Musorgskim	 ir	 radusies	 ideja	 sacerēt	 šo	 svītu.	 Nesagaidījusi	 atbildi	 no	
skolēniem,	 skolotāja	 pastāsta	 par	 mākslinieku	 V.	Hartmani,	 par	 to,	 kādā	
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veidā	 komponists	 nolēma	 uzrakstīt	 svītu,	 kā	 viņš	 sasaistīja	 visus	
skaņdarbus	 (ar	 skaņdarbu	Pastaiga.	 Tā	 ir	 tēma,	 kas	 atkārtojas).	 Skolotāja	
pastāsta,	 kāpēc	 komponists	 tā	 rīkojās,	 un	 par	 gleznu	 galeriju,	 izstādi	
(ekspozīciju).	

Pirms	 skaņdarbu	 klausīšanās	 skolotāja	 noskaņo	 skolēnus	 noteiktas	
kompozīcijas	uztverei,	lasot	dzejoli	(19a,	19b,	19c,	19d	pielikumi).	

Noteiktā	 secībā	 skan	 M.	Musorgska	 skaņdarbi:	 Pastaiga,	 Rūķis,	 Vecā	
pils,	 Neizšķīlušos	 putnēnu	 balets	 un	 Mājiņa	 uz	 vistas	 kājas.	 Pēc	 katra	
skaņdarba	 noklausīšanās	 skolēni	 vārdiem	 apraksta	 skaņdarba	 tēlu	 un	
sniedz	 skaņdarba	muzikālo	 raksturojumu	 (dinamika,	 ritms,	 tembrs,	 forma	
utt.).	

Pēc	 skaņdarba	 analīzes	 skolēni	 zīmē	 ilustrāciju	 vienam	 no	
skaņdarbiem,	kurš	viņiem	ir	visvairāk	iepaticies.	Pusaudži	zīmējumā	cenšas	
attēlot	muzikālo	tēlu,	raksturu,	noskaņojumu.	

Skolēni	zīmē	muzikālos	fragmentus.	Pēc	tam	skolotājs	atver	ilustrācijas	
tāfeles	iekšpusē	un	atklāj	galeriju.	

Skolēni	 piestiprina	 savus	 zīmējumus	 uz	 tāfeles	 zem	 V.	Hartmaņa	
ilustrācijām.	 Daži	 no	 skolēniem	 paskaidro,	 kāpēc	 viņi	 izvēlējušies	 tieši	 šo	
skaņdarbu	un	attēlojuši	to	noteiktā	krāsu	gammā.	

Veicot	kopsavilkumu	par	izstrādāto	paņēmienu	darbību,	var	konstatēt,	
ka	 šāds	 stundas	 metodiskais	 risinājums	 attīsta	 dzejas,	 mūzikas	 un	
glezniecības	tēlu	izjūtu,	attīsta	prasmes	organizēt	sarunu,	dialogu,	pilnveido	
individuālā	 un	 grupu	 darba	 iemaņas	 muzikālās	 izglītības	 procesā.	 Attīsta	
emocijas,	fantāziju	un	iztēli	mūzikas,	mākslas	un	literatūras	salīdzināšanas	
prasmes.		

Skaņas,	krāsas	un	vārda	sintēze	kā	radošās	iztēles	un	asociāciju	
attīstīšanas	līdzeklis	

Šis	metodiskais	paņēmiens	izmantots,	lai:	
 parādītu	 skolēniem,	 ka	 visi	 mākslas	 veidi	 ir	 viens	 veselums	 un	

katrs	nevar	pastāvēt	viens	bez	otra;	
 atspoguļotu,	ka	mūzika,	 literatūra	un	glezniecība	katra	ar	saviem	

izteiksmes	līdzekļiem	vēsta	par	cilvēciskajām	jūtām;	
 iemācītos	ne	tikai	klausīties,	bet	arī	prast	saklausīt,	nevis	vienkārši	

skatīties,	bet	prast	ieraudzīt	un	sajust.	
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Metodikas	 realizēšanai	 tika	 izmantota	 P.	Sarasates	mūzika,	 F.	Šūberta	
Ave	Maria	(instrumentālais	un	Robertino	Loreti	atskaņojums),	E.	Grīga	Rīts,	
G.	Forē	Elēģija,	 Rafaēla	 glezna	 Siksta	Madonna,	 V.	Skota	 dzejoļi,	 V.	Disneja	
multiplikācijas.	

Skolotāja	 sāk	 stundu	 ar	 dzejoli	 par	 mūzikas	 vareno	 spēku	
(20.	pielikums),	 uzsverot,	 ka	 mūzika	 ir	 milzīga,	 nekad	 nezūdoša	 māksla.	
Mūzikai	ir	liela	loma	mūsu	dzīvē,	tā	tiek	izmantota	ikvienā	pasākumā.	Klusa	
mātes	 dziesma	 ieaijā	mazuli,	 jautras	melodijas	 pavadībā	 draiskojas	 bērni.	
Mūzika	pilnveido	cilvēka	garīgo	pasauli,	 izdaiļo	viņa	dzīvi,	bet	bagātīgā	un	
poētiskā	skaņu	pasaule	piesaista	ar	savu	izteiksmīgumu.	Mūzikas	ietekmes	
spēks	 ir	 tik	 ievērojams,	 ka	 tā	 spēj	 apvienot,	 saliedēt	 cilvēkus	 vienotā	
gribasspēkā,	iedvesmot	uz	varoņdarbiem.	Taču	mākslu	pasaulē	mūzika	nav	
vienīgā.	 Skolotāja	 kopā	 ar	 audzēkņiem	 spriež	 par	 dažādiem	 mākslas	
veidiem	un	secina,	ka	pastāv	dažādi	mākslas	veidi,	piemēram,	tēlotājmāksla	
un	literatūra.	

Diskusijas	 laikā	 skolēni	 nosauc	mūzikas	 žanrus,	 kas	 nebūtu	 radušies	
bez	 literatūras,	 literāros	 sacerējumus	 par	 mūziku,	 komponistiem	 un	
muzikantiem.	Stāsta	par	mūzikas	attēlojošo	spēju,	par	izcilu	komponistu	un	
mūziķu	portretiem.	Pastāv	iespēja	apvienot	šos	trīs	mākslas	veidus	vienotā	
veselumā	–	mūziku,	glezniecību,	literatūru.	

P.	Sarasates	 mūzikas	 fonā	 tiek	 iededzinātas	 svecītes.	 Skolotāja	
iepazīstina	 skolēnus	 ar	 brīnišķīgā	 itāļu	 mākslinieka	 Rafaēla	 gleznu	 Siksta	
Madonna,	 lai	 šī	 glezna	paliktu	ne	vien	 skolēnu	atmiņās,	bet	arī	 viņu	 sirdīs	
(sk.reprodukciju	21.	pielikumā).	

Pēc	 gleznas	 aplūkošanas	 skolotāja	 piedāvā	 skolēniem	 atbildēt	 uz	
jautājumiem:		

 kas	ir	gleznas	galvenais	tēls;		
 ko	viņa	dara;		
 ko	viņa	jūt	šajā	brīdī;		
 kādas	jūtas	raisās	skolēnos,	skatoties	uz	šo	gleznu;		
 vai	iespējams	palikt	vienaldzīgam,	skatoties	uz	šo	gleznu;	
 ar	kādiem	līdzekļiem	autors	spējis	skatītājos	atmodināt	šīs	jūtas.		
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Skolēnu	 atbildes	 ir	 dažādas,	 taču	 skolotāja	 mērķtiecīgi	 vadītās	
pārrunas	 mudina	 skolēnus	 atbildēt,	 ka	 „gleznā	 ir	 attēlota	 Madonna,	 kas	
rokās	 tur	 bērnu,	 pie	 tam	 viņa	 jūt	mīlestību,	maigumu	 utt.	 Skatoties	 uz	 šo	
gleznu,	arī	mums	rodas	maiguma,	rūpju,	prieka,	mīlestības	jūtas	u.c.,	māksla	
runā	krāsu	valodā”.	

Skolotāja	 stāsta	 par	 Rafaēla	 daiļradi	 un	 dzīvi.	 Rafaēls	 bijis	 neparasts	
mākslinieks,	 lielākajā	 daļā	 gleznu	 ir	 atspoguļoti	 svēto	 tēli.	 Šīs	 gleznas	
oriģināls	atrodas	Drēzdenes	galerijā,	 tā	 ir	 ļoti	 liela	un	aizņem	gandrīz	visu	
sienu.	Katram,	kas	uz	to	 lūkojas,	šķiet,	ka	Marija	atdos	 Jēzu	tieši	viņam	un	
viņš	 ir	 atbildīgs	 par	 bērna	 dzīvību.	 Šī	 glezna	 vēsta	 par	 Jaunavas	 Marijas	
mīlestību	 un	 maigumu	 pret	 savu	 dēlu,	 par	 bažām,	 ko	 viņa	 jūt.	 Ir	
saglabājusies	leģenda,	kas	stāsta,	ka	jau	sava	dēla	dzimšanas	brīdī	Jaunava	
Marija	 zināja	 par	 viņa	 traģisko	 likteni.	 Tieši	 Jēzum	 bija	 jādāvā	 ļaudīm	
nemirstība,	 atdodot	 savu	 dzīvību.	 Un	 cik	 sāpīgi	 tas	 ir	mātei	 –	 turēt	 rokās	
zīdaini	un	apzināties,	ka	nākotnē	viņam	lemts	iet	bojā	mokpilnā	nāvē,	lai	arī	
tik	cēla	mērķa	vārdā	kā	cilvēces	nemirstība.	Skolotāja	piedāvā	pusaudžiem	
padomāt	par	to,	ko	viņa	jūt,	par	ko	domā.	

Pusaudžu	atbildes:		
Ludis	L.	(9.	kl.):	„Jūt	sāpes,	žēlumu,	 līdzcietību,	bet	 līdztekus	tam	–	arī	

lepnumu	un	varenumu...”.		
Sergejs	Z.	 (9.	kl.):	 „Viņa	 lūdz	Dievu	dāvāt	tai	spēku	un	 izturību	cienīgi	

pārvarēt	visus	likteņa	pārbaudījumus...”.	
Skolotāja	 akcentē	 to,	 ka	 Rafaēls	 Madonnas	 tēlā	 ir	 ielicis	 visu	 savu	

talantu.	Viņš	pats	agri	zaudējis	māti,	visai	neskaidri	atcerējās	 tās	vaibstus,	
taču	 viņa	 atmiņā	māte	 palikusi	 kā	 ļoti	 skaista	 sieviete.	 Viņš	 ir	 sacījis:	 „Es	
gribu	 uzgleznot	 Madonnu	–	 vienkāršu,	 laipnu	 sievieti,	 gribu	 attēlot	 visu	
mātes	 skaistumu,	 visu	 diženumu”.	 Viņa	 Madonnā	 var	 just	 tāda	 cilvēka	
skumjas,	kas	nav	izjutis	mātes	glāstus.	Tiek	atklāts	gleznas	iekšējais	saturs,	
tās	 noskaņojums.	 Tā	 sniedz	 skatītājiem	mieru,	 dvēseles	 apskaidrību,	 tā	 ir	
labvēlības	 pilna,	 uz	 to	 gribas	 nevis	 vienkārši	 skatīties,	 bet	 arī	 ieklausīties	
mūzikā,	 kas	 burtiski	 plūst	 no	 audekla.	 Skolēni	 brīdi	 mēģina	 kļūt	 par	
komponistiem	 un	 sacerēt	 mūziku,	 kuras	 noskaņa	 būtu	 tuva	 šai	 gleznai.	
Skolēni	atbild,	ka	šī	mūzika	 ir	Klusa,	maiga,	plūstoša,	 trauksmaina,	skumja,	
un	vienlaikus	gaiša,	diženuma	pilna.	
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Pēc	tam	skolēni	noklausās	trīs	nelielus	mūzikas	fragmentus	un	izvēlas	
to,	kurš,	pēc	viņu	domām,	visprecīzāk	atbilst	Rafaēla	gleznai.	

Skan	šādu	skaņdarbu	fragmenti:	
 E.	Grīgs	Rīts;	
 F.	Šūberts	Ave	Maria	(instrumentālais	izpildījums);	
 G.	Forē	Elēģija.	
Lielākā	 daļa	 skolēnu	 izvēlas	 Šūberta	mūziku.	 Citi	 fragmenti	 neder,	 jo	

E.	Grīga	melodija	ir	ļoti	gaiša,	bet	G.	Forē	–	pārāk	drūma,	raižpilna,	skumja.	
Stundas	 turpinājumā	 skan	 F.	Šūberta	 Ave	 Maria	 Robertino	 Loreti	

izpildījumā.	Pēc	noklausīšanās	skolotāja	piedāvā	aizdomāties	par	vairākiem	
jautājumiem:	

 kurš	no	skolēniem	šo	mūziku	šodien	dzird	pirmo	reizi;	
 kas	izpildīja	šo	skaņdarbu	(zēna	balss	orķestra	pavadījumā);	
 vai	 mūzika	 visu	 laiku	 skanēja	 vienādi	 (nē,	 mūzika	 pastāvīgi	

mainījās	un	attīstījās);	
 kā	mainījās	dinamika,	temps,	tembrs,	raksturs.	
Skolēni	 kopā	 ar	 skolotāju	 raksturo	 skaņdarbu.	 Seko	 stāstījums	 par	

komponista	Franča	Šūberta	daiļradi.	Viņš	ir	nodzīvojis	ļoti	īsu,	bet	traģisku	
mūžu	 –	 tikai	 31	gadu,	 bet	 cik	 daudz	 viņš	 ir	 paveicis	 pasaules	 kultūrā!	
Komponists	 ir	dāvājis	debešķīgu	melodiju,	kas	klausītāju	 it	kā	 ieaijā.	Šķiet,	
ka	 tā	 tiecas	 debesīs	 un	 nolaižas	 uz	 grēcīgās	 zemes,	 un	 tai	 pašā	 laikā	 tā	 ir	
piepildīta	ar	stingrību	un	varenumu.		

Pēc	 noklausīšanās	 pusaudži	 pareizi	 noteica	 skaņdarba	 raksturu.	 Ar	
kādiem	 līdzekļiem	 un	 paņēmieniem	 F.	Šūberts	 spēja	 klausītājā	 šīs	 jūtas	
izraisīt?	(Skolēni	nosauc	mūzikas	izteiksmes	līdzekļus,	mūzikas	valodu	–	tā	ir	
skaņu	valoda.)	

Skolotājs	paskaidro,	ka	šī	skaņdarba	pamatā	ir	angļu	dzejnieka	Valtera	
Skota	dzeja.	Tā	 ir	sava	veida	himna	Labajam	un	Mīlestībai	un	aicina	vērīgi	
ieklausīties	šajās	rindās,	jo	tās	vēlreiz	apstiprinās	visu	spriedumu	pareizību	
(22.	pielikums).	

Videofragmenta	noskatīšanās,	kurā	 ir	kopīgs	motīvs	ar	 stundas	 tēmu.	
V.	Disneja	 multiplikācijas	 fragmenta	 noskatīšanās	 F.	Šūberta	 mūzikas	 Ave	
Maria	 fonā,	 kur	 uz	 ekrāna	 lēni	 kustas	 ļoti	 daudzu	 svecīšu	 liesmiņu,	 kas	
pakāpeniski	izgaist	pirmajos	saules	staros.	
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Redzētā	 fragmenta	 apspriešana.	 Pēc	 noklausīšanās	 un	 fragmenta	
analīzes	skolotāja	apkopo	stundas	tematu,	uzsverot,	ka	Bībeles	tēli	dažādās	
valstīs	 un	 dažādos	 laikos	 ir	 iedvesmojuši	 māksliniekus	 gleznu	 radīšanai,	
komponistus	 –	 mūzikas	 sacerēšanai,	 dzejnieki	 tiem	 veltījuši	 savas	 dzejas	
vārsmas.	Bet	F.	Šūberta	brīnišķīgais	sacerējums	ir	iespaidojis	Voltu	Disneju,	
kurš	parādīja,	kā	viņš	to	redz	un	sajūt.	

Sarunas	 nobeigumā	notiek	 pārrunas	 par	 visām	 tām	 jūtām,	 kas	 radās,	
kad	 apskatījām	 šo	 gleznu,	 kad	 klausījāmies	mūziku	 un	 dzeju.	 Vēlreiz	 visi	
kopā	 nosauc	 šīs	 jūtas.	 (Skolēni	 nosauc	mīlestības,	maiguma,	 glāsta,	mātes,	
skumju,	trauksmes...jūtas.)	

Stundas	 beigās	 skolotājs	 lasa	 dzejoli,	 kas	 apkopo	 diskusijas	 jēgu	
(23.	pielikums).	

Noslēgumā	 var	 konstatēt,	 ka	 „sadzirdēt”	 glezniecību,	 „ieraudzīt”	
mūziku,	 „sajust”	 vārdu	 nav	 iespējams	 bez	 mākslinieciski	 tēlainās	
domāšanas	 un	 radošās	 iztēles.	 Šāda	 veida	 stundu	metodiskais	 risinājums	
muzikālās	 izglītības	 procesā	 ļauj	 attīstīt	 minētās	 īpašības.	 Mūzika,	
glezniecība	un	literatūra	–	visas	šīs	mākslas	ar	saviem	izteiksmes	līdzekļiem	
stāsta	mums	katram	par	 ļoti	 tuvām	problēmām	–	 par	 labo,	mīlestību,	 par	
jūtām,	kas	satrauc	mūsu	dvēseles.	Bet	 tieši	 tas	 ir	 tik	 ļoti	 svarīgi	–	nepalikt	
vienaldzīgam,	mācēt	just	līdzi	citiem.	

Radošs	darbs	–	pusaudžu	muzikāli	radošo	spēju	attīstīšanas	
priekšnoteikums	

Muzikālās	 izglītības	procesā	 izmantotais	darba	paņēmiens	 ir	 radošais	
darbs,	 kas	 attīsta	 skolēnu	 muzikāli	 radošās	 spējas,	 tēlaino	 un	 asociatīvo	
domāšanu,	fantāziju,	muzikālo	atmiņu.	

Literatūras	 un	 tēlotājmākslas	 darbi	 tiek	 izmantoti	 pusaudžu	 radošās	
darbības	aktivizēšanai.	

Izmantotās	 metodes	 –	 asociatīvā	 metode,	 emocionāli	 jēdzieniskā	
analīze.	
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Radošais	darbs	
	
Uzdevums:	
1. Izlasi	I.	Ziedoņa	epifānijas	fragmentu!	
Skumjas	ir	brīvas.	
Dusmās	cilvēks	ir	sasaistīts.	
Neiecietība	ir	rūgta.	
Labāk	par	visu,	ja	tu	spēj	paraudzīties	uz	pasauli	caur	skumjām.	Skumjas	

ir	brīvas,	tām	ir	brīva	putna	spārni.	
Lūk,	 tāpēc,	 kad	man	 ir	 skumji,	 es	 lūkojos	uz	 cilvēkiem	ar	 līdzjūtību,	 jo	

skumjas	paceļ.	Žēlums	velk	atpakaļ,	tur,	uz	leju,	uz	zemi.	Augstprātība	gaida,	
lai	kaut	kas	pievērstu	uzmanību.	Vai	var	nebūt	cildenu	skumju?	

Skumjas	 –	 dvēseles	 krēsla,	 stunda,	 kad	 saule	 jau	 ir	 norietējusi,	 bet	
zvaigznes	vēl	nav	uzlēkušas	(neieslēdz	istabā	gaismu!).	

Vai	jums	kādreiz	ir	bijis	laiks	būt	skumjiem?	
Vai	 varējāt	 atļauties	 neieslēgt	 gaismu	 istabā?	 (Ziedonis,	

Epifānijas,	1971)		
2. Noklausies	skaņdarbu	un	izvēlies	ilustrāciju,	kas	atbilst	izlasītajam	

un	dzirdētajam	(1–6).	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1.	zīmējums.	Vinsents	van	Gogs	

„Zvaigžņotā	nakts”14	
2.	zīmējums.	V.	Haenraets	“Maigums”15		

	 	

                                                 
14	http://www.starspace.lv/public/vinsenta_van_goga_zvaigznota_nakts_11102009.html	
15	http://zoyaershova.blogspot.com/2011/07/willem‐haenraets.html 
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3.	zīmējums.	O.	Beļajeva	„Skumjas”16	
	

4.	zīmējums.	M.	Čerļonis	„Pasaules	
radīšana”		

	

	
5.	zīmējums.	M.	Klimas	

„J.S	Bach	Toccata	und	Fuge	D‐Moll	

	
6.	zīmējums	L.	Afremovs		
„Dejojošā	rudens	eseja”	

	
	
	

3. Izveido	savu	tekstu	(uzraksti	virsrakstu)!	
(24.	pielikums)	

                                                 
16	3.‐6.	zīmējumi	ir	izmantoti	no	interneta	http://art.mirtesen.ru	materiāliem.	
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Tātad	muzikāli	izglītojošajam	kā	radošās	darbības	procesam	ir	diezgan	
svarīga	 nozīme	 pusaudža	 vispārējā	 attīstībā.	 Tas	 ne	 tikai	 nodrošina	
skolēnus	ar	zināšanām,	prasmēm	un	iemaņām	lokālajā	sfērā	–	mūzikā,	bet	
arī	 rosina	 personīgās	 attieksmes	 veidošanos,	 atsaucību	 un	 vajadzību	 pēc	
mūzikas.	 Tieši	 ar	 radošo	 darbību	 muzikāli	 izglītojošajā	 procesā	 rodas,	
pilnveidojas	 potenciālais	 klausītājs,	 kas	 spēj	 uztvert	 un	 izprast	 mūzikas	
mākslu.	

Balstoties	uz	veikto	eksperimentu,	var	apkopot	pētījuma	secinājumus:	
 pusaudžu	 muzikāli	 radošo	 spēju,	 tēlainās	 un	 asociatīvās	

domāšanas,	fantāzijas	un	radošās	iztēles	attīstību	var	pilnveidot	ar	
dažādu	mākslas	veidu	mijsakarību	līdzdalību	muzikālās	 izglītības	
procesā,	iesaistot	pusaudžus	aktīvā	radošā	darbībā;	

 piedāvātā	metodika	attīsta:	
a) priekšstatus	par	krāsu	izteiksmīgumu,	par	krāsas	un	mūzikas	

korelāciju,	 par	 mūzikas	 izteiksmes	 līdzekļu	 lomu	
„gleznieciskas	mūzikas”	radīšanā;		

b) dzejas,	mūzikas	un	glezniecības	tēlu	izjūtu;	
c) prasmes	 organizēt	 sarunu,	 dialogu,	 pilnveido	 individuālā	 un	

grupu	darba	iemaņas	muzikālās	izglītības	procesā;		
d) emocijas,	 fantāziju	 un	 iztēli	mūzikas,	mākslas	 un	 literatūras	

salīdzinošā	aspektā;	
e) spēju	 „sadzirdēt”	 glezniecību,	 „ieraudzīt”	 mūziku,	 „sajust”	

vārdu,	 kas	 nav	 iespējams	 bez	 mākslinieciski	 tēlainās	
domāšanas	un	radošās	iztēles;	

 dažādi	 radošo	 uzdevumu	 veidi	 rosina	 iztēles,	 empātijas,	
skaņdarbu	 analīzes	 un	 sintēzes	 iemaņu	 un	 prasmju	 attīstīšanu,	
kas	 rezultātā	 ietekmē	 arī	 muzikālā	 tēla	 kā	 personīgi	 nozīmīgas	
parādības	 izpratni,	 tātad	 –	 skaņdarbu	 apguvi,	 kas	 liecina	 par	
mūzikas	uztveres	attīstību	un	muzikālās	gaumes	pilnveidošanos;	

 pastāv	 būtiska	 pozitīva	 sakarība	 starp	 mūzikas	 uztveri	 un	
muzikālo	gaumi:	jo	vairāk	ir	izteikta	mūzikas	uztvere,	jo	vairāk	ir	
izteikta	 muzikālā	 gaume,	 kas	 liecina	 par	 mūzikas	 uztveres	 un	
muzikālās	gaumes	mijiedarbību.	
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NOBEIGUMS	

	
 Pētījuma	 gaitā	 ir	 atklāts,	 ka	 pusaudžu	mūzikas	 uztveres	 attīstības	 un	

muzikālās	 gaumes	 pilnveidošanas	 problēma	 mūsdienu	 sabiedrībā	 ir	
aktuāla.		

 Kopš	 Pitagora	 laikiem	 līdz	 pat	 mūsdienām	 „mūzikas	 uztveres”	
fenomens	ir	analizēts	starppriekšmetu	dialoga	kontekstā,	kur	dažādas	
koncepcijas	 un	 pieejas	 atklāj	 šīs	 problēmas	 aktualitāti	 un	
daudzpusīgumu:	 muzikāli	 akustiskā,	 psihofizioloģiskā,	 sociāli	
psiholoģiskā,	 muzikāli	 psiholoģiskā,	 vērtībestētiskā,	 muzikāli	
izglītojošā	un	darbības.	

 Ir	 aplūkots	 jēdziens	 „skaņa”	 un	 noskaidrots,	 ka	 tikai	 mūzikas	
mākslinieciskā	veseluma,	viengabalainības	līmenis,	 ir	estētiski	vērtīgs,	
jo	notiek	skaņdarba	novērtēšana,	saturiskā	izpratne	un	apjēgšana,	kas	
ir	mūzikas	uztveres	galvenais	mērķis.	

 Noteikta	„vieglās	mūzikas”	galvenā	īpašība	–	uztveres	pieejamība.	
 „Vieglās”	 un	 „nopietnās”	 mūzikas	 žanri	 ir	 atšķirīgi.	 Šis	 kontrasts	 ir	

saistīts	 ar	 dažādām	 sociālajām	 un	 psiholoģiskajām	 pusaudžu	
vajadzībām.	

 Īstens	 mūzikas	 mīļotājs	 ir	 pusaudzis,	 kura	 intereses	 ir	 plašākas,	 kas	
mūzikā	 saredz	 ne	 tikai	 izklaides	 un	 patīkamu	 laika	 pavadīšanas	
līdzekli,	 bet	 „varenu	 un	 burvīgu	 mākslu,	 kam	 piemīt	 liels	 ietekmes	
spēks,	 kas	 cenšas	 dziļāk	 iekļūt	 mākslā,	 saprast	 tās	 bagāto	 un	
izteiksmīgo	valodu”.	

 Mūzikas	uztvere	ir	aplūkota	kā	motivēta	darbība,	kas,	pamatojoties	uz	
iegūto	 muzikālo	 pieredzi,	 paredz	 klausīšanās	 un	 skaņdarba	 tēla	
pārdzīvojuma	spēju	attīstīšanu	un	līdz	ar	to	tā	satura	izpratni.	

 Darbības	 teorijas	 kontekstā	 ir	 noskaidrots,	 ka	 motīvs	 un	 personiskā	
jēga	 kā	 darbības	 struktūras	 elementi	 ir	 „personības	 veidošanās	
vienības”,	 uz	 kuru	 pamata	 notiek	 interešu,	 motivāciju	 un	 vajadzību	
attīstība.		

 Pētījumā	ir	izpētīts	mūzikas	uztveres	saturs.	
 Balstoties	uz	darbības	teoriju,	izstrādāts	mūzikas	uztveres	kā	darbības	

procesuālais	modelis,	kas	ir	muzikāli	izglītojošā	procesa	organizēšanas	
pamats.	

 Noteikta	muzikālā	tēla	apguves	secība	muzikāli	izglītojošajā	procesā.	
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 Atkarībā	no	tā,	cik	lielā	mērā	notiek	skaņdarba	muzikālā	tēla	objektīvā	
satura	 un	 pusaudža	 subjektīvās	 uztveres	 satuvināšanās,	 ir	 atkarīgs	
uztveres	adekvātums.	

 Izveidota	 uztveres	 attīstības	 līmeņu	 sistēma	 muzikāli	 izglītojošajā	
procesā,	kur	augstākais	līmenis	ir	adekvāta	uztvere,	bet	tikai	adekvātas	
uztveres	 gadījumā	 mēs	 varam	 spriest	 par	 muzikālās	 gaumes	
pilnveidošanu.	

 Pētījumā	ir	noteikta	mūzikālās	gaumes	būtība.	
 Muzikālā	 gaume	 ir	 aplūkota	 kā	 aksioloģisks	 jēdziens,	 spēja	 uztvert	

mūzikas	 mākslu,	 paust	 pret	 to	 emocionāli	 vērtējošu	 attieksmi	 un	 kā	
selektivitātes	izpausme	attiecībā	pret	mūzikas	informāciju.	

 Muzikālās	 gaumes	 komponenti	 ietilpst	 katrā	 mūzikas	 uztveres	
komponentā,	 tie	 ir	 mūzikas	 uztveres	 un	 muzikālās	 gaumes	
pilnveidošanās	savstarpēji	saistīti	un	savstarpēji	nosacīti	procesi.	

 Muzikālās	 gaumes	 komponenti	 ietilpst	 katrā	 mūzikas	 uztveres	
komponentā	un	kļūst	par	uztveres	saturu,	veidiem	un	rezultātu.	

 Pētot	 jēdzienus	 „mūzikas	 uztvere”	 un	 „muzikālā	 gaume”,	 ir	 atklāta	
mijiedarbība	starp	šiem	diviem	jēdzieniem.	

 Muzikālās	 gaumes	 mūsdienu	 tendenču	 definēšana	 atklāj	 tās	
prognozējošo	 funkciju	 un	 traktē	muzikālo	 gaumi	 nevis	 kā	 vecmodīgu	
jēdzienu,	 bet	 kā	 visas	 mūsdienu	 sabiedrības	 izmaiņu,	 interešu	 un	
virzības	iemiesojumu.	

 Pētījuma	analīze	parāda,	ka	pusaudžu	mūzikas	uztveres	un	muzikālās	
gaumes	 līmenis	 atbilst	 otrajam	 (zemākajam)	 līmenim,	 tāpēc	
nepieciešama	tā	pilnveidošana.	

 Pētījuma	 rezultāti	 ļauj	 izstrādāt	 veidojošā	 eksperimenta	 saturu	 un	
organizāciju.	

 Eksperimentālais	 darbs	 ir	 veltīts	 muzikālās	 izglītības	 procesa	
bagātināšanai	ar	radošajām	izpausmēm,	 integrējot	dažādus	muzikālās	
darbības	 veidus	un	 izmantojot	mākslas	 veidu	mijsakarību	kā	 radošās	
darbības	aktivizēšanas	faktoru.	
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1.	pielikums		
Radošais	darbs	„Muzikāls	veltījums	pēctečiem”	

	

Uzdevums:	
1. Iedomājies,	 ka	 nākamā	 paaudze	 nezina,	 kas	 ir	 jēdziens	 „mūzika”.	

Izveido	savu	definīciju!	
2. Uzraksti	 muzikālo	 sacerējumu	 un	 to	 autoru	 sarakstu,	 ko	 nākamās	

paaudzes	 varētu	 apgūt.	 Izvēlies	 pēc	 Tavām	 domām	 vislabākos	
muzikālo	 žanru	 un	 virzienu	 paraugus,	 kurus	 nepieciešams	 apgūt	
nākamajām	paaudzēm.	

	
Cienījamie	pēcteči!	
	
1.	Mūzika	ir	
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	
	
2.	Piedāvāju	šādus	muzikālos	sacerējumus	
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	
	
3.	Secinājums	
Manas	muzikālās	intereses	ir	–	
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	
	
Tāpēc	piedāvāju	(vajadzīgo	pasvītrot)	
a. Klausīties	dažādu	muzikālo	žanru	un	virzienu	mūziku;	
b. Klausīties	klasisko	mūziku;	
c. Klausīties	izklaidējošo	mūziku;	
d. Vispār	neklausīties	mūziku.	
	
Ar	vislabākajiem	novēlējumiem______________________________________________	
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2.	pielikums	
Aptaujas	anketa	

Muzikālo	žanru	popularitāte		
	

Mīļais	draugs!		
Izvēlies	trīs,	pēc	Taviem	ieskatiem,	populārākos	mūzikas	žanrus		
(apvelc	kārtas	numuru	ar	aplīti):	
	

1) tautas	mūzika,	

2) klasiskā	mūzika,	

3) garīgā	mūzika,	

4) opera,	

5) rokmūzika	(hārdroks,	metāliskais	roks,	artroks,	pankroks),	

6) šlāgermūzika,	

7) džezs,	

8) avangarda	mūzika,	

9) tehnomūzika,	

10) reps,	

11) reivs	(Rave),		

12) haus,	

13) hip‐hops.	
	
	

Paldies	par	darbu!	
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3.	pielikums	

Aptaujas	anketa	
Mūzikas	galvenie	elementi	

	
Mīļais	draugs!		
Izvēlies	trīs,	pēc	Taviem	ieskatiem,	galvenos	mūzikas	elementus	
(apvelc	kārtas	numuru	ar	aplīti).	
	

1. Ritms.	

2. Melodija.	

3. Temps.	

4. Skaņas	stiprums.	

5. Forma.	

6. Skaņkārta.	

7. Saturs.	
	

Paldies	par	darbu!	
	

4.	pielikums	
Tests	
	

Mīļais	draugs!		
Kur	Tu	vēlies	klausīties	mūziku?	(Apvelc	kārtas	numuru	ar	aplīti.)	
	

1. Mājās.	

2. Pie	draugiem.	

3. Diskotēkā.	

4. Kafejnīcā.	

5. Koncertzālē.	

6. Mūzikas	stundās.	
	

	
Paldies	par	darbu!	
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5.	pielikums	

Tests	
	
Mīļais	draugs!		
Apvelc	kārtas	numuru	ar	aplīti,	kas	atbild	uz	jautājumu:	„Kāpēc	Tu	izvēlies	
klausīties	mūziku	diskotēkā?”		
	

 tāpēc,	ka	tur	nav	pieaugušo	(vecāku,	skolotāju);	

 tāpēc,	ka	tur	mūzika	skan	skaļi;	

 tāpēc,	ka	tur	nav	ne	par	ko	jādomā;	

 tāpēc,	ka	tur	ir	jautri.		
	

Paldies	par	darbu!	
	

6.	pielikums	

1.	tests	„Empātijas	noteikšana”	
(S.	Thehubs,	E.	Šelenbergs,	D.	Hills,	1997.	g.)	

	
Materiāls:	
1) kartītes	 ar	 cilvēka	 sejas	 izteiksmju	 shematisku	 attēlojumu	 (prieks,	

miers,	skumjas,	apmierinājums,	bailes,	niknums,	izsmiekls,	samulsums,	
neapmierinātība);		

2) kartītes	 ar	 cilvēka	 sejas	 reālas	 izteiksmes	 attēlojumu	 (nožēla,	 prieks,	
neuzticēšanās,	bailes,	sajūsma,	ciešanas,	vilšanās	u.c.).	

Uzdevumi:	
 noklausīties	skaņdarbu;	
 iztirzāt	cilvēka	emociju	shematisko	attēlojumu;	
 izvēlēto	 shēmu	 mēģināt	 attēlot	 ar	 savu	 sejas	 izteiksmi,	 pēc	 tam	 –	

nosaukt	atbilstošo	izjūtu,	kas	attiecas	uz	konkrēto	skaņdarbu;	
 izvēlēties	cilvēka	emociju	atspoguļojuma	noteiktu	izteiksmi,	kas	atbilst	

noklausītajam	skaņdarbam;	
 paust	personisko	attieksmi	pret	piedāvāto	skaņdarbu;	
 raksturot	dotā	skaņdarba	saturu	pēc	izvēlētā	attēlojuma.	
	

Paldies	par	darbu!	
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7.	pielikums	

2.	tests	„Empātijas	noteikšana”	
(S.	Thehubs,	E.	Šelenbergs,	D.	Hills,	1997.	g.)	

	
Uzdevumi:	
 noklausīties	skaņdarbu;	
 noteikt	un	atzīmēt	ritmiskos	parametrus;	
 atzīmēt	vajadzīgo.	
	

Noteikt	akcentēto	daļu	
(taktsmērs)	

(izvēlēties	vajadzīgo	
variantu)	

2/4	 3/4	 4/4	 ⅜	

Ritma	reproducēšana	
(izvēlēties	vajadzīgo	
variantu)	

♫	♪	 	♫	 	 	 ♫	
	

♫	♫	
	

Muzikālās	kustības	
atveidošana	
(izvēlēties	vajadzīgo	
variantu)	

	 	 	 	

	
	

Paldies	par	darbu!	
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8.	pielikums	

Radošais	patstāvīgas	darbs		
	

Materiāls:	(skaņdarbu	fragmenti)	
 P.	Vasks	Musica	Doloresa;	V.A.	Mocarts	Lacrimosa	no	Rekviēma;	J.	Bahs	

Tokāta	un	 fūga	 re	minorā	 (ērģeles);	 J.	 Ivanovs	 vokalīze	Gubu	mākoņi;	
E.	Dārziņš	Melanholiskais	valsis;	S.	Rahmaņinovs	–	Prelūdija	(gis	moll).	

	
Uzdevums:	
Mīļais	draugs!		
Pēc	skaņdarba	noklausīšanās	aizpildi	tabulu.	
	
Nr.	 I. Zināšanu	un	prasmju	analīze	
1.	
	
2.	
	
3.	
	
4.	

Nosauc	izskanējušā	
skaņdarba	autoru.	
Īsi	raksturo	komponista	
daiļradi.	
Nosauc	šī	komponista	stila	
īpatnības.	
Nosauc	skaņdarba	rašanās	
vēsturisko	laikmetu.	

	

	

	

	

5.	 Žanrs	 	
6.	 Izpildītāju	sastāvs	 	
7.	 Dinamika	 	
8.	 Forma	 	
9.	 Intonācija		 	
10.	 Ritms	 	
11.	 Temps	 	
12.	 Skaņkārta	 	
	 II. Klausīšanas	pieredzes	prasmes	un	iemaņas	

13.	
	
14.	
	
15.	
	
	

Izsaki	savu	attieksmi	pret	
dzirdēto	skaņdarbu.		
Sniedz	skaņdarba	
muzikālā	tēla	aprakstu.	
Sniedz	savu	vērtējumu	
skaņdarbam.	
	

	

	

	

	
Paldies	par	darbu!	
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9.	pielikums	
Radošais	patstāvīgas	darbs	

	
Mīļais	draugs!		
Aizpildi	tabulu,	turpini	rindu.		
	
	

Instrumentu	tembrālais	raksturojums	
	

Vijole	 Maigs,	dziedošs_______________________________________________	

Alts	 Matēts,	mīksts	________________________________________________	

Čells	 Piesātināts_____________________________________________________

Kontrabass	 Skarbs,	drūms_________________________________________________	

Flauta	 Svilpojošs,	auksts	_____________________________________________

Oboja	 Pēkšķošs,	caur	degunu	runājošs_____________________________	

Klarnete	 Matēts__________________________________________________________

Fagots	 Saspiests,	biezs________________________________________________

Trompete	 Spīdīgs,	spilgts,	metālisks____________________________________	

Mežrags	 Noapaļots,	mīksts_____________________________________________	

Trombons	 Dzedrs,	varens________________________________________________	

Tūba	 Bargs,	smags___________________________________________________

		
Paldies	par	darbu!	
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10.	pielikums	
1.	radošs	patstāvīgas	darbs		

	
Nr.	 	Turpini	ritmu!	
	
1.	

		 	
	 –	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		
	

	
2.	

	
	 																																													–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	
	

	
3.	

	
																																																				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	
	

	
2.	radošs	patstāvīgas	darbs	

	
Nr.	 No	dotajiem	nošu	ilgumiem	izveido	šī	fragmenta	ritmisko	

zīmējumu	
1.	 	 3	

	
	
	

	
	

2.	 	
	
	
	

	

3.	 	
	
	
	

	

	
Paldies	par	darbu!	
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11.	pielikums	
Radošais	darbs	„Klastera	modelēšana”	

	
Materiāls:		
A.	Kalniņš	 Dzimtenē	 (solodziesma);	 P.	Čaikovskis	 Rudens	 (klavierēm),	 J.	S.	Bahs	
Tokāta	un	fūga	(d	moll);	
	
Uzdevumi:		
 noklausīties	skaņdarbu;	
 lappuses	vai	tāfeles	vidū	uzrakstīt	pamattēmas	kodola	„sirds”	atslēgas	vārdu	

vai	teikumu;	
 izveidot	modeli,	 kurā	 ap	 atslēgas	 vārdu	 vai	 teikumu	 ir	 izkārtotas	 šo	 tēmu	

atklājošas	idejas,	fakti	un	tēli;	
 vārdus	savieno	ar	atslēgas	jēdzienu.	
	
Rezultātā	 tiek	 iegūta	 shēma,	 kas	 grafiski	 attēlo	 skolēnu	pārdomas	 par	 šo	 tēmu,	
palīdzot	viņiem	pašiem	veidot	skaņdarba	tēlu.	
Darbā	ar	klasteriem	jāievēro	šādi	noteikumi:	
 ļaujot	vaļu	iztēlei	un	intuīcijai,	nebaidīties	pierakstīt	visu,	kas	ienāk	prātā;	
 turpināt	darbu,	līdz	beidzas	laiks,	vai	līdz	brīdim,	kad	izsīkst	idejas;	
 censties	 izveidot	 pēc	 iespējas	 vairāk	 saišu.	 Nesekot	 iepriekš	 izveidotam	

plānam.	
	
Piemērs:	
	
1. Tēma	„Dzimtene”	

	

Dzimtene Mīlestība 

Nostalģija  

Māmiņa 

Jūra 

Atgriešanās 

Lepnums  Bērnība 

Tēva māja 
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2. Tēma	„Rudens”	
	

	
	
3. Tēma	“Māksla”	

	

	
	

Pēc	tam,	kad	skolēni	bija	izteikuši	savus	viedokļus	–	aprakstījuši	savas	izjūtas	par	
konkrēto	 tēmu,	 viņiem	 vieglāk	 bija	 izvēlēties	 mūzikas	 izteiksmes	 līdzekļus,	
literatūras	un	glezniecības	piemērus,	kas	atveido	šīs	tēmas	tēlu.	
	
	
	 	

Māksla Jaunrade 

Talants 

 Prasme 
Meistarība 

Iedvesma 

 Jūtas 

Tas, par ko var 
sajūsmināties Dvēseles 

meistarība 

Rudens Lietus 

Gadalaiks 

Krāsainas 
lapas 

Skaistums 

Koku ietērps  

Lapkritis 

Novīšana 1. septembrī  
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12.	pielikums	
1.	jautājumu	sistēma		

Mīļais	draugs!		
Lūdzam	 atbildēt	 uz	 šiem	 jautājumiem.	 Būsim	 pateicīgi,	 ja	 Tu	 varētu	 plaši	
izklāstīt	savas	domas	un	iespaidus	pēc	skaņdarba	noklausīšanās.		
	
1. Vai	atceries	iespaidus,	kādi	Tev	radās	pēc	pirmās	noklausīšanās?	
2. Ko	Tu	izjuti,	klausoties	šo	mūziku?	
3. Kur	šī	mūzika	varētu	skanēt	dzīvē?		
4. Ar	ko	kopā	Tu	gribētu	klausīties	šo	mūziku?	
5. Kā	 Tu	 domā,	 kādas	 jūtas	 pārdzīvoja	 komponists,	 rakstot	 šo	mūziku?	

Kādas	jūtas	viņš	centies	attēlot?	
6. Vai	Tavā	dvēselē	ir	skanējusi	līdzīga	mūzika?	Kad?	
7. Kādus	savas	dzīves	notikumus	Tu	varētu	saistīt	ar	šo	mūziku?	

	
2.	jautājumu	sistēma		

Mīļais	draugs!	
Lūdzam	atbildēt	uz	šādiem	jautājumiem.	Būsim	pateicīgi,	ja	Tu	varētu	plaši	
izklāstīt	savas	domas	un	iespaidus	pēc	skaņdarba	noklausīšanās.		
	
1. Kādas	emocijas	izraisa	dzirdētā	mūzika:		

– prieks,		
– sajūsma,		
– dusmas	–	bailes.		

	
2. Vai	Tu	vari	noteikt	dzirdētā	skaņdarba	noskaņojumu?	Ja	jā,	tad	kādu?		

– Jā	
– Nē	
_________________________________________________________________________________		
_________________________________________________________________________________	

	

3. Vai	Tu	vari	pateikt,	 kādi	mūzikas	 izteiksmes	 līdzekļi	 (melodija,	 ritms,	
dinamika,	 tembrs	 u.c.)	 izraisa	 noteiktu	 noskaņojumu?	 Lūdzam	
paskaidrot.		
– Jā	
– Nē	
_________________________________________________________________________________		
_________________________________________________________________________________		
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4. Vai	 Tu	 pārdzīvoji	 skaņdarba	 klausīšanās	 laikā?	 Ja	 jā,	 tad	 lūdzam	
paskaidrot,	ko	Tu	pārdzīvoji?		
– Jā	
– Nē	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________		

	
5. Vai	 Tu	 vari	 pateikt,	 kādas	 autora	 jūtas	 un	 noskaņojums	 izraisīja	 šī	

skaņdarba	radīšanu?		
– Jā	
– Nē	

	
6. Vai	Tev	patīk	ut	kāds	žanrs	vai	autors?		

– Jā	
– Nē	

	
7. Vai	 Tu	 par	 kaut	 ko	 domāji	 skaņdarba	 klausīšanās	 laikā?	 Lūdzam	

paskaidrot.		
– Jā	
– Nē	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	

	
8. Vai	Tu	spēji	izprast	skaņdarba	kopējo	noskaņu?		

– Jā	
– Nē	

	
9. Vai	Tu	vari	pastāstīt,	ko	saprati	skaņdarbā?	Lūdzam	paskaidrot,	ko	Tu	

saprati	vai	nesaprati.		
– Jā	
– Nē	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________		

	
10. Vai	Tu	sajuti	noskaņas	maiņu	dzirdētajā	skaņdarbā?		

– Jā	
– Nē	
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11. Vai	Tu	vari	izdalīt	skaņdarba	galvenās	pazīmes?	Kādas?		
– Jā	
– Nē	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________	

	
12. Vai	Tu	vari	izanalizēt	skaņdarba	mūzikas	izteiksmes	līdzekļus?	Lūdzam	

paskaidrot.		
– Jā	
– Nē	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________		

	
13. Vai	 Tu	 vari	 noteikt	 izpildījuma	 īpatnības	 un	 novērtēt	 izpildījuma	

kvalitāti?		
– Jā	
– Nē	

	
14. Lūdzam	 uzrakstīt,	 kādu	 tēlu	 Tu	 iedomājies	 uzreiz	 pēc	 skaņdarba	

noklausīšanās?		
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________		

	
15. Vai	 Tu	 vari	 noteikt	 skaņdarba	 formu?	 Ja	 jā,	 tad	 kāda	 forma	 ir	 šim	

skaņdarbam?		
– Jā	
– Nē	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________		

	
16. Vai	Tu	vari	salīdzināt	noklausīto	skaņdarbu	ar	kādu	citu?	Kāpēc	tieši	ar	

šo	skaņdarbu?		
– Jā	
– Nē	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________		
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17. Vai	Tu	pievienoji	tēlus	no	citiem	skaņdarbiem?	Kādus?		
– Jā	
– Nē	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________		

	
18. Ar	kādām	dzīves	parādībām	vai	jūtām	Tev	asociējas	šis	skaņdarbu?		

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________		

	
19. Vai	tev	galvā	radās	kādi	simboli,	klausoties	šo	skaņdarbu?	Kādi?		

– Jā	
– Nē	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________		

	
20. Vai	Tu	vari	salīdzināt	savus	tēlus	ar	skaņdarba	autora	ieceri?		

– Jā	
– Nē	
_________________________________________________________________________________		
_________________________________________________________________________________		
	

21. Pasaki,	vai	Tev	patika	šis	skaņdarbs?	Lūdzam	paskaidrot	kāpēc.		
– Jā	
– Nē	
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________		

	
22. Vai	Tu	vari	raksturot	skaņdarba	savdabību?		

– Jā	
– Nē	
_________________________________________________________________________________		
_________________________________________________________________________________		

	

23. Tavs	viedoklis	par	izpildījuma	kvalitāti.		
_________________________________________________________________________________		
_________________________________________________________________________________		

Paldies	par	darbu!	
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13.	pielikums	
Radošā	spēle	„TĒLNIEKS”	

	
Mērķis:		
 noteikt	 (skolotāja	 –	 mūzikas	 sacerējuma	 –	 muzikālā	 tēla	 –	 skolēna)	

kopīgas	radošās	darbības	līmeni.		
	
Uzdevumi:	
 pāru	(vai	grupas)	darba	iemaņu	un	prasmju	pilnveidošana;		
 skolēna	iztēles,	fantāzijas	un	daiļrades	attīstība;		
 muzikālā	 sacerējuma	 noskaņas	 attēlojuma	 prasmju	 un	 iemaņu	

izkopšana;	
 muzikālā	sacerējuma	tēla	noteikšana.		
	
Rotaļas	secība:	
 dalīšanās	pāros	(grupās);	
 tēlnieka	un	skulptūras	lomu	sadale;	
 tēlniekam	mūzikas	pavadībā	„no	māla”	jāizveido	skulptūra,	tātad	iztēlē	

jāiedomājas	tēls	un,	klasesbiedram	palīdzot,	saudzīgi	tas	jāizveido;	
 kad	 darbs	 pabeigts,	 tēlniekam	 tiek	 jautāts:	 „Ko	 Tu	 veidoji?”,	 bet	

skulptūrai:	 „Kas	 tu	 esi?”.	 Šajā	 laikā	 tēlnieka	 uzdevums	 ir	 attēlot	
muzikālā	 sacerējuma	 noskaņu,	 raksturu,	 bet	 skolotājam	 pusaudži	
jānovēro;	

 skolēnu	un	skolotāja	kopīgi	paveiktā	darba	analīze.	
	
Rezultāts:	
 dialoģiska	skolēnu	neverbālā	saskarsme	ar	mūzikas	mākslas	pasauli;	
 skolēnu	 emocionālā	 stāvokļa	 izmaiņas	 kopīgā	 radošajā	 darbībā	

(pedagogs	–	skaņdarbs	–	muzikālais	tēls	–	skolēns).	
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14.	pielikums	
1.	radošais	darbs	

Radošais	darbs	„Vārdos	ietvertās	asociācijas”	
	
Mērķis:		
 skolēnu	asociativitātes	līmeņa	noteikšana;	
 informācijas	 rezumēšanas	 spēju	 (domu	 izklāsta	 nedaudzos,	 bet	

nozīmīgos	vārdos	un	īsos	teikumos)	noteikšana.	
	
Materiāls:		
 J.	Ivanovs	vokalīze	Gubu	mākoņi;	
 J.	Porietis	Vienreiz	paņēmos	no	saules	(soprāns);	
 E.	Dārziņš	Nāru	dziesma	(sieviešu	koris);	
 F.	Šopēns	Valsis	(cis	moll);	
 E.	Dārziņš	Melanholiskais	valsis;	
 P.	Čaikovskis	Ziedu	valsis;	
 S.	Rahmaņinovs	Kā	sāp;		
 P.	Čaikovskis	Reiz	trokšņainā	ballē.	
	
Uzdevumi	
Piecrindes	izveidošana,	kas	atbilst	skaņdarba	muzikālajam	tēlam,	kur:	
- 1.	rindiņa	ir	vienā	vārdā,	parasti	lietvārdā,	pausta	dzejoļa	tēma;	
- 2.	rindiņa	ir	ar	diviem	papildinātājiem	attēlota	tēma;	
- 3.	 rindiņa	 ir	 ar	 trīs	 darbības	 vārdiem	 šīs	 tēmas	 ietvaros	 aprakstīta	

darbība;	
- 4.	rindiņa	ir	frāze,	ko	veido	četri	vārdi,	kuri	atklāj	autora	attieksmi	pret	

tēmu;	
- 5.	rindiņa	 ir	 viens	 vārds,	 pirmā	 vārda	 sinonīms,	 kurš	 emocionāli	

tēlainajā	vai	filozofiski	vispārinātajā	līmenī	atkārto	tēmas	būtību.	
	
Šis	uzdevums	tika	piedāvāts	kā	individuāls,	patstāvīgs	un	radošs	uzdevums	
(var	piedāvāt	veikt	pāros).	
	
Pieredze	rāda,	ka	šādu	radošo	darbu	izmantot	kā:	
 pusaudžu	asociativitātes	attīstīšanas	līdzekli;	
 sarežģītas	informācijas	sintezēšanas	veidu;	
 skolēnu	jēdzienu	krājuma	vērtēšanas	paņēmienu;	
 radošā	izteiksmīguma	rosināšanas	metodi.	
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Skolēnu	darbi:	
	Valsis	
хороший	весëлый	
смеётся	танцует	
кружится	
Королей	веселится	
душа	
Ах,	какие	чудеса!	

	Valsis	
прекрасный	
мелодичный	
тревожит	волнует	
кружит	
Вальс	уносит	в	небеса	
Волшебство!	

	Valsis	
торжественный	
мелодичный	
радует	веселит	
ободряет	
Вальс	вызывает	
радость	к	жизни	
Король	бала!	

		
	Dziesma	
весëлая	мелодичная	
помогает	веселит	учит	
Песня	–	верный	друг	
Жизнь!	

		
	Dziesma	
красивая	душевная	
поможет	успокоит	
настроит	
Песня	–	лучшее	
лекарство	
Радость!	
	

		
	Dziesma	
красивая	добрая	
поет	веселит	
радует	
Песня	учит	добру	
Свет!	
	

	Romance	
тихий	добрый	
успокаивает	
привлекает	учит	
Лекарство	от	
душевной	боли	
Сердце!	

	Romance	
чувственный	
выразительный	
поможет	расскажет	
Романс	выражает	
чувства	
Трепет!	

	Romance	
Трогательный	
нежный	
понимаем	исполняем	
заслушиваемся	
Романс	открывает	
душу	
Любовь!	

	
2.	radošais	darbs		

	
 Noklausīties	skaņdarbu.	
 Noteikt	 stila	 īpatnības	 un	 laikmetu!	 (Klasicisms,	 romantisms,	

impresionisms.)	
 Ar	ko	asociējas	šī	mūzika?		
 Vai	Jūsu	dzīvē	ir	bijuši	tādi	gadījumi?	
 Attēlo	(vai	verbāli	uzraksti)	savus	iespaidus,	noklausoties	mūziku.	

Paldies	par	darbu!	



Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika Marina Marčenoka 

 

251 
 

15.	pielikums	
Radošais	darbs	

	
Materiāls	(fragmenti):	
1. A.	Vivaldi	Gloria	(simf.	orķ.,	jauktais	koris);	
2. P.	Plakidis	Romantiskais	valsis;	
3. E.	Grīgs	Klavierkoncerts	(a	moll).	
	
	

	 Uzdevumi	

Zi
nā
ša
nu
	u
n	
pr
as
m
ju
		

an
al
īz
e	

	
1. Nosauc	izskanējušā	skaņdarba	autoru	(pēc	kārtas).	
2. Īsi	raksturo	komponista	daiļradi.	
3. Nosauc	šī	komponista	stila	īpatnības.	
4. Nosauc	skaņdarba	rašanās	vēsturisko	laikmetu.	
5. Attēlo	 laikmetu,	 kas	 atbilst	 dzirdētajam	 muzikālajam	

sacerējumam	 (arhitektūras	 elementi,	 ievērojamu	
mākslinieku,	dzejnieku	un	mūziķu	uzvārdi	u.c.).	

	
	
	 		
	
	
	
	

K
la
us
īš
an
ās
	p
ie
re
dz
es
	

pr
as
m
es
	u
n	
ie
m
aņ
as
	

	
1. Izsaki	savu	attieksmi	pret	dzirdēto	skaņdarbu.	
2. Sniedz	muzikālās	izteiksmes	līdzekļu	raksturojumu.	
3. Sniedz	skaņdarba	muzikālā	tēla	aprakstu.	
4. Sniedz	savu	skaņdarba	vērtējumu.	

	
Paldies	par	darbu!	

1.
2.	

3.	
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16.	pielikums	

Skolēnu	zīmējumi	

Edgars	C.,	9.	klase	 Annija	P.,	7.	klase	
	

	
Daniels	P.,	6.klase	 Sergejs	Z.,	8.	klase	

	

	
Kristiāna	S.,	9.klase	 Sofja	K.,	8.klase	
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17.	pielikums	

Dzejolis	„Gleznu	galerijā”	
	
Та	красота,	что	мы	частями	в	своем	исскустве	познаем,	
Неведомыми	нам	путями	предстанет	снова,	целиком.	

(Vebers)	
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18.	pielikums	

	
Skolēnam	tiek	piedāvātas	dažādas	gleznu	reprodukcijas17:	

	
	

J.	Lupšins		„Vecais	tilts”	 V.	Dunn‐Harra		„Ziedi”	
	

N.	Teksu		„Atmiņas”	 K.	Kuzema		“Mākoņu	buras”	
	

                                                 
17	Gleznu	reprodukcijas	ir	izmantotas	no	interneta	http://art.mirtesen.ru	materiāliem.	
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V.	Piveņs		„Izlase”18	 J.	Lopess		„Naktī”	
	

                                                 
18	Gleznu	reprodukcijas	ir	izmantotas	no	interneta	http://art.mirtesen.ru	materiāliem.	
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19.	pielikums	

	
1.	attēls.	M.	Musorgskis19	

	

	
	
	
	

2.	attēls	
Skolotāja	lasa	dzejoli:	
a)	
Раз	сидел	печальный	он	на	пеньке	под	елкой	
И	латал	свой	колпачок	длинною	иголкой.	
b)	
Старая	песня	о	счастье	вновь	звучит,	
И	над	рекой	слышится	голос	печальный.	
Песня	грустная,	песня	вечная,	голос	печальный	...	
c)	
Там	на	неведомых	дорожках	
Следы	невиданных	зверей,	
Избушка	там	на	курьях	ножках	
Стоит	без	окон	и	дверей.	
d)	
Из	того	ли	города	из	Мурома,	
Из	того	с	подворья	богатырского	
Из	того	села	да	Карачарова	
Выезжал	дородный	добрый	молодец	...	

(Афанасьева,	1990)	
                                                 
19	http://sqnotes.com/classic/73‐mp‐musorgskiy‐kartinki‐s‐vystavki‐noty‐skachat‐
besplatno.html	

	
Гном	

 

	
Старый	замок	

Балет	из	
вылупившихся	

птенцов	

	

Избушка	на	
курьях	ножках	

	

Богатырские	
ворота	
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20.	pielikums	
	

Skolotāja	lasa	dzejoli:	
	
Стихия	музыки	–	великая	стихия,	
Она	чем	непонятней,	тем	сильней.	
Глаза	мои,	бездонные,	сухие,	
Слезами	наполняются	при	ней.	
Она	и	не	видна,	и	невесома	
И	мы	ее	в	крови	своей	несем.	
Мелодии	всемирная	истома,	
Как	соль	в	воде	растворена	во	всем.	
Есть	в	музыке	бездумное	начало,	
Призыв	к	свободе	ото	всех	оков.	
Она	не	зря	лукаво	обольщала	
Людей	на	протяжении	веков.	
Но	и	сейчас,	когда	оркестр	играет	
Свою	неимоверную	игру,	
Как	нож	с	березы,	он	с	людей	сдирает	
Рассудочности	толстую	кору.	

(Е.	Винокуров,	1989)	
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21.	pielikums	

	
Itāļu	mākslinieka	Rafaēla	gleznas	„Siksta	Madonna”	reprodukcija20	

	

	 	 	
 

                                                 
20	http://ru.wikipedia.org/wiki/Сикстинская	
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22.	pielikums	

	
Skolotāja	lasa	dzejoli:	
	
Ave	Maria!	Пред	тобой	
Чело	с	молитвой	преклоняю…	
К	тебе,	заступнице	святой,	
С	утеса	мрачного	взываю…	
Людской	гонимые	враждою,	
Мы	здесь	приют	себе	нашли…	
О,	тронься	скорбною	мольбою	
И	мирный	сон	нам	ниспошли!	
Ave	Maria!		
Ave	Maria!	Ночь	пришла.	
Измучены	мы	тяжким	горем,	
И	ложем	служит	нам	скала	
Над	этим	вечным	бурным	морем.	
Взгляни	на	нас!	
Ты	сновидений	зловещий	рой		
Отгонишь	прочь,	
Прольешь	в	сердца	успокоенье,	
И	быстро	пронесется	ночь…	
Ave	Maria!		
Ave	Maria!	Не	страшна	
Нигде	с	тобою	злая	сила…	
Не	ты	ли	благости	полна,	
Гонимых	нас	в	горах	укрыла!	
И	в	этот	поздний	час	мольбою	
К	тебе	взываю	я:	внемли!	
Будь	нам	охраною	святою	
И	тихий	сон	нам	ниспошли!	
Ave	Maria!	

(Е.	Винокуров,	1989)	
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23.	pielikums	

	
Skolotāja	lasa	dzejoli:	
	
Художники	в	широком	смысле	–		
Поэты,	трагики,	певцы.	
Одни	довольно	быстро	скисли,	
Другие,	право,	молодцы.	
На	арфе,	или	же	на	лире,	
Иль	красками	на	полотне,	
Но	чтобы	там	не	говорили,	
Мы	с	вами	родственны	вполне.	
Одна	судьба,	одна	задача	–	
Рисуй,	играй	или	пиши,	
Но	непременно	что–то	знача	
Для	человеческой	души.		

(Е.	Винокуров,	1989)	
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24.	pielikums		

	
8.	klases	skolnieces	Sofijas	K.	domraksta	fragments	

	
„Печаль	свободна”	

	
Я	выбрала	третью	иллюстрацию.	По	моему	она	подходит	к	музыке	и	
тексту.	 Цвета	 мрачные,	 как	 и	 печаль	 и	 кажется,	 что	 на	 свете	 нет	
ничего	 веселого	 и	 счастливого,	 когда	 на	 эту	 картину	 смотришь.	 На	
этой	 картине	 серый	 цвет.	 Когда	 на	 нее	 смотришь,	 то	 становится	
грустно.	 Когда	 слушаешь	 музыку,	 то	 на	 душе	 становится	 тихо	 и	
спокойно.	 Ни	 о	 чем	 не	 думаешь.	 В	 звуках	 что–то	 необыкновенное,	
волшебное	 и	 печальное.	 Если	 закрыть	 глаза,	 то	 представляется	 все	
вокруг	тебя	серым	и	печальным.	Поневоле	думается	–	есть	ли	место	на	
Земле,	 где	 всегда	 звучит	 эта	 неземная	 музыка,	 и	 где	 ты	 будешь	
счастлив?	
Когда	я	смотрю	на	картину	и	слушаю	музыку,	я	вспоминаю	о	том,	что	
было	 со	 мной	 раньше,	 о	 той	 печали,	 которую	 пришлось	 когда–то	
пережить.	Мне	хочется	попасть	туда.	Где	я	буду	свободна	как	печаль.	
Мне	не	хочется	пробуждаться	от	этого	прекрасного	сна!	Люди	думают,	
что	 печаль	 мучает	 их,	 но	 по	 моему,	 она	 придает	 новые	 надежды,	
заставляет	нас	 задумываться	над	 своими	поступками,	 своей	жизнью.	
Пусть	люди	поймут,	что	печаль	прекрасна!	
	
9.	klases	skolnieka	Sergeja	Z.	domraksta	fragments	
		

„Печаль	моей	души”	
	
Когда	тебя	настигает	печаль	–	ты	делаешь	то,	 что	ты	бы	никогда	не	
сделал	 бы.	 Твои	 поступки	 совершенно	 отличаются	 от	 повседневных.	
Твои	мысли	туманны.	Ты	становишься	совсем	другим	человеком.	Ты	
можешь	измениться	так,	что	даже	твои	друзья	и	родственники	могут	
тебя	 не	 узнать.	 Ты	 не	 сможешь	 понять	 других	 людей.	 Со	 мной	
происходит	 порой	 тоже	 самое,	 когда	 меня	 настигает	 печаль.	 Печаль	
приходит	всегда	внезапно.	Например,	вечером,	ложась	спать,	я	весела,	
а	 когда	 наступает	 утро,	 то	 я	 ощущаю	 такую	 печаль,	 что	 все	 яркие	
краски	 жизни	 тускнеют,	 превращаются	 в	 серые,	 черные	 тона.	
Становится	 не	 в	 радость	 яркое	 голубое	 небо	 или	 желтые,	 радостно	



Marina Marčenoka Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika 
 

262	
 

бросающие	 свои	 теплые	 лучи,	 солнце.	 Я	 не	 радуюсь	 нежному,	
прохладному	 ветру,	 ни	 звонкому	 щебетанию	 птиц.	 В	 такой	 момент	
мне	не	хочется	слушать	повседневную,	развлекательную	музыку,	мне	
хочется	какой–то	необыкновенной	музыки.	Такой,	как	это	прекрасное	
произведение!	Я	хочу	слышать	мелодию,	которая	тронет	мою	душу	–	
медленную,	 чистую,	 пронизывающую	 глубоким	 и	 завораживающим	
содержанием.		
В	 такой	 момент	 хочется	 рисовать,	 только	 цвета	 будут	 тусклые,	
невыразительные,	бесцветные.	Они	не	похожи	на	обычные	цвета,	как	
и	 мое	 состояние	 души.	 Ведь	 оно	 не	 понятное	 для	 всех,	 как	 и	 мой	
рисунок.	
Я	всю	свою	печаль	через	музыку	выражаю	в	рисунке!	
	
8.	klases	skolnieka	Kristiāna	S.,	domraksta	fragments	
		

„Пробуждение	весны”	
	
Когда	 я	 слушаю	 музыку	 и	 смотрю	 на	 иллюстрацию,	 то	 мне	 сразу	
представляется	ранняя,	солнечная	весна.	Время,	когда	пробуждаются	
после	зимнего	холода	все	живое	вокруг,	когда	начинает	все	оживать.	
Появляются	первые	цветы,	шумят	ручейки,	возвращаются	из	далеких	
краев	 птицы.	 На	 улице	 появляется	 какой–	 то	 необыкновенный	шум,	
веселье.	
Когда	 слушаешь	 музыку	 –	 чувствуешь	 необыкновенную	 свежесть,	
свободу,	пробуждение.	
	
	
Radošais	darbs	

	
Materiāls:	J.	Samonovas	skaņdarbs	„Zvaigžņu	nakts”.	
	
Uzdevumi:		
 noklausīties	skaņdarbu;	
 izprast	muzikālo	tēlu;	
 izdomāt	nosaukumu;	
 uzrakstīt	sacerējumu;	
 izteikt	personīgo	attieksmi	pret	noklausīto	skaņdarbu.	
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Piemērs:	
	„Падение	танцующих	звезд”		

(8.	klases	skolnieka	Dmitrija	A.	domraksta	fragments)	
	
Печальная	ночь.	Где–то	далеко	мерцают	звезды.	Мерцают	потому,	что	
кружатся.	Их	так	много,	что	кажется,	что	они	собрались	на	бал	печали	
и	 кружатся,	 кружатся…	 Они	 танцуют.	 Берутся	 за	 руки	 и	 получаются	
созвездия.	 Им	 одновременно	 весело	 и	 печально.	 Вечером	 город	
грустит	 и	 молчит.	 Он	 смотрит	 на	 звезды	 и	 ему	 кажется,	 что	 это	
маленькие	 сверчки,	 бегающие	 по	 небу.	 В	 этот	 прекрасный,	 но	
печальный	 вечер	 звезды	 свободны.	 Звезды	 такие	 же	 зрители,	 как	 и	
города.	Они	смотрят	на	то,	как	медленно	потухают	последние	огоньки	
в	 маленьких	 и	 больших	 домах.	 Люди	 спят.	 Так	 тихо,	 что	 можно	
услышать,	 как	в	домах	пробьют	часы	полночь,	 как	тихонько	 свистит	
последний,	пролетающий	ветерок.	
Бал	 звезд	 продолжается	 почти	 до	 утра.	 Луна–мать,	 мать	 звезд,	
королева	ночи	потухает	позже	всех.	В	эту	ночь	много	звезд	погибает.	
Они	 падают	 в	 земную	 космическую	 пропасть,	 где	 обретают	 совсем	
другую,	 новую	 жизнь.	 А	 здесь,	 на	 Земле,	 люди	 тоже	 умирают,	 но	
обретают	новую,	неизвестную	жизнь.		
Значит,	если	звезда	упала,	то	мы	поднимаемся	ввысь!		
Мне	очень	понравилось	это	произведение.	Низкий	тембр	виолончели	
настраивает	 на	 прекрасный,	 но	 печальный	 вечер.	 Это	 время	 звезд,	
тишины	и	размышлений.	
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