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IZVLEČEK 

V seminarski nalogi sem s pomočjo knjig Ivana Galamijana Igranje violine in violinska 

pedagogika ter Osnove Simona Fischerja opisala tri osnovne lokove poteze. To so detaše, 

martele in legato. Poleg razlage, kaj določena poteza pomeni in kako se jo tehnično pravilno 

izvede, sem dodala še primere za nižjo  težavnostno stopnjo, ki so po mojem mnenju primerni 

za 1. in 2. razred glasbene šole.  

KLJUČNE BESEDE 

Tehnika desne roke, vodenje loka, detaše, martele, legato, prožnost, elastičnost sklepov, 

primeri.  
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1   UVOD 

Lokovna tehnika je zasnovana na elastičnosti oziroma prožnosti desne roke. Kot so prožni 

strune in  lok, so elastični in gibljivi tudi sklepi. Cela roka, od rame do prstov, mora biti ravno 

dovolj sproščena. Kljub temu, da potrebujemo v določenih primerih tudi bolj čvrst oprijem in 

se določene mišice roke napnejo, roka ne sme izgubiti svoje naravne prožnosti. Zato se mora 

lok držati tako, da omogoča svobodno a kontrolirano gibanje. Drža loka ni fiksna in 

nespremenjena ves čas, saj se mora prilagajati smeri loka, dinamiki, različnim lokovim 

načinom ter kvaliteti tona.  

 

2    VODENJE LOKA 

Osnova lokovne tehnike je poteza od žabice do konice loka. Lok se mora voditi vzporedno s 

kobilico. Poteza s celo dolžino loka poteka v treh fazah: trikotnik (pri žabi), kvadrat (približno 

na polovici loka - odvisno od posameznika) in konica (roka je skoraj ravno iztegnjena) 

(Galamijan, str. 55). Nadzor loka je najbolj enostaven in naraven pri kvadratu, zato je dobro 

začeti učenje poteze najprej od sredine proti konici in nato od sredine proti žabici. Od 

kvadrata, kjer se ustvari pravi kot, se podlaket pri potezi navzdol iztegne in potisne komolec 

naprej. Pri vračanju od konice do kvadrata, se komolec giba nazaj. Od kvadrata do žabice 

nadlaket potisne roko gor. Pri žabi je zapestje zaobljeno, komolec in dlan pa sproščeno visita 

vsak na svojo stran. Lok se rahlo nagiba proti ubiralki, ne sme pa se pretiravati.  

Kvaliteten ton je odvisen od pravilne poteze loka (vzporednost s kobilico), hitrosti poteze, 

naslona loka na struno (ker je pri konici lok lažji kot pri žabi, je potrebno v zgornji polovici 

oziroma od težišča loka naprej dodajati naslon) in zvočne točke (točka stika žime s struno). 

Vsi ti elementi so med seboj soodvisni. S spremembo enega elementa se mora prilagoditi vsaj 

eden od ostalih.  

 

 

 

 

 



 

3  POTEZE LOKA 

3.1 Detaše 

Detaše je ločena poteza loka, pri kateri je vsak ton povezan z naslednjim brez premora.  

Enostavni detaše, kjer sta hitrost poteze in naslon loka na struno enakomerna, je osnova za vse 

ostale lokove načine. Slika ena prikazuje etido, ki se jo lahko vadi s polovico dolžine loka 

(spodnja ali zgornja polovica) pa tudi s celotno dolžino. 

 

Slika 1: K. Rodinov - etida 

Hitrost in naslon pa se lahko tudi spreminjata. Pomembna je razdelitev loka, ki mora biti 

nadzorovana in logična, saj drugače pride do slabega tona in neželjenih sprememb v dinamiki 

. Problem nastane v primerih, kjer je potrebna sprememba hitrosti vodenja loka.Npr. če 

hočemo ostati na istem delu loka, mora biti poteza navzgor dvakrat hitrejša kot poteza 

navzdol. Če ne želimo dinamične spremembe, se mora ustrezno popustiti naslon in premakniti 

zvočno točko bližje ubiralki. Na sliki 2 je primer v  ¾ taktovskem načinu. V prvem taktu je 

sprememba hitrosti poteze navzgor, v tretjem taktu pa je hitrejša poteza loka navzdol.   

 

Slika 2: D. Marković - etida 

 

 Slika 3 je primer skladbe, kjer je hitrejša poteza loka navzgor.  

 

Slika 3: F. Lehar – Valček 

 

 



 

Na sliki 4 je primer skladbe s hitrejšo potezo loka navzdol in navzgor. 

 

Slika 4: C. Brown – Lament (Tožba) 

 

Poudarjen detaše ali artikuliran detaše je vrsta detašeja, pri katerem se vsaka poteza začne s 

poudarkom, s povečanjem naslona in hitrosti vodenja loka. Na slikah 5 in 6 se izmenjujeta 

poudarjenton v potezi navzdol in s povdarjenim tonom v potezi navzgor. Ker je lok lažji pri 

konici, je za poudarek potreben večji naslon loka na struno kot pri potezi navzdol.  

 

Slika 5: N Baklanova - etida 

 

 

Slika 6: B. Bartok - Ples 

 

Pri detašeju porte je na začetku poteze ton močnejši nato  malo popusti. Ta poteza se začne z 

rahlo povečano hitrostjo in malo močnejšim naslonom na strune, vendar brez poudarka. V 

prvem in drugem taktu primera na sliki 7 se uporabi detaše porte, nato enostavni detaše. 

 

Slika 7:  Ukrajinska narodna pesem 



 

 

Portato je lokovni način, ki je soroden detašeju. Portato je več detaše porte potez izvedenih v 

eni smeri loka. Vsakton ima močnejši začetek, ki mu sledi postopno popuščanje naslona. V 

primeru na sliki 8 je skladba v ¾ taktovskem načinu. Loka ni dobro  ustaviti sunkovito in 

prezgodaj, tona v prvem in petem taktu naj zvenita čimbolj povezano. 

 

Slika 8: F. Lehar - Valček 

 

Detaše se lahko igra na vseh delih loka in z različno dolžino poteze.  Na sliki 9 je primer 

detašeja, ki se ga igra s krajšo dolžino loka, v sredini loka z gibom iz zapestja. 

 

Slika 9: L. van Beethoven – Nemški ples 

 

V primeru št 1 je prikazana vaja za nesunkovito menjavo smeri vodenja loka (Fischer, 1997, 

str. 60)  

Za čimbolj mehko in neslišno menjavo loka moramo najprej znati lepo in nesunkovito ustaviti 

lok. Dorothy DeLay pravi tej vaji »parkiranje loka«, kot da bi zapeljali avto v garažo: avto 

ustavi nežno, brez sunka; ne začni upočasnjevati prezgodaj in naj te ne odnese prehitro na 

konec.  

 



 

Primer št. 1 

Toni v tem primeru zvenijo neprekinjeno kot polovinka. Vezana šestnajstinka predstavlja 

zadnji centimeter poteze. 

1.  Igraj navzdol in navzgor, vmes naj bo tišina. Igraj mf-f, s četrtino loka, s srednjo hitrostjo. 

Lok premikaj enakomerno, brez sprememb v hitrosti in pritisku. 

Na zadnjem centimetru poteze začni postopno zaustavljati lok: lok vodivedno bolj počasi, 

dokler se ne ustavi. Ne uporabi več kot centimeter loka. Ustavitev naj ne bo  hipna niti naj ne 

traja  predolgo, naj bo enakomerna. Lok obleži na struni. 

Igraj v zgornji polovici, v sredini in v spodnji polovici loka. 

2. Igraj enako kot v prejšnji vaji, postopoma krajšaj tišino med notami. Na koncu združi 

potezo, še vedno »parkiraj lok« na zadnjem centimetru vsake poteze, z razliko, da zdaj igraš 

neprekinjen, enakomeren detaše. 

Igraj po vseh strunah.  

 

3.2 Martele 

Pri marteleju se vsaka poteza začne s naslonom oz. nastavkom. Med toni je obvezna pavza. 

Lok mora »zagrabiti« struno pred začetkom poteze, zato pa je potreben uvodni naslon. Ta 

naslon je potreben samo na začetku poteze, nato naslon ustrezno popušča. Galamijan navaja 

dva osnovna tipa marteleja glede na dolžino note, ki sledi poudarku: enostavni martele in 

izdržani martele. 

Enostavni martele ali hitri martele se lahko igra s katerokoli dolžino loka, od cele dolžine pa 

do najmanjšega dela in tudi na kateremkoli delu loka, od žabice pa do konice. Na koncu 

poteze pritisk popusti. Seveda se ne popusti popolnoma, še posebej pri potezi navzdol, ker bi 

drugače lok odskočil s strune. Enako ne sme škripati pri zaustavljanju poteze zaradi 

prevelikega naslona. Naslon se ne sme dodati pred koncem poteze, ker se bo s tem lok ustavil 

grobo. Pri žabi se lahko lok malenkost dvigne od strune (?-avtor trditve)in ponovno nastavi za 

novo potezo, saj je tam lok najtežji in se je težko izogniti škripanju. Gib se dela iz cele roke, 

razen pri najmanjši potezi, prsti pa morajo biti elastični in slediti loku. Pri krajši potezi in pri 

manjši dinamiki so zapestje in prsti bolj aktivni. Krajše martele poteze se lahko igra samo z 



 

gibanjem dlani, zapestja in prstov. Zaradi piano dinamike v začetku skladbe na sliki 10, se 

martele izvede z manjšim gibom iz zapestja. Ne sme se izgubiti začetnega martele nastavka, 

ki pa mora biti prilagojen dinamiki skladbe.  

 

Slika 10: J. Haydn - Andante 

 

Vedeti je treba, še posebno pri daljših potezah, da prsti nikoli ne začnejo gibanja, ampak to 

naredi roka – komolec, nadlaht, podlaht..  Primer marteleja s celotno dolžino loka na sliki 11. 

 

Slika 11: G. P. Telemann - Menuet 

 

Elementi za izvedbo martele poteze so: 1) premik roke, 2) horizontalen premik prstov; pri 

potezi navzdol bosta palec in mezinec bolj iztegnjena, pri potezi navzgor se vrneta v začetni 

zaokrožen položaj (posebna pozornost na aktivnosti palca) in 3) naslon prstov na lok, ki da 

tonu gostoto in ostrino.   

Za dobro izvedbo in kvaliteten ton pri marteleju je potrebno najti primerno količino naslona, 

ki se uporabi pred in med potezo. Prevelikemu naprezanju bo sledil slab ton, lok pa bo na 

koncu odskočil. Prav tako ni dobro, če se uporabi premalo naslona. Zelo pomembno je, da se 

med popuščanjem  naslona sprostijo tudi mišice roke.  

Kvaliteta tona je zelo pomembna. Kadar se uporablja velika količina loka, je zaradi hitrosti 

poteze težje nadzorovati lok. Kljub temu je nujno, da je lok med potezo vzporeden s kobilico 

in da se ohrani zvočno točko . Martele se mora vaditi z dolgimi pavzami med potezami. 

Najbolje je začeti s kratkimi potezami, s četrtino loka(?-avtor trditve).  

 



 

Pri prehodih čez strune se mora lok po vsakem odigranem tonu takoj postaviti na naslednjo 

struno, kar prikazuje slika 12. 

 

Slika 12: G. Hamel - etida 

 

Izdržani martele je izrazita detaše poteza z martele začetkom. Po jasnem nastavku namesto 

kratkega tona sledi daljši, izigran ton. Lok se pred naslednjo potezo ustavi samo toliko, kot je 

potrebno za nov nastavek. 

 

3.3 Legato 

Legato je lokovni način, pri katerem sta dva tona ali več, povezana v eni potezi. Pri tem se 

pojavita dve aktivnosti: menjava prstov leve roke in prehodi čez strune v desni roki.  

1. Spremembe v levi roki naj ne vplivajo na potezo desne roke. Galamijan priporoča vajo: 

  

Primer št. 2 

 

(?-avtor trditve)Pri menjavi lege v legatu se spremeni zvočna točka, ki je pri tanjši struni 

bližje kobilici. Prav tako je v višjih legah bližje kobilici kot v nižjih. To pomeni, da se zvočna 

točka spremeni pri vsakem prehodu loka s strune na struno in pri vsaki menjavi lege. Med 

menjavo se loku nežno odvzame nekaj teže in se ga malenkost upočasni. Seveda se v tem ne 

sme pretiravati, da se ne izgubi preveč zvoka, menjava se naj čimbolj zakrije, tok legata pa 

ostane neprekinjen. Če je menjava uporabljena kot sredstvo izraza, se način menjave 

spremeni, naslon loka na struno se ne bo zmanjšal, prsti pa bodo menjavo naredili počasneje 

(glissando ali portamento). 

 



 

2) Kadar se pri igranju legata menja struna, je za gladek prehod potrebno približevanje 

naslednji struni. Na sliki 13 je primer lažje etide.  

 

Slika 13: O. Parhomenko – etida 

 

Ko se lok v potezi večkrat izmenično giba med dvema strunama, mora biti blizu obema, vsak 

ton pa mora biti jasno slišen. Za primer je Schubertova skladba na sliki 14. 

 

Slika 14: F. Schubert - Ekoseza 

 

Pri prehodih v  lege je pomembno, da je koordinacija desne in leve roke dobra. Predhodni prst 

se naj ne dvigne prehitro, prst, ki sledi prehodu, pa mora biti pravočasno pripravljen.  

 

3.4 Kombinacije potez 

Obvladovanje vsake posamezne poteze je ključnega pomena. Za popolno izvedbo je potrebno 

ohraniti značilnosti potez, ki se jih kombinira. Upoštevati je potrebno spremembo zvočne 

točke, hitrosti poteze in naslona loka na struno. Med pravilno izvedeno potezo se je potrebno 

osredotočiti na občutek v roki in si ga zapomniti, saj je pri kombiranju  nujno zavestno in 

hitro menjavanje aktivnosti, ki sledijo tem občutkom. Kvaliteta tona služi kot vodilo k 

pravilni izvedbi. 

 

 



 

 

4  ZAKLJUČEK 

Poleg natančnega opisa  načina izvajanja  določene lokove poteze in problemov, ki se pri tem 

lahko pojavijo, Galamijan poudarja, da je potrebno učence naučiti tudi pozornega poslušanja. 

Učitelji smo odgovorni, da posredujemo znanje na razumljiv način in učence pripravljamo na 

samostojno delo.  

»Ko me sprašujejo, kaj učim svoje učence, odgovorim - iskreno ljubiti glasbo.«   

Mstislav Rostropovič 
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