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ПИЈАНИСТИЧКАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Свирењето на пијано претставува огромен предизвик за секој 
почетник во музичката едукација. Неговата физичка привлечност доаѓа од 
импозантниот и грациозен изглед, но и од едноставноста во произведувањето 
на тонот. Како секој друг инструмент и свирењето клавир е производ од 
физичката и ментална активност на личноста. Во самиот процес на свирење 
се искористува голем дел од капацитетот на центрите во човечкиот мозок, 
што пак индирекно влијае врз развојот на интелектуалните вештини, 
особено кај децата од помала возраст. Активноста на прстите е исто така 
важен елемент за успешна интерпретација, бидејќи од способноста и 
инервацијата на прстите зависи и добрата изведба на делото.

Многу често техничките проблеми, како последица токму од 
неправилната поставеност на раката, но и физичката неподготвеност 
на прстите претставуваат сериозна препрека на патот на голем број 
пијанисти, особено оние кои својата професионална едукација и кариера 
одлучиле да ја посветат токму на овој инструмент. Кога станува збор 
за проблемите кои го нарушуваат  комодитетот при вежбањето клавир, 
добро е да се знае дека тие се од различен карактер и природа (на пример: 
скалично движење, ротационо движење, движење на разложени тризвуци и 
четиризвуци, разложени акорди со подметнување на палецот под дланката 
и преметнување на дланката преку палецот, движење во октави итн.). 
Неможејќи соодветно да одговори на одредена задача (мотив), ученикот 
се соочува со психички проблеми кои во некои случаи нанесуваат трајни 
негативни последици кон перцепцијата на пијаното како инструмент, а 
влијаат и врз неговиот понатамошен општествено - социјален живот. Не 
помалку важни се и телесните аномалии кои исто така настануваат како 
производ од неможноста за решавање на проблемот во почетната фаза 
(прстите и нивната независност) и пренесувањето на енергијата на други 
точки на телото како што се укочување на подлактицата, стегањето на 
вратот, рамењата, грбот итн. Ваквата психофизичка оптовареност многу 
лесно може да создаде фрустрирачки и конфликтен однос помеѓу ученикот 
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и инструментот, а со тоа дисконтинуитет и оддалечување од желбата за 
решавање на конкретниот проблем.

Tехничките проблеми најчесто се отклонуваат со применувањето 
на техничките, „гимнастички“ вежби за прстите и со многубројните 
комбинации што произлегуваат од одреден пример. Праксата покажува 
дека комплетниот ефект од овие вежби се постигнува во периодот 
на средното, а особено во високото образование, (додипломски и 
магистерски студии), кога целата креативна енергија максимално 
може да се насочи кон вежбање со инструментот, но не помалку важна 
е нивната примена и во почетните години на изучувањето на пијаното. 
Ненаметливото применување на прстната гимнастика во почентиот 
стадиум на пијанистичкото образование, силно влијае како на правилниот 
развој и оформување на прстите и раката како средство за свирење, така 
и врз самата личност и нејзиното еволуирање во пијанистичка зрелост. 
Спротивно на тоа, не ретки се примерите кога наставниците по пијано 
го девалвираат значењето на техничката подготовка на ученикот, како 
и правилното поставување на раката, со што ги занемаруваат базичните 
елементи и дидактичкиот пристап врз кои се темели развојот и иднината 
на пијанистичката кариера на ученикот.

Во изработката на една композиција до степен на интерпретација, 
постојат повеќе етапи и насоки на работа, при што со запазување на тие 
конкретни чекори се создава рационално и ефикасно искористување на 
повеќе ресурси, како што се временскиот интервал за совладување на 
зададениот материјал, како и претходно споменатите човечки фактори - 
интелектот и физичката активност. Сепак, најважно од сè е изведувачот 
за време на свирењето да се чувствува опуштено и релаксирано. Јазикот и 
вилицата, вратот и рамењата, рачниот зглоб и прстите, како и ’рбетниот 
столб и долните екстремитети, треба да бидат целосно ослободени 
до тој степен, што пијанистот ќе почувствува „струење на воздух“ низ 
сопственото тело. Со самата состојба на потполна ослободеност на телото 
се овозможува слободно и рамномерно дишење, фактор што е клучен за 
пренесување на доволна количина на кислород во мозокот, што придонесува 
за одржување на концентрација и фокусираност кон интерпретацијата. 
Само во тој случај можеме да бидеме сигурни дека сме подготвени за 
долготрајно вежбање, изработка и решавање на сите полесни и потешки 
проблеми кои се среќаваат во содржината на композицијата.
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Методско решение на одредени пијанистички елементи кои се 
среќаваат во првиот став од Сонатата за пијано во Д - дур од Јозеф 
Хајдн

1. Секвентно движење во терци

  

   Сл.1

Многу честа појава во класичните сонати е секвентното нагорно и 
надолно движење на мелодијата во разложени терци. Како што укажува 
конкретниот пример, станува збор за комплексна фигура со „акробатски“ 
движења на прстите, кои се несвојствени и тешко прифатливи за центарот 
за моторични движења на човечкиот мозок.  Многу често во вакви ситуации 
каде што се среќава движење кое отстапува од природната поставеност 
на структурата на прстите, сосема нормална и очекувана е појавата на 
неизбалансирано свирење, а неможноста за откривање на причината за 
таквото свирење предизвикува отпор и негативно расположение кај 
пијанистот, но и чувство на хендикепираност и безнадежност во однос 
на совладувањето на конкретниот проблем. Ако се земе во предвид 
едновременото свирење на двете раце каде што хоризонталната и 
вертикалната мелодија се различни од повеќе аспекти, јасно се отсликува 
повеќе димензионален проблем кој бара систематско решавање од 
поединечно кон воопштено.  

Недоволната кондициска подготвеност на секој прст поединечно 
несвесно се компензира со црпење на ресурси од другите делови на раката 
и телото, што предизвикува поинтензивни движења на рачниот зглоб и 
воопшто целата рака. Резултатот од ваквите движења е свирењето со 
исправени прсти наместо со заоблени, а со тоа се предизвикува огромно 
намалување на брзината на интерпретација на определената фраза. 
Факторот наставник во таквите моменти е од огромно значење во поглед 
на пронаоѓањето на причините за таквото свирење, детектирање на 
конкретниот проблем, а со самото откривање на „проблемот во проблемот“ 
се пристапува кон негова етапна корекција. 
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Првата етапа го разработува проблемот на утврдување и зголемување 
на физичкиот капацитет на прстот како субјект. За таа цел потребно е 
континуирано и ефикасно вежбање на примери во кои се содржат елементи 
од Серија А - вежба за работа само со еден прст, додека другите мируваат 
(Cortot, A. (1923). Rational Principles of Pianoforte Playing), односно се 
утврдува правилната патека на движење на секој прст, а истовремено преку 
тие вежби се стекнува и јачина на прстите без употреба на дополнителна 
енергија од останатите делови на раката и телото. 

Откако пијанистот ќе биде целосно сигурен во контролата движењето 
на своите прсти со ослободена рака и активен свирачки апарат, се 
преминува кон втората етапа на извежбување преку темелно решавање на 
секоја различна група на прсти. Како што е посочено во дадениот пример, 
при вежбањето на тоновите e и gis (5 и 3 прст во левата рака) и нивно 
артикулирање во многу бавно темпо (вежба каде што работат два прста, 
додека другите мируваат (Cortot, A. (1923). Rational Principles of Pianoforte 
Playing), останатите прсти се статични во притиснатите дирки на својата 
позиција. Можностите кои произлегуваат при вежбањето на овој пример 
се многубројни и опфаќаат:
1. ритмички елементи (комбинирање различни нотни вредности 

и употреба на акцетни со цел да се постигне изедначеност при 
свирењето на сите прсти);

2. хармонски елементи (промена на хармонии на одредената позиција 
како што се дурски, молски, намален и зголемен акорд) 

3. тонални елементи (извежбување на одредената позиција во повеќе 
тоналитети, со што се добива претстава за поинаква рељефна постава 
на распоредот на прстите и раката)

4. комбинација на сите овие елементи меѓусебно.
Во продолжение, истите овие вежби се реализираат со 4 и 2, 3 

и 1 прст од левата рака, како и со соодветните прсти во десната рака. 
Постигнувањето на целта во вакви ситуации е кога изведувачот ќе биде 
сигурен дека сигналот (наредбата) кој се испраќа од мозокот, го активира 
само оној прст за кого истиот е наменет, односно придвижувањето на 
одреден прст не треба да има влијание врз состојбата останатите прсти. 
Откако изведувачот ќе биде сигурен во целосната контрола врз прстите. 
Останува истата вежба да се повторува постепено во побрзо темпо, се 
додека не се постигне брзината на изведување на композицијата.
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”
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” - ШТИП
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