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IZVLEČEK
Kolo oko sveta, je naslov tretjega zvezka violinske šole Dejana Markovića. Namenjen je
učenju igranja v legah ter menjav leg. Vsebuje vaje, etude in skladbe, s katerimi se učenec
postopno in sistematično seznanja z legami.

KLJUČNE BESEDE
igranje v legah, menjava leg, slušna predstava, natančna intonacija
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1. UVOD
Igranje v različnih legah in menjava leg zahtevata tehnično in intonančno natančnost ter
sproščenost v obeh rokah.. Učenec mora pri menjavi lege največ pozornosti posvetiti gibanju
leve roke. Paziti mora, da bo pot, ki jo bo opravila leva roka pravilna in da bo pravi cilj
dosežen. Osredotočenost na ciljni ton, ton, ki jo bo z menjavo dosegel, temelji na odlični
tonski in intonančni notranji slušni predstavi.
Z omenjeno prvino violinske igre so se ukvarjali mnogi violinski pedagogi na različne
načine. V seminarski nalogi bom predstavila Markovićev sistem učenja igranja v legah in
menjav leg. V omenjeni violinski šoli sta obravnavani druga in tretja lega in menjave iz prve v
tretjo, iz prve v drugo ter iz druge v tretjo lego in obratno. Kot je zapisal avtor v predgovoru,
je violinska šola zasnovana sistematično ter vsebuje veliko primerov, tehničnih vaj, lestvic,
etud in skladb.
Avtor je nekaj besed namenil tudi učenju vibrata ter predstavil nekaj preprostih vaj za hitrejše
in učinkovitejše učenje.
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2. OBRAVNAVA

Avtor se v prvem delu violinske šole posveti tretji legi, sledi menjava iz prve v tretjo in
obratno.
Prvih 18. primerov vsebuje C-durovo, D-durovo, d-molovo in G-durovo enooktavno lestvico
ter C-dur in D-durter c-mol lestvico čez dve oktavi, vse v tretji legi. Za utrjevanje omenjene
lege je avtor zasnoval tudi nekaj etud in preprostih ljudskih pesmi, v katerih učenec tretje lege
ne zapusti. Na začetku violinske šole avtor ponudi vajo, s katero učenec natančno in preprosto
pride v lego in v njej tudi ostane.

Slika 1: prehod v tretjo lego

Slika 2: etuda v tretji legi

Ko učenec osvoji igranje v tretji legi, spozna in razume note, ki jih zaigra na vseh strunah, je
čas, da spozna tudi menjavo lege. Marković na tem mestu predstavi vajo, pri kateri učenec
preko prazne strune s ponovljenim tonom tako v prvi kot v tretji legi naredi menjavo.
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Slika 3: vaje za menjavo iz prve v tretjo lego preko prazne strune

Pri vaji je pomembno, da ima učenec natančno slušno predstavo, kateri ton bo zaigral in
kakšno pot bo pri tem naredila leva roka. Pomik roke mora bit pri učenju še posebej, natančen
in nesunkovit, saj bo le tako vaja smiselna in učinkovita. Prav tako je pri menjavi lege nadvse
pomembna sproščenost leve roke, še posebej palca. Sledi nekaj skladb in etud, vse vsebujejo
menjavo lege preko prazne strune.

Slika 4: vaje za menjavo lege z istim prstom
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Z osvojenim znanjem je učenec primerno pripravljen na menjavo iz prve v tretjo lego z istim
prstom. Menjalni je lahko prvi, drugi, tretji ali četrti prst. Marković najprej predstavi vajo, s
katero se učenec dodobra seznani s potekom giba roke in prstov. Vaja je sicer napisana kot
menjave po A in E struni, s pripisom, da se vaja izvaja tudi po D in G struni.

Sledi še nekaj vaj in etud, s katerimi učenec utrdi novo snov, nato pa avtor preide na vaje za
menjave z višjega na nižji prst in obratno.

Slika 5: vaje za menjavo lege z nižjega na višji prst in obratno

V nadaljevanju je še nekaj preprostih etud in skladb s podobno vsebino, nato pa sledijo vaje,
etude in pesmice za menjavo lege na istem tonu. Pri sledečih menjavah mora učenec še
dodatno pozornost posvetiti intonaciji, da bosta ponovljena tona intonančno natančna.

Slika 6: vaje za menjavo lege na istem tonu
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Poseben del violinske šole je avtor namenil tudi oktavnim flagioletom. Le-te učenec utrdi na
enooktavni lestvici, ki jo učenec zaigra na eni struni ter z menjavo lege s pomočjo oktavnih
flagioletov.

Slika 7: spoznavanje oktavnih flagioletov

Slika 8: enooktavna lestvica, ki vključuje uporabo oktavnega flagioleta
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Slika 9: vaje za menjavo lege s pomočjo oktavnih flagioletov

Slika 10: etida, s katero učenec utrdi menjavo lege s pomočjo oktavnih flagioletov

V nadaljevanju violinske šole se avtor posveti igranju v drugi legi ter z njo povezanimi
menjavami. Seznanjanje s snovjo poteka na povsem podoben način, kot smo ga že spoznali v
prvem delu violinske šole. Enako kot pri tretji legi tudi tu avtor najprej ponazori preprosto
vajo, za prehod. Sledijo lestvice (dvooktavne B-dur, C-dur), etude (med drugimi etude F.
Riesa in A. Grigorijana) in skladbe v drugi legi brez menjav.
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Slika 11: vaja za menjavo iz prve v drugo lego

V nadaljnjih vajah violinska šola vsebuje vaje za menjave iz prve v drugo lego z istim prstom
ter nato še za menjavo lege na istem tonu.

Slika 12: vaja za prehod iz prve v drugo lego z istim prstom

Slika 13: vaje za prehod iz prve v drugo lego preko na istem tonu

Sledi nekaj vaj za menjavo iz prve v drugo lego s pomočjo prazne strune ter vaje za menjavo
lege z nižjega na višji prst in obratno. Tudi v opisanem sklopu lahko učenec utrjuje menjave
leg na dvo ali enooktavnih lestvicah, etudah, na primer, D. Markovića ali A. Grigorijana ter
številnih, večinoma ljudskih skladbah.
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Zadnji del violinske šole avtor nameni utrjevanju in povezovanju naučene snovi, torej igranju
v tretji in drugi legi ter menjavi leg. Izbrane skladbe in etude vključujejo vso naučeno snov,
avtor pa je dodal tudi etude za utrjevanje staccata ter dvojemčne etude.
Kljub temu, da je v opisani violinski šoli poudarek na legah, Marković ni izključil
pomembnih tehničnih elementov. Tako je vanjo vključil prstne vaje, ki jih je povzel po H.
Schradieku, vaje z različnimi prehodi čez strune za desno roko ter vaje za dvojemke.
Dvojemke so zasnovane tudi kot vaje za menjave lege, kar pomeni, da združujejo vso
naučeno snov.

Slika 14: primer etude za dvojemke

Skladbe, s katerimi učenci utrjujejo snov so večinoma plesne narave. Tako lahko učenci
uporabijo pridobljeno znanje na skladbah Ch. W. Glucka, A. Corellija, J. B. Lullyja, G. F.
Händla, J. S. Bacha, L. V. Beethovna, A. Komarovskega ter drugih.
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3. ZAKLJUČEK

Za uspešno menjavo lege mora imeti učenec natančno izoblikovano notranjo slušno
predstavo, jasno predstavo o gibu roke in prstov, sproščeno levo roko ter jasen in kvaliteten
padec prstov. Vse to mu omogoči, da bo menjava lege točna in tehnično brezhibna.
Številni pedagogi in avtorji violinskih šol se učenja igranja v legah ter menjave leg dotaknejo
z različnih zornih kotov ter na različne načine. Kot je že avtor sam dejal v predgovoru
predstavljene violinske šole je njegov pristop do učenja sistematičen, jasen in postopen. Za
vsako novo snov ponudi preproste vaje, etude in skladbe, ki učencu omogočijo zadostno mero
seznanjanja in utrjevanja novosti. Postopek učenja tako tretje kot druge lege je enak.
Marković sledi pomembnemu pedagoškemu načel, in sicer učenja od znanega k neznanemu.
V vsaki vaji, etudi ali skladbi, ki jo učenec na novo spozna je delček učencu že znane snovi,
kar mu nudi dodatno spodbudo in motivacijo za nadaljnje delo.

4. VIRI IN LITERATURA
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