
П Р Е Д Г О В О Р

ОВАЈ рад, намењен већ узнапредовалим ученицима, 
треба да укаже на пут којим ће за кратко време моћи да 
освоје и задрже изједначеност удара, окретност у свирању 
и лепоту тона.

Вежбе садржане у овој свесци представљају формуле 
и примере који су резултат дугогодишњег педагошког 
искуства и темељног истраживања у сврху унапређења 
природног и носивог тона.

Њихов крајњи циљ је да савесном професору, као и 
интелигентном ученику, пруже подстицај за властито 
откривање бескрајних могућности, тако да је материјал за 
вежбу уистину неисцрпан.

Наше формуле требало би стога да, уз што већу уште-
ду на времену и снази, ученикову пажњу одрже стално 
напрегнутом.

Вежбе није могуће просвиравати механички, јер важе 
не само за прсте, већ истовремено и за мозак. Њима се 

постиже постојана, да тако кажемо, телеграфска веза 
између мозга и врхова прстију, која од извођача захтева 
велику концентрацију. Што их чини необично вредним 
за постизање изједначеног удара и лепог тона. Критички 
настројено ухо истог трена ће опазити и најнезнатније 
одступање у том смислу.

          В. И. Сафонов
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                   Предговор



I  –  Н е з а в и с н о с т  п р с т и ј у

ФОРМУЛА изложена ниже у тексту примењује се најпре на 
држаним нотама – при чему је свих пет прстију обе руке притисну-
ло дирке. Доцније, када прсти постану независни, ове вежбе могу 
се свирати у поступно све бржем темпу, без држаних нота.

Шта је то независност прстију?
Независност прстију је способност повезивања сваког прста 

десне руке са сваким прстом леве, и обратно.
Уврежена представа о међусобном слагању прстију обе руке 

најбоље се види у такозваним вежбама за пет прстију, како је 
приказано у доњем примеру:

Као супротност тој застарелој предрасуди, ми успостављамо 
пет могућих комбинација које одговарају премештању палца у 
свакој руци.

Позиција десне руке означена је великим, позиција леве – 
малим словом.

Будући да палац треба сматрати за полугу око које се окреће 
сва техника (лествице, арпеђи итд.), главни посао је у томе да му 
омогућимо пуну слободу везивања са другим прстима. Што се 
постиже нашим системом вежби.

У потврду наше идеје, наводимо неколико карактеристичних 
примера из делâ Шопена и Хензелта.
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                    Нова формула
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