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ASEZAREA DEGETELOR PE COARDE
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Apucarea gi linerea viorii (pozare)
Mdna stangd trobuie sd prindd vioara in forma rotund6 de apucare, degetul

fiind

it in afard qi nu lipit de palm6, fapt care produce strdngerea gdtului viorii.

aceastd

[ie, mdna nu sprijind vioara, intrucdt este bine prinsd intre umdr gi bdrbie, exi

unele exercilii pregdtitoare in care copilul tine vioara

la

gdt, fhrd aju

vdtdnd astfel sd tinr vioara doar din umdr qi bdrbie pentru

a

avea

igcare pe

tastieri

a

penffu
nrLdinilor.

o deplind I

mdinii stdngi.

care
in timpul

fapt

Str6ngerea gdtului

-

viorii poate aduce cu sine gregeli gravo:

degetele nu se mai intind liber pe coardd;

cotul nu se mai migcd liber sub vioard atunci cdnd se produce trecerea de pe
o coardi pe alta;

-

m6na nu va mai putea pIrdsi in

viitor

pozitria de l6ngd pr6gug, penl:ru a se

deplasa in lungimea coardelor.

Pozifie corecti

Pentru

a

Pozi{ie grreqiti

putea preveni aceste gregeli, copilul va trebui

permanenld degetul mare care trebuie

si

supraveghez:e in

si fie indoit in afard gi sii prindd g6tul viorii

intre

prima falangd a acestuia gi falanga metacarpiand a degetului ardt6rror.

Perioada pozdrii mAinii stdngi incepe dupd ce elevull stdp6neqte foarte bine
conducerea arcuqului in diferite valori de note, pe cele patru coarde qi dupd insugirea de a

line corect instrumentul. Pozarea trebuie privitd dialectic, in sensul posibiliti{ii continue de
schimbare a prizei, prin cregterea qi prin procesul intim de aclaptare a musculal.urii la
speci:ficul miqcdrilor necesare in cdntatul la instrument. O pozd,ralionald este necesard pentru

evitarea eforturilor musculare neproductive, pentru grdbirea procesului de coordonare justd
a celor doud mdini,

in scopul sporirii maxime a rezistenlei musculare. Musculatura se poate

odihni qi atunci cdnd relaxareadureazl,doar o fracfiune de secund6.

in

ceea ce privegte metodica

-

pozdriiexisti doud opinii

del>azd:

Pozarea degetelor unul c6te unul, execut6nd exerr:i{ii cu degetul 1 pr6n6 la
insuqirea deplind a miqcdrilor elementare, dupd care se trece la degetul 2, etc.;

-

PlasareatuturordesetelordeodatS.

Ambele procedee au avantaje qi dezavant,aje.

in primul caz, dacd nu s-ar lua in

considerare decAt miqcarea degetului, ftrd legdturd cu pozilia braJului qi a mAinii,
arn putea
spune c[ este mai avantajos sa pozam degetele unul dupd celdlalt.
Dar, dezavantajul constd

in faptul c[' in timp ce degetul

1 iqi insuqegte

miqcdrile, bra]ul gi mdna pot devia foarte uqor

de la pozilia corect6: cotul poate devia inspre stdnga, iar palma se poate intoarce
in sens
pronativ. Dacd plasdm toate degetele deodatd pe coarde se evit6 deplasarea cotului qi

a

palmei, deoarece plasarea degetului 4 asigurd gi uqureazd menlinerea bratului gi a palmei
in
pozilia corectd.

Migcdrile elementare ale mdinii st6ngi sunt:

-

adducJia (migcarea de cddere a degetrolor pe coardd);

abducjia (migcarea de ridicare a degetelor de pe coardd);
deplasarea mdinii de-a lungul coardei (schimburile de pozilie);

r[sfrdngerea lateral[, in scopul indepdrtSrii degetelor unul de altul.

Este foarte important ca toate migcdrile sd fie executate exclusiv din
d{gete, 1.ar1
concursul palmei sau bralului. Se recomandd evitarea indoirii in,cheieturii,
ea trebu1e si fie
legdtura dintre srrlvura!
antebrat ,r
qi y4rru4
palmi ra
larealizarea
rgalLaLva unei
ullgl lmu
linii oorumue.
continue.
Se va evita, de asemenea, apdsareaexcesivd a degetelor pe coardd, deoarqcer,
cu cdt

elevul se afld la inceputul studiului, cu atdt migcdrile ciclice de alticulatie trebuie
sd fie mai
lente, pentru a nu ajunge la oboseald sau la crampe musculare. Fiecare migcare
de prticulatie
trebuie sd aibd amploare gi vigoare c6t mai mare.
Degetele trebuie si aibd o pozitie arcuitd, in special in articulatia a doua pi a treia gi
sd atingd coarda cu pernilele, deoarece degetul 4 este mai scurt qi flexura lui
va fi niai redus6.

prin urmare gi locul de contact cu coarda va fi in opozilie cu unghia.
Y. Menuhin indicd pentru plasarea degetelor pe coarde o uqoard rotire a anlebratului,
pAnI c6nd articulaliile debazd ale degetelor ajung intr-un unghi aproape paralel cfr tastiera.
De indatd ce ajung deasupra coardelor, degetele flexibile gi curberte se separ6, forln€indu-se

o formd circulard intre degetul mare gi fiecare dintre celelalte degete, intocmai cfl in cazul
prizei arcuqului. Pentru oblinerea aceleaqi forme este necesar ca pe l6nga miqcarezi de rotire
a antebra{ului, articulaf ia de bazd, a
se apropie de gdtul

degetului ardtdtor si se depdrt eze, iar cea a indlarului sd

viorii fardainfluenta pozi[iadegetului

mare.

in felul

acesta, degetele

putea executa miqc6rile de trecere de pe o coardd pe alta, cuun minim de schimbare

a

vor

poziliei

debazd.

Tot in cadrul pozdrli degetelor pe coarde, trebuie sd se tinii seama qi de colrrfiguralia
naturald a degetelor, prin aceasta inlelegdnd dispozitia degetelor pe coarde in corlforrmitate

cu structura anatomicd a mdinii. Se gtie

c[

degetele m6inii nu au aceeaqi indepefrdentd in

miqcdri, cel mai independent fiind degetul mare, apoi urmeazd deg,etele 1,2,4 qi 3. Dr:getele

2 qi 3 au ligament comun in partea dorsalS a mAinii. Din acest motiv, configurafi4 naturald

la vioard cuprinde un interval de cvartd perfectd cu semitonul intre degetele 2 qi 3, iar
inceputul studierii viorii trebuie

sd

fini

cont de aceasta.

findnd cont de acest specific important, Ch. B6riot propune
degetelor, unul cdte unul, 1,

2,3,4,

a$ezarcp, tuturor

incepdnd cu coarda sol, profesorii GeantifMlanoliu

propun a$ezareadegetelorincepAnd cu coarda sol, unul c6te unul, ilegetul4 fiind appzat dupd
ce degetele

I,2,3 au fost aqezate pe toate coardele, I. Galamian

propune a$ezarca{egetelor

in ordinea 4,3,2,1, in scopul formdrii cadrului de octavd a m6iniii intre degetele 1l-4, factor
important inrealizarea unei intonafii juste, Y. Menuhin propune aliezareadegetelot'

in ordinea 1,2,3,4, insd inpozi\ia a III-a, consider6nd-o mai

comLodd decdt primap

prs

rand,

Agezarea degetelor pe coarde
Personal, incep studiul cu a;ezarea degetelor pornind de pe coarda sol,
respect6nd

configuratianaturalda degetelor, unul cdte unul, degetul 4 aSezdndu-se abia dup6

1,2,3

au fost aqezate pe toate coardele, ordinea acestora

ce, clegetele

fiind sol, re, la, mi.

Aqezatea degetelor pe coarda sol permite dispunerea naturald a degetelor, degetele2

qi 3 cdzdnd in mod normal apropiate. Aceastd asociatie creeazd un interval de ton intre
degetele

I Si2, un interval de semiton intre degetele 2 gi 3 gi un interval de ton intre degetele

3qi4.
La

aSezarca

degetului I pe coarda sol, degetul trebuie pus gi ridicat astfel irrcdt sd-qi

p[streze forma rotunjitS. in acest timp, degetele celelalte trebuie sd stea frumos rotunjite,

fafi a fi incordate, deasupra coardei, ca gi cdnd ar aqtepta pi ele momentul in care se vor
aqeza pe coardd.

De altfel, va veni qi r6ndul lor, in lectiile viitoare. De asemenea., trebuie

avut grijd sd incepem si tragem arcugul in acelaqi timp cu punerea sau ridicarea clegetului
de pe coardd (cu

v6rful la o distanldde2 cm deasupra coardei).

Consicler cd acordarea dispunerii naturale a degetelor cu inceputul de aqe:rare pe

coatde, corespunzitor intervalelor care

se creeazd" prin aceast[ dispunere, u;iureazd

asimilarea deprinderii. Procesul este mai lent dar sigur, iar dificultatea constd in pornirea

conducerii arcuqului de pe coarda sol, pozilie obositoare pentru micul elev.
Cu toate cd m6na stdngd este pusd de la inceput intr-o pozilie dificild gi brarfuLl st6ng
este adus mai

in[untru, diferenfa nu este atdt de mare, iar mdna capdtdmai ugor gi mai sigur

pozilia corectii, frumos desficutd, decdt pe coarda la sau mi, unde, de la inceput, tirrdle s[ se
lipeascd de glitul viorii, se strdmbi gi se infepenegte. De asemenea, dificultatea p,oziliei,
solicitarea braJului drept cu cotul foarte ridicat, am prevenit-o, incepdnd coardele libere de
la coarda mi spre la, re qi sol. Lucrez in mai multe lec{ii coardele libere, intretindnd i.nteresul

pentru fiecare lec{ie cu un element nou, pAnd ce trecerea bra}ului drept in cele patru planuri

diferite se realizeazd cu uqurintd gi cdntatul cu arcugul pe coarda sol nu maircprezirrtd nicio
noutate gi nici,o dificultate.
Pentru a preveni trecerea la cdderea degetelor

I gi 2lipite pe coarda re prelrmgesc

mult exerciliile pe coarda sol, p6nd ce cAntatul cu degetele pe coardd ajunge o obigrruin{i gi
copilul este in stare sd primeascd o problemd noud din acest punct de vedere. in momentul
c6nd trec pe coarda re, a;ez deodatd degetele

in

agezare apropiatd.

I

qi 2

in semiton pe coardd, pentru

a le asocia

La fel procedez gi la agezarea degetelor pe coarda la. Pe coarda mi

ajung cel mai tdrzit, atunci cAnd tragerea degetului 1 inapoi spre prdgug nu mai poiate duce
la o deformare apozi[iei mdinii.

Nu este o metodd uqoard, necesitd ribdare gi timp, dar este un c6gtig in educatia
copiilor. Faza incipientd are nevoie de o gradafie special[ ) care s6 permiti consolidarea
fiecdrui pas frcut inainte, iar ritmul desfrqurdrii problemelor trebuie s6 asigure calitatea
grada{iei.

Pentru evitarea strdngerii g6tului viorii cu degetul mare voi sprijini capul viorii,
elevul avdnd senza\iade ag6{are a degetelor pe coardi gi nu de strdngere a g6tului viorii intre
degetul mare gi degetul care se aSaz6,pe coardd.
Odatd cu atezarea degetelor pe coardS, elevul se vede pus dintr-o datd in fafa multor

probleme noi: pozarea degetelor pe coard6, poza stabiliti a brafului pe vioar6, coordonarea

bratului drept, intonafia, astfel incdt atentia lui devine dintr-o dat[ distribuiti pe mai multe

planuri. Din aceastd cauzd, am intotdeauna grijd sd dau copilului intr-o singurd lec{ie o
singurd no{iune noud, mai ales la inceput, cdnd se gtie, copilul nu are o aten}ie distributivd,

ci una concentratd gi involuntard. Greqeala de a-l pune in fala mai multor probleme deodatd
are urmdri imediate, care cu greu se inldturd. Acest principiu al accesibilitafi m-a

cdliltzit

de altfel gi la gisirea soluliei inceputului agezirii degetelor pe coarda sol.

Graba qi salturile sunt ddundtoare prin consecin{ele pe care le provoacd: in cazul de
fa[d",

deformdri in apucarea

Si

linereaviorii - ducdnd la strAngerea g6tului viorii, la articulatii

defectuoase, deci, o tehnicd deficitard care nu va corespunde obiectului muzical.

