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«МОЙ ЯЗЫК 
 понимают во 

всем мире» – так много 
лет назад Йозеф Гайдн 
ответил Моцарту, пы-
тавшемуся отговорить 
его выступать в Лондо-
не, так как, по мнению 
молодого коллеги, Гайдн 
знал «слишком мало 
языков». Именно с та-
ким эпиграфом с 3 по 
8 апреля 2009 года в 
 Вене прошла 37-я Меж-
дународная конферен-
ция ESTA. Предлагаю 
взглянуть на самые примечательные ее моменты.

Конференция началась с вечернего приема в мэ-
рии, где мэр Вены Михаэль Хойпль рассказал, на-
сколько важным является проведение подобной 
 акции на родине одного из самых оптимистичных 
композиторов Нового времени и старшего из трех 
венских классиков, ведь 2009-й год был объявлен в 
Австрии Годом Гайдна. Затем звучит струнный квин-
тет Дворжака в исполнении педагогов из разных 
уголков Европы.

Основная часть конференции проходила в здании 
Венского Университета Музыки и Исполнительских 
Искусств. Утро 4 апреля открыл познавательный и 

интересный рассказ о 
37-летней истории ESTA 
Марианны Крёмер, 
одной из ее основатель-
ниц. Затем, наше внима-
ние на несколько часов 
занимает известный 
итальянский альтист 
Бруно Джуранна, кото-
рый проводит мастер-
класс с несколькими 
студентами универси-
тета. После обеда нас 
ждет концерт детского 
оркестра «GUWISAKA-
LIGULI», название ко-

трого представляет собой соединенные первые слоги 
имен педагогов-основателей, с фольклорной поста-
новкой, включающей музыкальный материал разных 
народов мира. Вечером «Brahms-Saal» знаменитого 
Musikverein переполнен желающими послушать до-
вольно необычный даже для Вены концерт. Во время 
службы у Эстергази Гайдн написал более 100 ансам-
блей, включающих баритон – старинный струнный 
инструмент, основательно забытый в XIX веке. Ныне, 
вследствие возросшей популярности аутентичного 
исполнения классических призведений, любимый ин-
струмент Николаса Эстергази вернулся на академиче-
скую сцену. По конструкции баритон представляет 

Европа — плавильный котел
37-я Международная конференция ESTA. 

Вена. 3–8 апреля 2009 г.

Бруно Джуранна проводит мастер-класс

Станислав Сагдеев с Президентом ESTA Австрия Ульрикой Данхёфер, 
Марианной Крёмер и Вернером Шмиттом
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собой басовую версию Viola d’amour. У не-
го семь струн, а под грифом расположен 
еще ряд других струн, которые резони-
руют во время игры. Кроме того на них 
играют щипком при помощи большего 
пальца левой руки. Мы услышали не-
сколько трио Гайдна и Томасини – все 
с участием баритона.

Утро 5 апреля началось с интересной 
лекции Михаэля Фришеншлагера о вели-
ком Фрице Крейслере, скрипаче и компо-
зиторе, чья удивительно успешная карьера 
охватила все континенты. Нам посчастливи-
лось услышать редкие записи самого Крейслера, 
которые, хотя и далеки по качеству от современ-
ных технологий, дают полное представление 
о неординарных и местами дерзких взглядах 
Крейслера на интерпретацию классических скри-
пичных произведений. Лекция Грегора Видхольма 
об исследовании акустических характеристик му-
зыкальных инструментов, уводит нас в техни-
ческую сторону звукоизвлечения. Начиная 
с краткой истории струнных инструментов, 
берущей начало от Галилео Галилея, он рас-
сказывает о таких современных техноло-
гиях как электронная интерфериоме-
трия, позволяющих получить предель-
но точные данные об акустических 
параметрах данного инструмента, что 
позволяет синтетически моделировать 
любое звучание.«Сейчас кроме нас в 
мире подобным оборудованием облада-
ют только два мастера, но вы можете дать 
им любой инструмент и они сделают ко-
пию, звучащую абсолютно идентично.» 
Вечером мы отправляемся в Prayner 
Konservatorium, где в великолепном 
Ehrbar-Saal нас ждет концерт «Jess-Trio-
Wien». Точность и слаженность испол-
нения трио Гайдна на фоне кристально 
чистого строя инструментов, захватыва-
ющий дуэт Кодаи для скрипки и виолон-
чели и, наконец, трио Мендельсона c-moll 
доставили публике огромное удовольствие.

6 апреля предстоял необычный день. Поездка в 
Айзенштадт, где долгое время жил и работал Гайдн, 
началась с экскурсии по замку Эстергази, который 
сейчас представляет собой музей. Строгие правила 
безопасности, о которых предупреждает экскурсовод, 
обретают смысл, когда мы начинаем обход экспози-

ции. Помимо огромного количества портретов и 
документации иллюстрирующих историю рода 

Эстергази здесь находятся оригиналы рукописей 
и первые издания призведений Гайдна, а также 
струнные инструменты того времени, среди 
 которых и упомянутый баритон. Последующая 
экскурсия по дому Гайдна позволяет увидеть 
условия жизни композитора в Айзенштадте. 
Концерт струнного квартета «Minetti» в удиви-
тельном Haydnsaal в самом замке, исполнив-
ших контрастные квартеты Гайдна и Берга, 
еще раз подчеркивает значение камерной 
 музыки на современном этапе, что подтверж-
дает Йоханнес Мейсль, художественный 
 директор Европейской Академии Камерной 
Музыки. «Сегодня существует огромный 
спрос на качественную камерную музыку. 
Это поле, дающее огромные возможности 

для развития, несмотря на огромное ко-
личество уже существующих коллекти-
вов. Именно на камерную музыку следу-
ет делать упор.» Учитывая современные 
запросы общества, Европа делает упор 
на «выращивание» квартетов и других 
камерных ансамблей высокого уровня, 
поскольку снижение спроса на них не 

предвидится. Необходимость подоб-
ной расстановки приоритетов нам 
(украинцам) еще только предстоит 
по-настоящему осознать. 

Из событий 7 апреля следует от-
метить замечательное выступление 

студентов одной из венских консерва-
торий, а также встречу с Францем 

Кланнером, ведущим разработчиком 
струн компании Th omastik-Infeld. Он рас-
сказал о технических основах подбора 

струн на основании специфики использова-

Heanzenquartett Haydnsaal

Баритон
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ния различных материалов и дает практические сове-
ты советы. Вечером в зале австрийской академии der 
Wissenschaft en мы увидели результат проекта «ESTA 
Chamber Orchestra» – 27 студентов, учеников членов 
ESTA из 24 стран. Коллектив, репетировавший на 
протяжении 5 дней под руководством австрийского 
дирижера Эрнста Ковачича, успешно исполнил про-
грамму из произведений Гайдна, Сука, Шёнберга и 
Бартока. Украину в этом студенческом интернациона-
ле достойно представляла София Рогальская – сту-
дентка Киевской Академии им. Чайковского, класс 
Л.И. Овчаренко (1-й пульт 1-х скрипок). Вечер завер-
шается в венской таверне «Heuriger», но и тут нас со-
провождает музыка! Heanzenquartett, существующий 
с 1976 года до самой ночи неустанно развлекает нас 
традиционными австро-венгерскими песнями, валь-
сами и польками.

Утро 8 апреля, завершающего дня – круглый стол 
«Будущее музыкального образования в Европе». 
Снова много говорится о камерной музыке. Она име-
ет большое практическое значение как в первичном 
обучении так и впоследствии. Руководители ведущих 
университетов и академий Европы обсуждают слож-

ную тему – как сделать образование на раннем этапе 
(ведь именно в раннем возрасте это так важно) более 
идентичным в разных уголках континента. Как при-
мер – в Европе очень распространено «групповое 
 обучение» детей музыке, признанное весьма эффек-
тивным. «Дети в Австрии вообще не привыкли зани-
маться дома» – нам подобные мысли могут показать-
ся довольно странными. «Должна ли вся Европа 
следовать одной системе?» – звучит вопрос. «Мы 
должны стремиться к единению, однако сама мысль 
о «глобализации» в музыке, абсурдна, ведь Европа 
сочетает в себе огромное количество культур и тра-
диций, которые не следует ломать.» 

Да, несомненно за годы прежней власти на терри-
тории (бывшего) Союза сформировались и культи-
вируются определенные традиции в образовании, 
однако, следует полагать, что повышение исполни-
тельского качества, как результата образовательного 
процесса, невозможно без совершенствования самой 
системы обучения, и, если мы стремимся в Европу, 
это еще один шаг, который нам предстоит сделать.

Станислав Сагдеев

ESTA Chamber Orchestra

Круглый стол «Будущее музыкального образования в Европе»
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ТЕМА УЧНІВ-МУЗИКАНТІВ з надмірною 
емоційністю є майже не розробленою в теорії 

виконавства. Цьому питанню присвячена коротка ха-
рактеристика, яку подає учням подібного типу видат-
ний радянський скрипковий педагог А. І. Ямпольський 
в статті «Про методи роботи з учнями». В ній зокрема 
говориться: «Підвищена емоційність, яка іноді призво-
дить до того, що учень не в стані оволодіти своїми емо-
ціями навіть під час занять. Перевиховання таких 
учнів в бік більшої усвідомленості та зосередженості, 
звільнення від зайвої збудженості, як правило, вимагає 
тривалого часу і повинно відбуватися з великою обе-
режністю, щоб не заглушити творчу ініціативу учня».1

Далі в статті надаються дві стислі рекомендації. 
Одна з них пов’язана з великим значенням виховання 
у цих учнів почуття ритму, як найбільш слабкої сторо-
ни їх виконання, друга – з корисністю попереднього 
і детального ознайомлення з п’єсами за фортепіано, 
що допомагає сформувати цілісну уяву про твір ще до 
розучування його на інструменті.

В цьому лаконічному висловлюванні відомий пе-
дагог не тільки привернув увагу до виконавців з під-
вищеною емоційністю, але й пунктирно визначив 

найбільш характерні риси їх гри. І все ж таки пробле-
ма ця є набагато ширшою. Тому в даній статті буде 
зроблена спроба більш глибоко висвітлити та деталі-
зувати деякі з аспектів цього питання та запропону-
вати методи роботи з учнями вказаного типу.

Психофізіологічною основою емоційної перезбу-
дженості під час гри є, з одного боку, підвищена реак-
тивність на емоційно-змістовну сторону музики, а з 
другого – неврівноваженість нервових процесів збу-
дження та гальмування, коли перше домінує над дру-
гим. Вже на цьому рівні розгляду питання виявляють-
ся як позитивні (реактивність на виразність музики), 
так і негативні (емоційна перезбудженість) сторони 
явища підвищеної емоційності музиканта-виконавця.

Однак навряд чи слід перебільшувати роль психо-
фізіологічних факторів в явищі емоційної перезбу-
дженості виконавця. Безперечно, цей рівень сприй-
няття музики та творчого відтворення є глибинним 
в структурі художніх емоцій. Це свого роду та могутня 
емоційно-енергетична база, яка живить будь-який 
акт художнього процесу. Але тим не менш, ведучими 
під час музичного виконання є емоційно-образне уяв-
лення. Останнє виключає прямолінійне відбиття на-
ших емоційних станів в звуках музики і передбачає 
переломлення їх через узагальнену художню образ-

Підвищена емоційність 
та свобода гри

1 Ямпольский А. И. О методе работы с учениками // Вопросы скрипичного 
исполнительства и педагогики. – М., 1986. – с. 9.
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ність. «Музичні емоції насправді є розумними емоці-
ями» – говорив видатний психолог Л. Виготський.2 
Зайва емоційність завжди пов’язана з більшою чи 
меншою мірою домінування психофізіологічного рів-
ня емоційного переживання над художнім. 

Подібне «зміщення» яскраво описував Ф. І. Шаля-
пін. «Пам’ятаю, – пише він,  – як одного разу в «Житті 
за царя», в той момент, коли Сусанін говорить: «Зве-
лять іти, коритись треба» та, обіймаючи доньку свою 
Антоніну, співає: «Ти не журися, дитинко моя, не плач, 
моє улюблене чадо», – я відчув, як по моєму обличчі 
потекли сльози. В першу хвилину я не звернув на це 
уваги, – думав, що це плаче Сусанін, – але раптом по-
мітив, що замість приємного тембру голосу з горла по-
чинає виходити якийсь жалібний клекіт… Я налякався 
і відразу зрозумів, що плачу я, засмучений Шаляпін, 
занадто інтенсивно відчувши горе Сусаніна, тобто 
сльозами зайвими, непотрібними, – і я миттєво за-
тримав себе, охолодив. Ні, брат, – сказав контролер,  – 
не ставай сентиментальним. Бог з ним, з Сусаніним. 
Ти краще співай і грай правильно…».3 

Неважко помітити, що межа, яка розділяє художні 
емоції від фізіологічного переживання, є дуже тонкою. 
Дійсно, від великого до смішного – один крок. Та ми й 
самі деколи буваємо свідками того, коли захоплений 
до забуття художньої умовності виконавець вже не по-
мічає скриплячих звуків, підвищеної інтонації (у таких 
виконавців вона, як правило, підвищується), ритміч-
них неточностей, помилково вбачає в подібному стані 
натхнення. Певно, що перебуваючи в подібному стані, 
виконавець не здатний об’єктивно, ніби зі сторони, 
оцінити результат своєї гри, тому процес переживання 
під час гри в нього зміщений в бік фізіологічних, а не 
художніх почуттів. Це і є головною музично-психоло-
гічною причиною явища підвищеної емоційності у ви-
конавців, яка повинна стати головним об’єктом вихо-
вання учнів подібного типу.

Провідним у музиканта є музичний (художній) 
слух в його широкому розумінні. Одним з найголовні-
ших компонентів, які вбирає в себе музичний слух, є 
почуття художньої міри емоційного переживання. По-
чуття художньої міри передбачає найстрогіший контр-
оль (про який говорить Ф. І. Шаляпін) за ступенем вну-
трішнього емоційного збудження виконавця. Артист і 
людина під час виконання не повинні з’єднуватися ра-
зом. З цією метою, як вважав Ф. І. Шаляпін, необхідно 
вміти роздвоюватися, для того, щоб постійно виховува-
ти в собі відчуття контролю. «Коли я співаю, – пише він, 
– образ, який я втілюю, завжди переді мною на огляді. 
Він перед моїми очима кожну мить. Я співаю і слухаю, 
дію і споглядаю. Я ніколи не бував на сцені один… На 
сцені два Шаляпіна. Один грає, другий контролює. «За-
надто багато сліз, брат, – говорить коректор актору. – 
Пам’ятай, що плачеш не ти, плаче персонаж. Зменши 
сльозу». Або ж: «Мало, сухувато. Збільшити».4 

У виконавців-інструменталістів емоції виклика-
ють найрізноманітніші рухові та секреторні реакції в 
різних системах організму і пов’язані з процесами ви-
конання рухів. Вони можуть впливати на зміни швид-

кості, точності, координаційної злагодженості рухів. 
Під час виконання музики вони впливають на ритм, 
точність розподілу смичка, силу його натиску на 
струни, якість звуковидобування та ін. «Вільність 
м’язового відчуття в процесі вироблення технічної 
навички, – вказує В. К. Стеценко, – значною мірою 
 зумовлюється розпруженістю психіки, рівновагою 
між збудженням і гальмуванням нервових процесів. 
Надто сильні, надмірні збудження неминуче ведуть 
до м’язового затиснення».5

Художні емоції поєднані з фізіологічними центрами 
і живляться від них за допомогою своєрідного «кана-
лу», пропускні «шлюзи» якого повинні суворо контро-
люватися виконавцем. Бідність емоційно-енергетичних 
ресурсів призводить до емоційної дистрофії виконав-
ського процесу, в той час як їх пересичення – до емо-
ційної вульгаризації. Не випадково відомий німецький 
педагог К. Мартінсен настійливо закликав «перетвори-
ти слухову сферу в справжній орган душі».6 Адже лише 
за допомогою художнього слуху можливо випрацювати 
в собі внутрішнього контролера, про якого постійно 
говорить Шаляпін. Процес виховання такого контроле-
ра має стати запорукою просування виконавця шляхом 
вдосконалення його майстерності.

Отже, одна з причин емоційної перезбудженості 
виконавців полягає в неправильному розумінні само-
го акту виконавського процесу. Гальмом тут виступає 
хибна психологічна установка, з точки зору якої ви-
разність гри ніби знаходиться в прямій залежності 
від ступеня переживання виконавця. Якраз навпаки! 
Художньо повноцінний виконавський процес можли-
вий лише при максимальному спокої виконавця. Вну-
трішньому стану спокою під час творчого виконав-
ського акту надавали велике значення видатні діячі 
мистецтва – музиканти, актори.7 Безумовно, такий 
спокій ніяк не означає внутрішньої байдужості до то-
го, що виконується, оскільки переживання взагалі і 
переживання виконавцем музичної образності – по-
няття різні. Контроль та керування характером зву-
чання під час виконання музико здійснюється слухом 
на підставі високої художньо-образної уяви.8 

Майстер-виконавець не стільки переживає, скіль-
ки зображає переживання за допомогою володіння 
засобами виразності. Як і актор, він грає, тобто лице-
діє в тому чи іншому образі, в тому чи іншому на-
строї. Мистецтво музичного виконання потребує 
не стільки безпосередності переживання та емоційної 
щирості, скільки ілюзії такої безпосередності, щирос-
ті. На те воно і є мистецтво, на те воно є гра; адже ми 
граємо(ся) в той чи інший характер за допомогою того 
чи іншого інструменту. Але для цього необхідно бути 
майстром, тобто володіти засобами художньої вираз-
ності, або технікою втілення образної ідеї та вміло за-
стосовувати її. Г. Нейгауз, наводячи слова О. Блока 

2 Выготский Л. С. Психология искусства. – М., 1968. – с. 168.
3 Шаляпин Ф. И. Повести о жизни. – Пермь, 1965. – с. 304.

4 Шаляпин Ф. И. Повести о жизни. – Пермь, 1965. – с. 304.
5 Стеценко В. К. Методика навчання гри на скрипці. – К., 1982, ч. 2, с. 6.
6 Мартинсен К. Индивидуальная фортепианная техника. – М., 1966. – с. 187.
7 Див. про це: Коган Г. У врат мастерства. – М., 1977. – с. 105–113.
8 Автору статті доводиться нерідко і успішно користуватися методом ауто-

генного тренування у випадках емоційних «перехльостів» під час гри, на-
віюючими словами: «внутрішньо засипай (навіть заплющуй очі!), а звуко-
вий результат повинен бути справжнім» – прийом, який відразу активізує 
слух та сприяє контролю за внутрішнім станом.
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(«Для того, щоб створювати твір мистецтва, слід вмі-
ти це робити»), стверджує, що виконавець повинен 
вміти робити свою справу так, як це роблять майстри 
найрізноманітніших професій.9 

Так актор повинен виконувати свою роботу спокій-
но, без зайвого внутрішнього збудження (не «роздира-
ючи» на собі сорочку), котре могло б пошкодити спра-
ві. Йому потрібен лише належний емоційний тонус та 
чітке уявлення художнього образу-мети; далі вже спра-
ва за його володінням засобами виразності. Те саме по-
трібне і музиканту-виконавцю. Лише на фоні повного 
внутрішнього спокою (але не байдужості!) виникає не 
тільки ясна уява про художній ідеал, але й відбувається 
слуховий контроль за якістю його втілення. Спокійний 
стан допомагає корегувати досягнутий результат гри, 
миттєво реагувати на різні трансформації уявного ху-
дожнього образу. Процес цей дещо нагадує дистанцій-
не управління. Якщо виконавець занадто емоційно 
збуджений, він ризикує втратити контроль (дистан-
цію) над керованим ним образом, злитися з ним і упо-
дібнитися заплутаному нервовому клубку, де разом 
з’єдналося художнє і біологічне, де немає місця витон-
ченим диференційованим відчуттям, де весь процес 
гри звернув у хистке річище випадковості. 

Ще одна слабка ланка в системі творчого процесу 
виконавця з підвищеною емоційністю полягає у не-
вмінні користуватися розподіленою увагою. Такого ви-
конавця музика захоплює до самозабуття. З одного 
боку це добре, оскільки говорить про вміння легко й 
швидко входити в її емоційно образний світ, тобто 
концентрувати на ній свою увагу. Однак, «дистанційне 
управління» виконавським процесом передбачає та-
кож активність «бокової» уваги, коли при концентра-
ції на головній меті, з під контролю не випадають інші 
складники творчого акту, наприклад, слухання аком-
пануючої партії і навіть окремих її голосів, відчуття 
присутності педагога, слухачів, увага до атрибутів 
приміщення, а також контроль за функціонуванням 
свого технічного апарату аж до дрібних м’язових від-
чуттів та інше. «Я ні на хвилину не розлучаюсь з моєю 
свідомістю на сцені, – пише Ф. І. Шаляпін, – ні на се-
кунду не втрачаю здібності і звички контролювати 
гармонію дії. Чи вірно стоїть нога? Чи в гармонії поло-
ження тіла з тим переживанням, яке я повинен зобра-
жати? Я бачу кожне тремтіння і чую кожний шелест 
довкола себе. У неохайного хориста скрипнув чобіт, – 
мене це аж кольнуло. «Нероба, – думаю, – скриплять 
чоботи», і в цей же час співаю: «Я вмираю»…10 

* * *
Із сказаного можна зробити висновок, що робота над 
подоланням негативних сторін явища підвищеної 
емоційності зводиться в основному до виховання 
прийомів контролю під час гри, та прищеплення віль-
ного володіння засобами виразності. Сподіваємося, 
що пропоновані нижче рекомендації можуть стати 
корисним не лише скрипалям досліджуваного типу. 

Починати таку роботу слід з виховання навичок 
самоконтролю за емоційним станом та м’язово-рухо-
вими відчуттями. З цією метою потрібно в першу чер-

гу випрацювати в собі засоби активного внутрішнього 
гальмування, тобто оволодіти свідомою саморегуляці-
єю процесами збудження та гальмування, оскільки 
без цього стає обмеженою перспектива перенавчання 
таких учнів на здоровій професійній основі. Важливу 
допомогу в цьому може принести досвід К. К. Станіс-
лавського щодо виховання м’язової свободи у акторів. 
З цією метою великий режисер пропонував постійно 
випрацьовувати в собі контролера за м’язовими від-
чуттями. «При наявності затиснення, – говорить він, – 
контролер повинен їх усувати. Цей процес самопере-
вірки і зняття зайвого напруження повинен бути 
доведений до механічного, позасвідомого призвичаю-
вання. Але цього ще замало – його слід перетворити в 
нормальну звичку, в природну потребу, і не тільки для 
спокійних моментів ролі, але, головним чином, для 
хвилин вищого нервового та фізичного піднесення».11 
Далі К.К. Станіславський продовжує: «Ця звичка по-
винна випрацьовуватися кожного дня, систематично, 
не тільки під час класних та домашніх вправ, але й 
у самому реальному житті, поза сценою, тобто в той 
час коли людина лягає, встає, їсть, гуляє, працює, спо-
чиває, словом, у всі моменти його існування. М’язово-
го контролера необхідно упровадити в свою фізичну 
природу, зробити його своєю другою натурою. Тільки 
в такому випадку м’язовий контролер буде допомага-
ти нам в момент творчості».12 

Ніби реалізуючи на практиці цю думку, видатний 
піаніст і педагог Г. Г. Нейгауз наполегливо прищеплю-
вав своїм учням уяву про те, що «грати на фортепіано 
легко». Ця психологічна установка – «грати легко» – 
повинна стати програмним девізом кожного інстру-
менталіста. Скрипалям «трудівникам» із затисненим 
ігровим апаратом в першу чергу слід постійно нагаду-
вати собі про те, що грати на скрипці легко. І тому 
краще, якщо будь-яке ускладнене місце не удалося, 
але було виконано легко, ніж удалося, але через силу.

Дуже важливо при цьому визначити точку виміру 
для відчуття свободи, або оптимального рівня, коли 
свобода ще не переходить в розхитаність, оскільки 
остання при інтенсивній грі може знов обернутися за-
тисненістю. До того ж таку свободу важливо відчувати 
під час гри, а не тоді коли знаходимося без інструменту. 
Адже потрібно вміти вільно грати, тобто діяти, а не ли-
ше вільно стояти зі скрипкою. Ось чому часом рекомен-
довані вправи на розслаблення м’язів без інструменту 
можуть мати лише прикладне , а не практичне значення.

Суттєву допомогу в цьому, як конкретний показо-
вий приклад-уявлення, може надати спосіб імітуван-
ня стану скрипалів, зображених на старовинних кар-
тинах. Скрипку вони, як правило, тримають не на 
ключиці, а значно нижче, майже на грудях. Таке поло-
ження скрипки пов’язано з історично раннім етапом 
її засвоєння, коли використовувалися лише нижні по-
зицій. Але таке положення дає можливість перевіри-
ти відчуття свободи в правій руці – плечі опущені, 
шия вільна, руки відокремлені одна від одної, дихан-
ня вільне. Це відчуття слід намагатися зберегти також 

9 Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1988. – с. 77.
10 Шаляпин Ф. И. Повести… – с. 305.

11 Станиславский К.К. Работа актера над собой. – М., 1954. – Собр. соч. в 8 т. 
– т. І. – с. 135.

12 Станиславский К.К. Там само. – с. 135.
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і при звичайному способі тримання скрипки і смичка 
(хоча вже навіть підтягнуте вихідне ігрове положення 
сучасного скрипаля-професіонала є значно віддале-
ним від дещо валькуватої форми тіла музикантів зо-
бражених на гравюрах).

Тримаючи скрипку нижче ніж на плечі (ключиці), 
створюються передумови відчуття того, наскільки 
вільно і відокремлено від лівої руки повинна діяти 
права. Бажано застосовувати розмахові рухи від пле-
ча, не уникаючи насиченого звучання, а також спо-
вільнюючи або прискорюючи при цьому рухи смичка. 
Якщо існують певні незручності в триманні смичка 
(якщо він затиснутий), можна спробувати утримати 
його великим пальцем не за тростину, а за колодочку 
знизу. Таке віддалення великого пальця від тих, що 
лежать на тростині, дає можливість перевірити наяв-
ність хапального рефлексу між великим та рештою 
пальців та позбутися його. 

Зрозуміло, що пропоноване відхилення у триман-
ні скрипки і смичка від звичної форми застосовується 
як допоміжний контроль за відчуттям свободи, необ-
хідний для усвідомлення того, з якою легкістю мож-
лива гра на скрипці. 

Професор Одеської консерваторії Олександр Стан-
ко слушно зауважує, що звільнення м’язів у надто 
емоційних учнів, зокрема, пов’язано з темпом і харак-
тером твору. Поки граються повільні п’єси спокійного 
характеру – все йде ніби нормально. Але якщо дати 
учню збуджений за характером твір, то знову м’язи 
перенапружуються. Причини цього явища повинні 
знати як учні, так і педагоги. Що стосується темпу, то 
головна проблема, як правило, полягає в технічній 
підготовці, та у ступені вивченості твору. Щодо харак-
теру гри, то причини тут можуть бути різні. 

Перша з них – укорінена у таких виконавців по-
милкова психологічна установка щодо ніби прямо 
пропорційної залежності активного, збудженого ха-
рактеру музики та збільшення рівня напруженості 
м’язів. Навпаки, – під час емоційних епізодів та поси-
лення динаміки слід формувати в собі внутрішню 
психологічну установку, що нам грати ніби ще легше, 
знімаючи тим самим як зайве психологічну напруже-
ність, так і затиснення м’язів. Така установка допома-
гає свідомо контролювати дії скрипаля також під час 
гри кульмінаційних моментів. 

Друга – пов’язана з тим, що рівень напруження 
м’язів може змінюватись ще до початку самої дії. 
В першу чергу такий «ауфтактовий спазм» проявляєть-
ся перед активною атакою. Тобто, вже сама уява про 
характер музики викликає деяку м’язову затиснутість. 
Тому під час гри активних характерів, акцентованих 
тонів слід уважно контролювати рівень напруження 
м’язів безпосередньо під час ауфтактового замаху. 

Третя причина полягає в тому, що зайве збуджен-
ня емоційної сфери, яке виникає як реакція на актив-
ний характер музики, може негативно впливати на 
слуховий контроль за результатом гри та послаблен-
ням функціонування слуху-уяви про реальний харак-
тер звучання. Відносно міри свого внутрішнього емо-
ційного стану виконавець очікує також відповідного 
характеру музики, хоча ці явища можуть бути неа-

декватними. Іншими словами, виконавець не зовсім 
добре чує результат своєї гри, і тому помилково вва-
жає, що його збудження відповідно дає і бажаний ха-
рактер звучання, що, певно, не одне й те саме (згадай-
мо наведений вище випадок з Шаляпіним). 

Подібні негативні наслідки гри в моменти підви-
щеної емоційності, які призводять до перенапружен-
ня всього ігрового апарату, нерідко пов’язані з пору-
шенням процесу дихання під час гри. Власне дихання 
повинно стати об’єктом постійного контролю скри-
палів, і в першу чергу – з підвищеною емоційністю. 
Як правило, дихання затримується під час гри техніч-
них місць або експресивних епізодів, і пов’язане із за-
йвою («шорною») концентрацією уваги на подолання 
тих чи інших труднощів, що викликає напруження 
в психіці, тілі, окремих м’язах граючого. 

Хороші результати для опанування вільного, рів-
ного дихання дають спеціальні вправи на деконцен-
трацію уваги. Так під час вивчення гам, етюдів, тех-
нічних епізодів слід навчитися вголос вимовляти 
(хоча б на сильних долях) будь-яке слово, скажімо, 
«раз», переходячи поступово до ускладненого – раз, 
два, три, чотири.13 Як правило, це зробити відразу не 
вдається, що свідчить про затримку дихання та його 
розкоординованість з діями рук. Подібні вправи до-
помагають випрацювати вільні автономні дії рук 
шляхом тренування розподіленої уваги та зняття над-
мірної її концентрації на будь-якому одному елементі. 
Вправи ці можна придумати самому. Наприклад, для 
перевірки вільного володіння будь-яким технічним 
місцем (навіть виконання гами) слід, не перериваючи 
гри, звернути увагу та вголос назвати, скажімо, колір 
стін, картину, одяг педагога, або ж постаратися висо-
ко по черзі підіймати ноги та інше. Таке переключан-
ня уваги на будь-який зовнішній об’єкт, або пара-

13 Пригадую, як мій незабутній професор Д. М. Лекгер, у якого автоматизм дій 
під час гри був доведений до вражаючої досконалості (він вчився у Ф. Ступ-
ки, учня О. Шевчика), міг під час віртуозної демонстрації етюдів Роде, ка-
присів Донта тощо, вільно розповідати учням про свої будь-які побутові дії.
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лельну дію, не повинно призводити до зупинки, або 
затримання гри. 

Вже на самих початкових етапах навчання гри на 
скрипці учні по-різному реагують на емоційну сторо-
ну музики. Особлива обережність з боку педагога не-
обхідна при роботі з учнями, які легко і безпосередньо 
відгукуються на різні образні характеристики та на-
строї, що викликає музика. Але ще більшою є відпові-
дальність педагога, коли він має справу з учнем у яко-
го процеси емоційного збудження і гальмування не-
врівноважені, при очевидному домінуванні першого. 
Буває так, що педагог, бажаючи якомога скоріше та 
яскравіше продемонструвати музичні можливості 
учня, штучно форсує його емоційність, що нерідко 
призводить до негативних наслідків. Працюючи з 
учнем методом передчасного стимулювання емоцій, 
такий викладач сприяє утворенню та закріпленню 
численних недоліків в ще фізично несформованому 
ігровому апараті майбутнього скрипаля. Внаслідок та-
ких незакріплених навичок м’язи учня перенапружу-
ються, закріплюється рухова дискоординація, дихан-
ня затримується, ще більшою стає емоційна збудже-
ність, різко погіршується критичне усвідомлення 
результату гри. Тут доцільно нагадати слова М. Горь-
кого, які характеризують постійний діалектичний роз-
виток особистості: «Процес соціально-культурного 
зростання людей, – говорить він, – розвивається нор-
мально тоді, коли руки вчать голову, потім порозумні-
ла голова вчить руки, а розумні руки знову і вже силь-
ніше сприяють розвитку мозку».14 В цих словах звер-
тає на себе увагу те, що початковий етап розвитку 
особистості починається з доцільних дій рук, які без-
посередньо впливають на вдосконалення психіки. Ли-
ше після цього «порозумніла голова вчить руки». Цей 
взаємно стимулюючий принцип розвитку особистості 
не повинен порушуватися і при вихованні скрипаля. 

Техніка правої руки з її навичками, вміннями не 
повинна відставати від емоційних можливостей ви-
конавця. Тому почасти хороші результати приносить 
навмисне притримування інтенсивного розвитку 
емоційної сфери учня до тієї пори, коли буде надійно 
укріплена його технічна база. Лише на основі остан-
нього можливий обґрунтований, підготовлений стри-
бок для емоційно-художніх побажань учня.15 Власне 
метод цілеспрямованої технічної підготовки учня на 
матеріалі відповідних етюдів, вправ та ін., що передує 
вивченню будь-якого складного художнього твору, з 
якого користаються всі досвідчені педагоги, підтвер-
джує висловлену думку. В тих випадках, коли до му-
зичного училища або вузу приходять учні з подібни-
ми вкоріненими недоліками, пов’язаними з 
емоційною перезбудженістю та м'язово-руховою пе-
ренапруженістю, робота з ними потребує тривалої, 
терпеливої праці як зі сторони учня, так і педагога. 

Роботу над опануванням штрихової техніки та 
різнобарвним звучанням слід починати з оволодіння 
азами скрипкової майстерності. Одним з таких для 

музиканта є уміння грати в різних характерах всього 
лише один звук, що дещо нагадує виховання майстер-
ності акторів, коли вони лише на одному звуці, скажі-
мо «а», вчаться переконливо втілювати різні інтона-
ції, емоційні стани, відтінки, почуття – захоплення, 
сум, гнів, повеління, запитальність, ствердження то-
що. Зрозуміло, що працюючи таким чином над вираз-
ністю окремих звуків, скрипаль не може досягнути 
 тієї образної характеристичності, що може зробити 
актор. Його мета – оволодіння різними характерами 
(тонусами) звучання, наприклад, – широкою ампліту-
дою різноманітних атак звука, різною динамікою, 
тривалістю звучання, тембровими фарбами, тобто 
тим, до чого закликав ще Дж. Тартіні у своєму знаме-
нитому «Листі до учениці» Магдалени Ломбардіні. 

Звуки ці необхідно грати витриманою довжиною, 
різною атакою, з філіровкою, або посиленням звуку, 
прискорюючи чи сповільняючи темп ведення смичка, 
гострими, плавними рухами, комбінованими штрихами 
тощо. Тобто, слід наближати процес оволодіння окреми-
ми тонами до тієї живої та нескінченно різноманітної 
динаміки та звукової характеристичності, яка може зу-
стрітися в музиці. Тому, навіть вивчаючи штрихи в гамі, 
їх слід грати не абстраговано від музики, а надавати їм 
певний характер (емоційний тонус), який притаманний 
кожному з них. Скажімо, пунктирний ритм роздільним 
штрихом у верхній половині смичка для характеру ма-
зурки буде іншим, ніж для фіналу концерту Сібеліуса, 
що і треба уявляти, вивчаючи цей штрих. 

Тому завжди перед початком гри навіть однієї ноти 
слід уявити внутрішнім слухом загальний характер 
звучання цієї ноти в контексті основного емоційного 
тону, або основного характеру твору. А. І. Ямполь-
ський називав таку роботу находженням основного 
«звукового фону» твору і вважав її однією з найбільш 
глибоких і цікавих творчих завдань виконавця. Напри-
клад, різницю основного емоційного тону ля мінорних 
концертів Баха і Вівальді ми відразу відчуваємо вже 
навіть по першій сильній долі – ноті ля; у Вівальді її 
звучання відкрите, блискуче, тоді як у Баха – емоційно 
більш стримане, наповнене мелодійністю.

Тут ми підійшли до дуже важливого моменту 
в процесі засвоєння та вдосконалення засобів вираз-
ності безпосередньо в процесі вивчення художнього 
твору. Він пов’язаний із питанням розігрування, або 
озвучення окремих тонів в художньо-емоційному кон-
тексті конкретного твору, чи окремих його епізодів. 
Цим прийомом активізації виразності гри автор стат-
ті успішно користується вже не один десяток років і 
вважає його досить ефективним. Важливим при цьо-
му, зокрема, є висота художнього ідеалу педагога, 
якого він хоче добитися від учня, а також безкомпро-
місна наполегливість під час досягнення цього ідеалу. 

Наприклад, повторюючи багато разів – вниз, вгору 
– (доки не досягнемо необхідного характеру звучання) 
лише один перший тон «мі» з «Прелюдії і алегро» 
Ф. Крейслера можна випрацювати основний – актив-
ний, чіткий (маркований) і разом з тим співучий – ха-
рактер всієї прелюдії. Після цього, продовжуючи без 
зупинки грати вже підряд наступні ноти твору, вони 
лише додаються і, як правило, цей тонус в них зберіга-

14 Горький М. О литературе. – М., 1953. – с. 697
15 Викладач Олега Криси К. К. Михайлов (учень С. Коргуєва) ніколи, аж до стар-

ших  класів школи, не намагався штучно стимулювати емоційну сторону гри 
свого вихованця, віддаючи при цьому перевагу суто професійним навичкам 
– техніці лівої руки, якісному звуковидобуванню, вивченню штрихів та ін.
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ється на певний проміжок часу. Аналогічно цьому, ви-
членивши тон «ре» з Алеманди Й. С. Баха з партити ре 
мінор і, граючи його в темпі та характері частини, тоб-
то плавним ритмічним деташе, зі зміною динаміки та 
широти проведення смичка, ми можемо досягнути рів-
ної, пластичної глибини звучання, сходів і спадів фра-
зування, що необхідно для виявлення основного ха-
рактеру всієї частини. 

Зрозуміло, ноти, які «не звучать», можна розігру-
вати на різних струнах, в різних позиціях, озвучувати 
відповідальні ноти кульмінаційних зон – верхні ноти 
пасажів, кульмінацію на струні «мі» з тієї ж «Прелю-
дії» і т. п. Тобто, на одній ноті треба досягти бажаного 
характеру звучання (основного емоційного тону) тво-
ру, або його епізоду. Скажімо, якщо не звучать над-
звичайно виразні за своїм широким, розливчастим 
характером тріолі з 1 ч. концерту Чайковського (79-й 
такт), з них слід «розіграти» в необхідному емоційно-
му тонусі лише одну ноту (наприклад, ноту мі). Після 
цього, як правило, зазвучать і решта нот цієї групи.16 

Праця над окремими, активними за характером то-
нами потребує постійного контролю над ступенем емо-
ційного збудження та м’язового напруження, оскільки 
робота над ними дуже швидко виводить з рівноваги 
емоційно збуджуючі натури. Для цього буває досить 
лише одного тону, зіграного в характері «апасіонато». 
Пам’ятаючи про те, що рівень свободи м’язів міняється 
вже до початку дії, слід контролювати цей момент і не-
гайно зупинятися, відчувши наявність ауфтактового 
м’язового «спазму». Далі слід вчитися поступово скоро-
чувати ці паузи і досягати повної свободи перед момен-
том атаки звука. Так само і марковані штрихи спочатку 
краще вчити дещо перебільшуючи паузи між звуками 
(випрацьовувати в собі витримку і спокій!), та з по-
м’якшеною атакою. Надалі лише поступово загострю-
вати атаки та скорочувати паузи між тонами. 

Збудження м’язів під час атаки, слід нівелювати 
відразу ж, і переводити руку в рух за інерцією (прин-
цип «імпульс-інерція»). При цьому рух руки за інерці-
єю після активної атаки передбачає твердість триман-
ня пальцями смичка. В протилежному випадку це вже 
буде не свобода, а розхлябаність. Кожен сантиметр 
смичка під час проведення його по струні має контро-
люватися пальцями та кистю. Адже під час проведен-
ня смичка по інерції музика може вимагати раптових 
динамічних або темпових змін. Для того, щоб гнучко 
володіти смичком в подібні моменти, необхідна актив-
ність в пальцях, кисті при загальній свободі цілої ру-
ки. Тобто, принципи, які були установлені великими 
педагогами минулого, – «сила без судорожності, сво-
бода без розхлябаності» (Д. Тартіні), «тримати смичок 
легко, але з твердістю» (Л. Ауер) – є основоположними 
для виховання професійного звуковидобування. 

І все ж, працюючи над виразністю окремих тонів, 
не можна навчитися вільно і виразно грати цілий твір, 
оскільки під час такої роботи переважають статичні 
елементи володіння звуком. Живе виконання худож-

нього твору потребує володіння засобами виразності 
в їх динамічній мінливості, процесі. А це вже ставить 
перед виконавцем завдання зовсім іншого рівня, зо-
крема, пов’язані з безперервним характером контро-
лювання та управління емоційним станом, м’язовими 
відчуттями. В таких випадках не можна обійтися без 
автоматизованих, доведених до саморегуляції профе-
сійних дій. З метою їх опанування виконавцю слід по-
ступово переходити до роботи над виразністю окре-
мих інтонацій, мотивів, фраз конкретних творів.

Своєрідним пробним каменем під час оволодіння 
романтичними засобами виразності, і в першу чергу 
для скрипалів з підвищеною емоційністю, може бути 
Andante з Четвертого концерту А. В’єтана. Спробуємо 
проаналізувати його окремі епізоди, в яких ризик 
емоційної перезбудженості і м’язового затискання 
найбільш вірогідні. Перша «запитальна» за характе-
ром інтонація (ре-ля) ніби не зовсім характерна щодо 
наміченого нами плану аналізу. За своїм образним 
складом вона досить спокійна і тому не потребує емо-
ційної збудженості. Але на її прикладі можливо ясно 
уявити всю складність праці скрипаля щодо оволо-
діння процесом звуковедення, що міститься всього 
лише в одному ферматному тоні ре. Своєю ніби не-
скінченною протяжністю він повинен виявити досить 
складну амплітуду звукової динаміки – від «р» та не-
помітного початку звуку, через пластичне, «оживляю-
че» звучання шляхом ледь помітного його посилення, 
його спад та непомітне злиття з наступним тоном. За-
вдання, визнаємо, є непростим. Фактично ця інтона-
ція є художнім втіленням ідеї Дж. Тартіні щодо праці 
над витриманими тонами. Ця інтонація може бути 
наочним прикладом того, що робота над виразністю 
окремих тонів не є сухою, абстрактною вигадкою 
педагогів-раціоналістів, а неодмінний елемент вихо-
вання художньої майстерності виконавця. 

Ще переконливіше думку щодо необхідності ово-
лодіння тривалими тонами підтверджує емоційно на-
пружений характер кульмінації першої фрази (ля – сі-
бемоль, такти 4–6). Завдання тут ускладнюється 
високим регістром, та до того ще динамікою форте. 
Педагог повинен уважно слідкувати за емоційно-
психологічним станом виконавця. Вимагаючи макси-
мальної інтенсивності звучання та відповідного ві-
брато, слід стежити за тим, щоб внутрішня емоційна 
та м’язова збудженість були мінімальними. Висока 
емоційна напруженість кульмінації повинна бути ви-
конана на фоні внутрішнього емоційного спокою та 
м’язової активності (але не затисненості), хоча у всьо-
му артистичному вигляді граючого повинна відбити-
ся надзвичайна концентрація звукотворчої волі пара-
лельно з активною формою пальців та кисті, які 
тримають смичок з граничною зібраністю. Викона-
вець при цьому може відчути свого роду контраст або 
роздвоєння між напруженим характером звучання та 
емоційною і фізичною легкістю його втілення, що ха-
рактеризує справжню виконавську майстерність.17

При грі наступних за цією кульмінацією акордів, 
як правило, завжди помічається зростання рівня на-
пруженості м’язів, особливо до останнього акорду. 
Кисть правої руки і пальці поступово ніби дерев’яні-

16 Між іншим, в тих випадках коли на відповідальний тон приходиться слаб-
кий 4-й палець, його тимчасово можна замінити на краще вібруючий 3-й, 
або 2-й. Такий прийом активізує звукотворчу волю та підвищує рівень 
 художньої уяви. В результаті - і 4-й палець повинен зазвучати виразніше.
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ють в порівнянні з тим їх станом, який був перед грою 
першого акорду. Причина полягає в тому, що пальці і 
кисть після активного імпульсу-руху та після швидко-
го пружинного «заглиблення в струну», що необхідно 
при грі акордів, не встигають повернутися у початко-
вий стан, який відзначається оптимальною зібраністю і 
свободою. Тобто, з кожним новим акордом м’язи ста-
ють більш активними і не встигають розслабитися в 
короткий проміжок між акордами. Позбавитися цього 
напруження виконавець може лише шляхом збільшен-
ня пауз між акордами з метою контролю над м’язо-
вими відчуттями. Поступово, після певного тренуван-
ня, паузи слід скорочувати, оскільки відчуття свободи 
повинно з’явитися в більш короткий проміжок між 
акордами, аж до гри їх в темпі з відповідним характе-
ром. При цьому дуже важливим є постановочна форма 
кисті і пальців на смичку, яка повинна містить в собі 
потенційну пружину, що витримує миттєвий натиск на 
струни. Здерев’яніння пружних якостей кисті і пальців 
призводить до жорсткого звучання. Слід також пам’я-
тати про можливість негативного впливу так званого 
«ауфтактового спазму» м’язів ще до початку гри акор-
ду. Такий спазм, як говорилося вже вище, може викли-
кати сама уява про активний характер цих акордів. 

Показовими щодо досягнення належного балансу 
між характером музики та емоційно-м’язовими реак-
ціями на цей характер є наступні три епізоди з ремар-
кою «appassionato» (такти 11-19 скрипкової партії), 
які розгортаються на фоні гармонічного тремоло 
акомпанементу. Емоційно схвильований речитатив-
ний характер музики викликає художню ілюзію дра-
матичного напруження почуття. 

Тут не випадково говориться про ілюзію почуття, 
оскільки реальне почуття такої інтенсивності здатне 
буквально захлиснути емоційну сферу виконавця, ви-
кликати спазм м’язів і тим самим перекреслити всі 
його можливості ігрової виразності. Зіграти цей ха-
рактер допомагає лише ясна уява про звучання та во-
лодіння відповідними засобами виразності, як в лі-
вій, так і в правій руці. Виразність першої інтонації 
(вісімки ля – соль-дієз – ля) залежить від злагодженос-
ті дій обох рук. Права рука повинна вміти робити від-
повідні акценти. З одного боку, вони повинні бути до-
сить активними (за допомогою раптового прискорен-
ня руху смичка), а з іншого – пластичними, оскільки 
в основі цієї інтонації лежить драматично напружена 
співучість. Тому прискорення смичка слід робити ні-
би з деяким запізненням (так званий «запізнюючий» 
акцент). Тобто, в якусь мить права рука спокійно від-
чуває дотик смичка до струни і навіть починає спо-
кійний рух, який раптово прискорюється. 

На початковій фазі оволодіння цим прийомом 
припустиме навіть слухове відчуття ніби подвійного 
акценту, або ледь помітного роздування звуку. Завдя-
ки динамічному початку звука такі «запізнюючі» ак-
центи зводять до мінімуму можливість ауфтактового 
спазму перед початком руху руки. Тому кожна акцен-
тована нота повинна починатися спокійною рукою. 

Однак більшу частину довжини кожної ноти цієї інто-
нації займає не акцент, а той напружено співучий зву-
ковий фон, який залишається після нього, тобто зву-
чання ноти після акценту. Це, очевидно, найважчий 
момент в оволодінні характером інтонації. Адже «апа-
сіонато» повинно продовжуватися, навіть розвивати-
ся, а права рука аж до початку наступного тону вже не 
може забезпечити підтримку цього характеру. Тому 
функція виразності переходить до вібрато лівої руки, 
яке має бути настільки інтенсивним, щоб в нюансі 
«mp» або «р» при рівному спокійному русі смичка на-
пружена співучість кожної ноти не послаблювалася. 

Наступні за вісімками шістнадцяті ноти необхідно 
грати дещо декламовано, але робити це слід на фоні 
пластичної свободи ліктя правої руки. Приблизно та-
ка сама робота очікує виконавця і в кульмінаційному 
епізоді («ƒƒ» energico такти 30–39) в якому три ви-
східні секвенції також не що інше, як чергування 
декламаційно-патетичних за характером вісімок, які 
переходять в шістнадцяті, з тією лише різницею (хоча 
досить суттєвою!), що починаються вони у високому 
регістрі з драматично напружених тонів третьої та 
четвертої октави. Подібного роду епізоди, якщо вони 
не вивчаються з самого початку легко і з належним 
характером, не слід грати без зупинок, підряд. В таких 
випадках корисно навчитися розчленовувати основні 
труднощі і вправлятися у вмінні грати необхідний ха-
рактер на одному тоні про що говорилося вище.

У згаданих секвенціях слід оволодіти, як окреми-
ми елементами виразності: 
а) витриманими, гранично інтенсивними по звучанню 

тонами у високому регістрі; 
б) акцентованими і такими ж інтенсивними вісімками; 
в) маркованими шістнадцятими. 

Лише після оволодіння цими елементами можна 
намагатися з’єднати їх в одну фразу. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, 
що виконавцям з підвищеною емоційністю та м’язо-
вою перенапруженістю слід подбати про вдосконален-
ня навичок гри, відпрацювання окремих засобів вираз-
ності. Адже такі виконавці, захоплюючись музикою, як 
правило працюють дедуктивним способом, тримаючи 
постійно у своїй уяві цілісний образ, грають більше 
в цілому, ніж в деталях. Обдарованішим з них деколи 
вдається пробитися крізь «туман» емоційної перезбу-
дженості та перенапруження м’язів до контролю слу-
хом за процесом гри. Менш здібні (особливо стосовно 
технічних можливостей) з часом, з ускладненням ре-
пертуару, все більше втягаються в трясовину м’язової 
затисненості, звикають до неохайної гри, притуплю-
ють, а то й зовсім втрачають ті позитивні якості, якими 
наділила їх природа. Цим виконавцям корисно частіше 
займатися індуктивним способом – від часткового до 
цілого. В деяких випадках виникає навіть необхідність 
знайти в собі сили для кардинального перегляду (але 
під наглядом досвідченого педагога!) як художньо-
психологічного, так і технологічного процесу гри.

 
Георгій Павлій, 

кандидат мистецтвознавства, 
проф. ЛНМА ім. М. Лисенка

17 Додатковими засобами сили та напруженості звучання тут можуть бути – 
максимальне наближення смичка до підставки та гра повним волоссям, 
без нахилу, починаючи від його середини.
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СКРИПКА, остаточну форму якої знаходимо 
вже в XVI ст., об’єднує риси багатьох інстру-

ментів-попередників: форму корпусу запозичено від 
фіделя і ліри да браччо, спосіб натягання струн – у ре-
бека. Скрипки (їх в Італії називали віола да браччо – 
віола плечова, на відміну від віоли да гамба – віоли 
наколінної) були від початку чотириструнними і ма-
ли квінтовий стрій – так само як і зараз. Незабаром, 
насамперед у Північній Італії, сформувалися різні 
 моделі: одні мали гостріший звук, багатий на високі 
обертони, інші – більш повне та округле звучання. 
Відтак, залежно від бажаного звучання і методичних 
вимог певної школи, одні інструменти народжува-
лися опуклими і з тонкими деками, інші плоскішими 
і товстостінними. З другої половини XVIІ ст. отрима-
ли визнання тірольські та південнонімецькі майстри. 
Створений Штайнером тип інструменту був втілен-
ням ідеалу, обов’язкового для південних схилів Альп. 
Незважаючи на різні варіанти моделей і відповідні, 
іноді досить відмінні звукові уявлення майстрів, 
скрипки до кінця XVIІІ ст. не зазнавали жодних ради-
кальних змін стосовно звучання. Їх завжди можна бу-
ло пристосувати згідно різних вимог шляхом незна-
чних змін: замість глухої скрипучої жильної струни 
Соль з’явилася струна, обвита металевою канителлю, 
а довший і краще збалансований смичок давав мож-
ливість досягнути витонченої техніки правої руки.

Величезні історичні зміни, котрі вплинули напри-
кінці XVIІІ століття на цілісність життя всієї Європи, 
значно реформувавши її, знайшли свій відбиток і в 
мистецтві. Дух епохи, що змагається зі страхом і зневі-
рою (Бетховен), принципово вплинув на звучання то-
дішніх інструментів. Динамічна шкала звуку мусила 
неминуче розширитися – до самих меж можливого.

Динамічна шкала скрипок також перестала відпо-
відати вимогам композиторів і їхньої публіки. У цей 
зламний історичний момент геніальні скрипкові 
 майстри знайшли спосіб, що дозволив врятувати свої 

інструменти (серед численних жертв Революції опи-
нилася й гамба) – вони підсилили натяг струн, гра-
нично використовуючи технічні можливості інстру-
мента. Товщина струни прямо пропорційна її натягу, 
а тим самим – тиску, який через підставку передаєть-
ся на верхню деку. Чим міцніша струна, тим більший 
її натяг і тим міцніше слід вести смичок, змушуючи її 
звучати. Але конструкція старих інструментів не пе-
редбачала такого великого тиску і не могла його ви-
тримати, тому зміцнили і пружину (бас-балку): попе-
редні, слабкі, було усунуто і замінено новими, втричі 
або навіть вп’ятеро товщими. Підсилена в подібний 
спосіб верхня дека інструмента тепер могла протисто-
яти навіть найбільшому тиску. Стару шийку також 
усунули. Замість цільної, вирізаної разом з голівкою 
з одного бруска дерева, було вклеєно нову, довшу, 
 поставлену під кутом; до неї доставили стару голівку. 
Таким чином загострився кут натягнених на підстав-
ку струн і – знову, значної мірої збільшувався тиск на 
верхню деку. Увінчав успіх цього «підсилення скрип-
ки» новий смичок, сконструйований Туртом, який 
зробив можливою відповідну гру на заново сформо-
ваному інструменті. Такий смичок – важчий за старі 
(принципово легкі) і сильно увігнутий, що призво-
дить до зростання натягу волоса смичка при збіль-
шенні тиску на струну. У нього вдвічі більший об’єм 
волоса, і – на відміну від округлого і слабкого (м’якого) 
пучка в старих смичках – він має металеву скобу на ко-
лодці, його волос має форму плоскої стрічки.

Вищезгаданої процедури, починаючи з 1790 року 
і до теперішнього дня, зазнали усі старі скрипки (старо-
італійські інструменти, котрими користуються нині 
солісти, модернізовані саме в такий спосіб і тепер 
 вони звучать зовсім інакше, аніж у часи свого виник-
нення). Перероблені скрипки разом з новим смичком 
змінилися до невпізнаності. Зрозуміло, що величезна 
перевага гри потужнішим звуком (більш ніж утричі) 
була оплачена значною втратою високих обертонів. 

Скрипкові смички XVIІІ ст. – 
перехід до сучасної моделi

Компіляція

Смичок ймовірно зроблений Страдіварі (див. також мал. 1б)
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Із плином часу така неминучість перетворилася на 
чесноту: рівне, гладеньке, округле звучання скрипок 
стало ідеалом, звук – ще більш вигладженим, необви-
ті жильні струни замінені сучасними, металевими або 
обвитими. Втрата високих обертонів – неминучий ре-
зультат збільшення маси інструмента; причина не ли-
ше в міцних склепіннях і сильному натягу струн, але 
також в інших елементах, котрі слугують для регулю-
вання строю: масивному ебеновому грифі, підгриф-
нику тощо. Не для всіх інструментів подібна операція 
завершилася успішно. Деякі, особливо легкі, з опукли-
ми деками інструменти школи Штайнера, втратили 
свій тон, їхнє звучання стало крикливим, залишаю-
чись при цьому слабким. Сила силенна старих інстру-
ментів було знищено – нижні деки не витримували 
тиску душки і розколювалися. Названі історичні об-
ставини є ключем, що дозволяє зрозуміти суть зву-
чання давніх смичкових інструментів.

Старовинним смичком важко було добитися 
 негайного тиску на струну, як тепер це роблять су-
часнум Туртом. Потрібно було починати з легкого 
доторку, потім швидко притиснути струну вглиб 
і одразу знову послабити тиск. Чим коротшим був 
штрих смичком, тим природніше виникав артику-
льований звук. 

Для старовинного смичка, натуральним штрихом 
є стандартне non-legato, видобування якого Леопольд 
Моцарт назвав буквально «маленькою м’якістю» на 
початку і наприкінці кожного штриха: «Кожний, на-
віть дуже сильно взятий, звук має спочатку невелику, 
майже непомітну м’яку частину, інакше замість тону 
виходить лише огидне шипіння. Таке ж саме коротке 
ослаблення повинно відчуватися і наприкінці вдало 
взятого звуку». Відтак з’являвся легкий ясний звук, 
а швидкі (короткі) ноти чисто артикулювалися воло-
сом, котрий не полишав струну.

А от менш піддатливий волос туртівського смичка 
дає тон практично одразу. Основним штрихом старо-
винного смичка є non-legato, а поєднання піддатли-
вості волоса із легкістю голівки забезпечує гарну ар-
тикуляцію, особливо при виконанні швидких пасажів 
серединою та верхньою третиною тростини. Виходить 
точний, короткий, непідкреслений штрих. В швидких 
пасажах низка звуків, видобутих подібним чином, на-

гадує намисто: кожний звук відділяєтьсяся від іншо-
го, хоча виконуються вони без перерерви. Крім того, 
при швидкій грі старовинний смичок більш чутно 
відтворює повторювані ноти, арпеджіо і переходи зі 
струни на струну. Нарешті – знову-таки завдяки під-
датливому волосу – старовинним смичком легше бра-
ти подвійні ноти без скрипучих призвуків при більш 
ясних послідовностях.

Сказане зовсім не означає ані недооцінки чудових 
якостей смичка Турта, ані поблажливості щодо обме-
жених можливостей старовинного смичка. Останній, 
наприклад, не дає потужного рівного тону з тією ж 
легкістю, як туртівський смичок. Позбавлений він 
і відповідного щодо свого призначення жорсткого 
підкресленого martele. Нинішний штрих spiccato 
(стрибаючий смичок) серединою і сильний виділений 
штрих біля колодки старовинного смичка менш при-
родні. Проте ефект, еквівалентний нинішньому 
spiccato, досягається non-legato останнього, котрий 
дає при виконанні швидких нот не менш чітку арти-
куляцію без відриву волоса від струн.

Найвідомішим зразком старовинного смичка є 
один з експонатів колекції Енслі Зальц Каліфорній-
ського університету в Берклі. Він був зроблений 
близько 1700 р., а його автором вважається Антоніо 
Страдіварі. (мал. на стор. 14 та мал. 1б)

В середині XVIІІ ст., смичок починає рухатися до 
своєї Перехідної фази. Відстань волоса від тростини 
збільшується, особливо біля голівки смичка. Ця біль-
ша відстань є необхідною, оскільки тростина стає дов-
шою і міцнішою, набуваючи увігнутої форми.

До самої появи смичка Турта, не існувало жодної 
стандартизації смичків, котрими грали у цей Перехід-
ний період. Відтак усі смички були різними за вагою, 
довжиною та балансом. Особливо це стосується голі-
вок: їхня форма цілком залежала від уявлень конкрет-
ного майстра.

Головною причиною для зміни старої моделі на 
Туртівську була цілком природна відповідь на му-
зичні вимоги значної частини композиторів і вико-
навців. Беззаперечний наголос на cantabile, надзви-
чайно широкий штрих і рівно витриману фразу, 
вимагали значно довшого смичка а також ширшої 
стрічки волосу.

Мал. 1. Вгорі (а, б) – два смички початку XVIІІ ст.; внизу (в, г) – два смички кінця XVIІІ ст.
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Ці нові смички були ідеальними аби заповнювати 
звуком нові величезні концертні зали і чудово відпо-
відали творам пізньої класики та новому романтич-
ному репертуару. Водночас барочна музика і рання 
класика надовго (майже століття) перестають звучати 
в концертах.

Період повторного освоєння барочного смичка 
 зайняв іще понад пів-століття. Лише в 70-і роки XX ст. 
отримують визнання перші аутентисти-віртуози 
(напр., Яап Шредер, Аліса Арнонкур, Сігісвальд Кей-
кен). Успіхові передувало вдумливе звернення до ори-
гіналів, хоча, як у випадку з псевдобахівським смич-
ком, все починалося з замін і винаходів. Нині, спосте-
рігаючи стрімке поширення руху за т. зв. історично 
інформоване виконання, сучасні струнники виявля-
ють живе зацікавлення легким до-Туртівським смич-
ком, як більш придатним для виконання на струнних 
інструментах, зроблених до XIX cт.

Розглянемо основні типи смичка XVIІІ ст. 
1. Т. зв. модель Кореллі-Тартіні є загальноприй-

нятною для музичного стилю першої пол. XVIІІ ст., 
котрий асоціюється з такими іменами як Кореллі 
та його учні Локателлі й Джемініані, далі Верачіні, 
Пуньяні, Вівальді, Тартіні та ін. Цей італійський сми-
чок був константою серед інших численних європей-
ських моделей. 

Неможливо визначити терміни «Смичок Кореллі» 
чи «Смичок Тартіні» за точними критеріями; самі ці 
терміни не побутували за життя Кореллі і Тартіні, 
а вперше їх було вжито та проілюстровано в книзі 
Вольдемара 1800 р., пізніше Байо (1834) та Фетіса 
(1856) (див. мал. 3). Загальновживаний термін «ба-
рочний» смичок не є задовільним, оскільки недостат-
ньо точний. Його вживають аби визначити будь-який 
смичок періоду 1600–1750 рр., а цього вкрай недо-
статньо, зважаючи на той факт, що тоді вживалися 
різні смички для певних музичних жанрів, передусім 
для таких як соната й танці. Як загальний термін мо-
дель Кореллі-Тартіні є відповідною до італійського 
«сонатного» смичка першої пол. XVIІІ ст. Подібний 
смичок мав довжину від 61 до 71 см, зі стрілоподіб-
ною голівкою та пряму або трохи вигнуту тростину 
як це видно на мал. 2. Смичок Джемініані (див мал. 4) 
виглядає як довший і пряміший варіант цієї моделі 
(смичок Верачіні 1744 ще довший), тоді як Кореллі 
очевидно користувався більш вигнутим і коротшим 
смичком ніж його учні. Колодки цих смичків були 
здебільшого фіксовані (мал. 1a) або, у більш доскона-
лих, споряджені гвинтовим механізмом (мал. 1б) як 
на теперішніх смичках. Порівняно з сучасним смич-
ком Турта, модель Кореллі-Тартіні коротша і легша, 
особливо в кінці, точка балансу знаходиться нижче 
по тростині, натяг відчутно більший, стрічка волосу 
ширша приблизно на 6 мм.

2. Приблизно до 1725 р. існувала чітка відмінність 
між «сонатним» смичком Кореллі-Тартіні і французь-
ким смичком,котрий вживався для танцювальної му-
зики. Останній був короткий смичок, як це видно на 
картині Герарда Доу 1665 р. (мал. 5), орієнтований на 
видобування коротких гострих штрихів і спорядже-
ний аби підкреслювати ритм танцювальної музики. 
Зауважимо старий спосіб постановки пальців правої 
руки – великий палець на волосі, котрий дозволяє ду-
же впевнено тримати смичок, що є першочерговою 
вимогою для ритмічної акцентуації. Мал. 6 демон-
струє вцілілий зразок французького танцювального 
смичка, сфотографований поряд із справжнім Туртом 

Мал. 2. «Старий спосіб гри на скрипці» та «Новий спосіб». 
Старовинний малюнок 

Мал. 3. Вісім історичних смичків за версією Фетіса 
(Antoine Stradivari. Париж, 1856) 
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для порівняння. Цей танцювальний смичок може бу-
ти датований трохи раніше ніж портрет Доу, оскільки 
закінчується ледь помітною голівкою. Близько 1725 р. 
сонатний стиль став дуже популярним у Франції за-
вдяки зростаючій прихильності до нього французь-
ких скрипалів, таких як Леклер, котрий вчився в Іта-
лії. Поступово французький танцювальний смичок 
і французький танцювальний стиль стали виходити 
з моди, тоді як сонатний стиль і відповідний смичок 
були сприйняті і засвоєні французами. 

3. Слід сказати також про німецький смичок. Його 
конструкція досить громіздка, котра здебільшого скла-
далася з вигнутої тростини і дещо незугарної  голівки, 
як це видно з ілюстрацій, наведених Леопольдом 
 Моцартом у знаменитій Violinschule, або з масивного 

смичка Франца Бенди (1709–86) показаного Ван дер 
Стратеном у його. Німецький смичок поступався іта-
лійському, і особливо новій французькій моделі, 
представленій Туртом та іншими його колегами – 
представниками основної течії після 1750 р. І як бага-
то іронії в тому, що ми нічого не знаємо про смичок, 
котрий мав на думці Бах у своїх сонатах и партитах, 
за винятком того, що це був не так званий «бахів-
ський» смичок – винахід ХХ століття (мал. 7). Ретель-
ний аналіз зазвичай доводить, що подібні казуси не-
рідко трапляються з еволюціоністами, переконаними 
у своїй перевазі над феноменами минулого. Саме та-
кими є викладки Альберта Швейцера, який залучив 
для розкриття таємниці барочного смичка мало не всі 
забобони своїх сучасників, але так і не поцікавився 

Мал. 4. «Мистецтво скрипки». Фронтиспіс трактату Джемініані 1752 р. 
(Паризьке видання) 

Мал. 6. Старовинний французький «танцювальний» смичок (вгорі) та сучасний (Турт) 

Мал. 5. Скрипаль із французьким танцювальним смичком. 
Літографія за портретом Герарда Доу (1665) 
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оригіналами XVIІ–XVIІІ століть. Інакше йому не зна-
добилося б писати про дугоподібні смички без натяж-
ного пристрою, а його послідовникам – винаходити 
«бахівський» смичок.

4. Четвертий тип (різновид смичка) може бути на-
званий смичком Крамера, за прізвищем скрипаля 
Вільгельма Крамера (1745–99), котрий жив у ранній 
період свого життя у Мангеймі та, з 1772, у Лондоні. 
Цей смичок та подібні до нього паризькі, загалом пе-
реважали у часи між поступовою відмовою від моделі 
Кореллі-Тартіні та народженням моделі Турта, при-
близно у 1750–85 рр. Смичок Крамера являє собою 
рішучий крок уперед до сучасного смичка. Волос на 
смичку Крамера ширший ніж у моделі Кореллі проте 
лишається вужчим ніж у Турта, гвинтовий механізм 
стає стандартом, і більшість тростин зроблено з фер-
намбука, котрий витісняє вживані раніше зміїне дере-
во, залізне дерево та китайське дерево, котрі часто 
оздоблювалися каннелюрами. Варто ближче розгля-
нути смичок Крамера, оскільки про нього дуже мало 
написано. Це – перехідна модель, котра несе в собі 
прикмети початку XVIІІ століття і водночас скерова-
на в напрямку смичка Турта. В якості витвору періоду 
1750–85 рр. цей смичок є ідеальним для виконання 
музики Мангеймської Школи і, в тому числі скрипко-
вих концертів Моцарта. Перші відомості про смичок 
Крамера отримуємо від Вольдемара, паризького скри-
паля, котрий називав себе учнем відомого віртуоза 
Лоллі. Вольдемар написав свій Grande Methode близь-
ко 1800 р. і згодом Фетіс запозичив звідти для своєї 
книги чотири смички Вольдемара показані на мал. 8. 
Смичок Крамера був однією з превалюючих моделей 
безпосередньо перед Франсуа Туртом, і на це прямо 
вказує Вольдемар, котрий дотримується послідовно-
сті Кореллі-Тартіні-Крамер-Віотті. Вольдемар пише: 

«№ 3 – це той, що від Крамера з Мангейма. Він був 
прийнятий в ті часи більшістю митців і аматорів». Під 
словами «в ті часи» Вольдемар ймовірно має на увазі 
1772–92 рр., 20 років після переїзду Крамера до Лон-
дона, коли його репутація була в апогеї. 

Має незаперечне значення той факт, що Вольде-
мар, сам паризький скрипаль, говорить, що найпоши-
ренішим типом смичка безпосередньо перед Туртом 
був той що від Крамера з Мангейма, а не від когось 
з майстрів-парижан, таких як батько Франсуа, примі-
ром. Звичайно, Крамер без сумніву ототожнюється 
з цим смичком як виконавець, а справжній майстер 
був, цілком можливо, так само як і Турт-батько пари-
жанином. Ось чому насправді ця думка знаходить 
підтвердження у книзі Етьєна Ватло (E. Vatelot, Les 
archets francaises (Nancy, 1976). На якісній кольоровій 
ілюстрації Крамерівського смичка бл. 1750 р. на ко-
лодці добре можна бачити клеймо великими літерами: 
DUCHAINE (Дюшен – відомий тогочасний паризький 
майстер) (мал. 8). На додачу, Ватло демонструє смичок 
із Крамерівською голівкою зі штампом Тourte-L. В уся-
кому випадку, з огляду на Вольдемарове впевнене свід-
чення, смичок Крамера справді мав бути добре відо-
мий у тогочасному Парижі. 

5. П’ятий різновид – це смичок Турта («сучасний» 
або «Віотті»), удосконалений близько 1785 р. Ця мо-
дель смичка сьогодні використовується повсюдно, 
 вона найбільш придатна для музики кінця XVIІІ сто-
ліття: пізніх Моцарта й Гайдна, Віотті та Бетховена. 
У XІX–XX стст., саме Турт вкупі з підсиленою скрип-
кою вживається завдяки його можливості видобувати 
більш інтенсивний та потужний тон. Остаточну фор-
му сучасному смичку – тонкому, злегка увігнутому, 
чудово збалансованому, з тростиною з фернамбуко-
вого дерева, з металевим або кістяним кінцем та при-
строєм для рівномірного розпластання волосся – на-
дав саме французький майстер Франсуа Турт 
(1747–1835). Роль Турта в історії смичка може бути 
співставлена з роллю Страдіварі в історії скрипки. 
Проте, оскільки смичок Турта усім відносно знайо-
мий, очевидно тут не варто описувати його детально.
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Андрій Батьковський

НАПОМНИМ, что 
приступать к работе 

по постановке рук следует 
только после специальной 
подготовки корпуса уче-
ника. Важнейшие условия 
этого процесса: нахожде-
ние обоснованных ранее 
оптимальных точек опоры 
для корпуса и рук, а также 
воспитание взаимодей-
ствий верхней и нижней 
частей корпуса, мышеч-
ных групп плечевого поя-
са, области поясницы, та-
зовой части корпуса и 
тазобедренных суставов. 
На мой взгляд, даже в со-
временной методической 
литературе проблеме 
предварительной двигательной подготовки ученика 
уделено недостаточно внимания.

Предлагаемая система постановки рук требует 
большой аккуратности. Недостаточно точное дей-
ствие одного из звеньев цепи ведет к нарушению всей 
системы и самым негативным образом влияет на ка-
чество игры исполнителя. Воспитание всех перечис-
ленных двигательных действий рук следует вести 
строго последовательно, добиваясь их максимального 
единства.

Рука, ее значение в жизнедеятельности 
человека; специфические особенности 

ее двигательных действий

1. Рука – наиболее сложная по строению и самая 
подвижная часть корпуса. Система руки насчитывает 

17 весьма подвижных су-
ставов, причем 15 из них 
приходятся на зону кисти 
и пальцев – наиболее под-
вижную в системе руки, 
и имеют исключительное 
значение во всех ее дей-
ствиях.

2. В отличие от других 
частей корпуса, имеющих 
конкретные точки опоры 
на ноги, рука не имеет по-
добных точек и находится 
в постоянно подвешенном 
состоянии. Отсутствие 
конкретных точек опоры 
и очень большая подвиж-
ность всех частей руки 
провоцируют ее тенден-
цию к совершению изоли-

рованных локальных действий и служит основной 
причиной нарушений взаимодействий всех частей 
функционирующей руки.

3. Мышечные группы частей руки весьма различ-
ны по своим физическим возможностям: от весьма 
сильных – зона лопатки, плечевого сустава и плече-
вой части руки, до весьма слабых – зона кисти и паль-
цев, не выдерживающих значительные физические 
нагрузки. Исключительная роль кистевого сустава и 
пальцев в действиях руки, а также очень большая их 
подвижность провоцируют их фетишизацию, что не-
избежно приводит к нарушению взаимодействий 
между игровой и силовой зонами руки. Отрыв двига-
тельных действий зоны слабых мышечных групп от 
зоны сильных также приводит к постоянным мышеч-
ным перенапряжениям.

ВЛ А Д ИМИР МА ЗЕ ЛЬ

Проблемы постановки рук
Разобщенная постановка рук – самый ответственный момент 
постановочного периода, который требует строго учитывать 
физиологические закономерности двигательных действий рук
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Для того, чтобы правильно организовать двига-
тельный процесс начинающего ученика, необходимо 
не только знать основные причины, вызывающие 
указанные негативные явления, но и уметь их нейтра-
лизовать в процессе работы над первоначальной по-
становкой. В этом и заключается основная задача пе-
дагога в предпостановочный и постановочный 
периоды занятий.

Суммируя вышеизложенное, подчеркнем, что 
основные положения, которыми необходимо руко-
водствоваться педагогу в работе над начальной по-
становкой, заключаются в том, что, приступая к обу-
чению ребенка музыке, необходимо в первую очередь 
учитывать характерную для его возраста разбаланси-
рованность действий руки. В этой связи первое дей-
ствие педагога – собрать все изолированные части 
руки в единую двигательную систему, организовать 
их синхронные действия, что, как показывает практи-
ка, процесс весьма сложный.

Важно также помнить, что фетишизация дей-
ствий кистевого сустава – явление довольно частое 
в музыкальной педагогике – усугубляет его изоляцию 
от всех частей руки, расбалансирование всей системы 
руки и ее напряженное состояние.

Столь же важно помнить, что одна из основных 
причин напряженного состояния руки в процессе ее 
игровых двигательных действий – неправильный, 
с точки зрения физиологии, подъем руки непосред-
ственно вперед.

Ощущение руки как составной части корпуса, 
функционирующей за счет силовых действий 

мышечных групп зоны лопаток, 
плечевого сустава и плеча

Специфические особенности, обусловливающие ощу-
щения руки как составной части корпуса, характери-
зуются:

а) стабильным ощущением зоны лопатки как на-
чала руки. Необходимые ощущения формируются на 
основе постоянного контакта мышечных групп ло-
патки со всеми мышечными группами области спины;

б) постоянным ощущением плечевой части руки 
как ведущей, формирующимся при обязательном от-
ведении ее назад – в сторону лопатки.

Таким образом, рука как составная часть корпуса 
ощущается только в ее непосредственной связи с мы-
шечными группами спинной области – особенно зо-
ны лопаток. Все двигательные действия руки осу-
ществляются за счет силовых действий мышечных 
групп зоны лопаток, плечевых суставов и плеча. Толь-
ко после воспитания у ученика стабильных ощуще-
ний единства действий рук и корпуса следует присту-
пать к формированию сложнейших двигательных 
структур, связанных со спецификой их двигательных 
действий.

Основу функционирования руки сформулировал 
И. Лесман – один из основоположников современной 
скрипичной методики: «Рука должна работать вся це-
ликом, так чтобы ни одна из ее частей не ощущалась 
в своей функции отдельно... В работе... руки должны 
всегда принимать участие ее основные (силовые – 

В. М.) части: лопатка и ключица. Участие этих частей 
руки в общей ее работе не должно однако нарушать 
ее единства, ощущаться как отдельная функция»

Только на этой основе в игровом аппарате могут 
быть созданы необходимые предпосылки для возник-
новения «фазы наивысшей игровой проводимости», 
как ее определяет Н. Бернштейн.

Ощущение всей руки как единой двигательной си-
стемы целесообразно воспитывать у ученика перво-
начально при опущенном – нейтральном ее положе-
нии. В дальнейшем – во время подъема руки в 
рабочее положение – исключительно важно органи-
зовать двигательные действия руки в физиологически 
правильном направлении и сохранить те фундамен-
тальные ощущения единства всех частей руки, кото-
рые были воспитаны при опущенной руке. На этой 
основе в дальнейшем будут воспитываться все слож-
нейшие двигательные действия руки

Учитывая, что область лопатки является началом 
руки, наиболее естественное для руки первичное дви-
жение – отведение ее назад.

В то же время все двигательные действия руки 
происходят при вынужденном выносе ее вперед.

Основная задача и основная трудность при поста-
новке рук заключается в преодолении упомянутых 
двигательных противоречий.

Таким образом, воспитание у ученика стабильных 
ощущений единства в действиях рук и корпуса – 
основная задача предпостановочного периода обуче-
ния. Формирование двигательных действий рук вне 
их связи или без должной связи с силовыми действи-
ями всего корпуса – особенно области спины – гру-
бейшая ошибка педагогики, чреватая в дальнейшем 
самыми негативными последствиями.

Воспитание стабильного ощущения 
веса руки

Специфическая особенность профессии музыканта 
состоит в том, что все его двигательные действия 
происходят с поднятыми руками. При этом поднятые 
руки должны постоянно находиться в состоянии мак-
симальной свободы и совершать сложнейшие по сво-
ей структуре движения. Имеется в виду игра как в 
положении стоя, так и сидя. На какой принципиаль-
ной основе следует формировать процесс звукоизвле-
чения, учитывая специфику постоянно неестествен-
ного положения рук?

Современная методика убедительно доказывает, 
что весовой принцип звукоизвлечения наиболее ра-
ционален, прогрессивен и эффективен в отличие от 
силового, базирующегося в основном на принципе 
нажимных действий руки. Управление процессом 
звукоизвлечения заключается в умении регулировать 
соотношение веса руки и силы ее нажима непосред-
ственно на струну и пользоваться разнообразными 
видами атак. Что подразумевает понятие «вес руки», 
каковы рациональные методы воспитания этого ощу-
щения, и, наконец, какова взаимосвязь понятий «вся 
рука» и «вес руки»?

Совершенно очевидно, что ощущения веса руки 
базируются на ощущениях веса всех ее частей как це-
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лостной единой системы и формируются на основе 
постоянных контактов двух крайних точечных зон 
руки – мышечных групп лопатки и мышечных групп 
кисти и пальцев.

Воспитание этого фундаментального ощущения 
наиболее эффективно при нахождении рукой кон-
кретных (осязаемых) точек опоры на плоскости – 
первичное действие и перенесение этих ощущений 
на руку, находящуюся в поднятом – подвешенном по-
ложении – вторичное действие.

В опущенном, фиксированном к боку положении 
рука яснее всего ощущается как часть корпуса. При 
этом точки опоры корпуса на ноги являются общими 
для всех его частей, в том числе и для рук. Таким об-
разом, ощущения «всей руки», а, следовательно, и 
ощущения ее веса в руке провисшей вдоль корпуса 
проявляется оптимально. Если ощущение веса руки 
четко не зафиксировать в памяти ученика до ее подъ-
ема, то при подъеме руки оно неизменно теряется.

Вес всей руки формируется на основе максималь-
ного ощущения веса ее силовой зоны. В свою очередь, 
ощущение веса силовой зоны формируется не только 
на базе ее собственного веса. Силовая зона руки, осо-
бенно ее лопаточная область, контактирует непосред-
ственно со всеми мышечными группами спины. Сле-
довательно, к ощущению ее собственного веса добав-
ляются, в известной степени, и ощущения веса 
мышечных групп, соседствующих с областью лопатки 
и отдаленных от нее. В данном случае наблюдается 
своего рода цепная реакция: взаимодействующие мы-
шечные группы спины передают часть своего веса на 
руку при ее опоре на конкретную плоскость. Есте-
ственно, подобная «прибавка» веса при контакте ру-
ки с музыкальным инструментом диктуется динами-
ческой необходимостью, связанной с увеличением 
или уменьшением нажима руки на струну.

Формирование стабильного ощущения веса всей 
руки при опущенном ее положении и сохранение 
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этого ощущения при ее подъеме предполагают три 
этапа действий:

1. Исходное положение: рука опущена вниз, паль-
цы сложены в кулак, плечевая часть руки несколько 
отведена в сторону спины (лопатки) и плотно фикси-
рована на боку. Сосредоточение внимания на стабиль-
ном ощущении веса всей руки – от лопатки до кисти 
и пальцев, при опоре плечевой ее части на корпус.

2. Плечевая часть руки остается в неизменном – 
опущенном, фиксированном положении, локтевой 
сустав сгибается и поднимает предплечье кверху, 
приближая его к плечевой части руки;

3. Из второго положения плечевая часть руки под-
нимается; при этом она отводится в сторону и не-
сколько назад – движение плечевой части по дугоо-
бразной линии.

Непременное условие сохранения формирующих-
ся ощущений – соблюдение принципа подъема пле-
чевой части руки в естественном, физиологически 
обоснованном направлении – отведение ее в сторону 
и назад.

Неизменное соблюдение этих условий – одна из 
трудностей профессии музыканта.

На первых двух этапах – при неизменном положе-
нии силовой зоны руки – первичные ощущения веса 
всей руки полностью сохраняются. Это достигается за 
счет того, что вес силовой зоны руки намного больше, 
чем игровой. В силу этого любые изменения положе-
ния игровой зоны руки при неизменном положении 
силовой не оказывают какого-либо существенного 
влияния на изменение ощущений веса всей руки.

Вывод: воспитание ощущения веса руки при опу-
щенном положении и сохранении этого ощущения 
при ее подъеме формируется на основе опоры руки 
на конкретную плоскость.

Эффективность системы состоит в том, что после-
довательность воспитываемых навыков позволяет 
ученику научиться концентрировать внимание на ба-
зовых ощущениях руки и почувствовать конкретные 
ощущения опоры руки на плоскость и ее вес. При 
подъеме руки – концентрация внимания ученика на 
ее плечевой части дает возможность не только сохра-
нить все конкретные базовые ощущения, но и посте-
пенно трансформировать их в ассоциативные.

Сохранить основные ощущения руки при ее подъе-
ме позволяет предельная концентрация внимания уче-
ника на ощущении силовой зоны руки.

Плечевой сустав и его мышечные группы – 
их взаимодействия с мышечными группами 

области лопатки
Плечевой сустав – самый подвижный в системе руки, 
он окружен со всех сторон активно действующими 
силовыми мышечными группами разнонаправленно-
го действия. Совместно с мышечными группами пле-
чевого сустава постоянно функционируют мышеч-
ные группы областей лопатки, ключицы, груди, пле-
чевой части руки и предплечья. Согласованные 
действия всех перечисленных мышечных групп дают 
возможность руке совершать самые разнообразные 
движения во всех направлениях и плоскостях с мини-
мально необходимой степенью напряжения.

Напомним, что в числе мышечных групп имеются: 
сгибатели и разгибатели, вращающие и возвращаю-
щие, приводящие и отводящие. На основе взаимодей-
ствия мышечных групп все части двигающейся руки 
действуют как хорошо отлаженный единый организм. 
Координация действий заключается в строгом раз-
граничении их усилий: при работе (напряжениях) 
мышц одного направления мышцы противоположно-
го направления, то есть антагонисты, должны нахо-
диться в относительно пассивном – расслабленном 
состоянии. Смешанные действия разнонаправленных 
мышечных групп – их активные совместные усилия 
приводят к двигательному хаосу и перенапряжениям 
не только данной группы мышц, но и остальных мы-
шечных групп, ибо любое локальное перенапряжение 
отзывается на всем организме. Педагог, работающий 
с начинающим учеником, должен строго контролиро-
вать работу разнонаправленных мышечных групп, 
предупреждая тем самым хаотичность их действий.

Формирование ощущений плечевой части руки 
как ведущей дает возможность сохранять единство 
всех частей руки при подъемах и выносах ее вперед 
в рабочее положение. Более того, стабильные ощуще-
ния веса всей руки формируются на основе первич-
ности ощущений веса ее силовой зоны, а первичные 
ощущения единства действий руки формируются при 
отведении ее плечевой части назад.

Вывод: функционирование руки как единой двига-
тельной системы полностью зависит от тех согласо-
ванных действий мышечных групп области плечевого 
пояса и плечевого сустава, которые возникают при 
подъеме, сгибании и разгибании локтевого сустава, 
а также сгибании и разгибании кисти и пальцев.






