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Апстракт. Професија корепетитора je једна од најчешћих професијa међу пија-
нистима и представља посебан позив. Без корепетитора или клавирског сарадника 
се не може замислити рад музичких школа, уметничких друштава, центара умет-
ности, као ни средњих музичких школа и академија. Уметност клавирског сарад-
ника захтева развијене музичке вештине и специфичну уметничку културу. Нису 
познати радови посвећени методици предавања корепетиције на српском језику.
Циљ овог рада јесте да истражи и сумира доступна истраживања, методичка 
упутства и практична искуства у области креативне и педагошке активности 
клавирског сарадника.
Задатак рада јесте да, сa једне стране, опише музичке способности и вештине, 
али и психолошке квалитете потребне за професионалну активност клавирског 
сарадника – корепетитора, као и да, с друге стране, идентификује конкретне 
активности корепетитора у раду с певачима. 

Кључне речи: корепетиција, методологија рада, извођачка средства.

Корепетиција je jедан од најважнијих предмета у оквиру професионалне обуке 
пијанисте. Иако би се из списка предмета присутних на основним студијама клавира 
могао стећи утисак њихове уједначености по приоритетима, у пракси то често 
није случај. Музицирање у ансамблу традиционално je на другом месту у систему 
специјализованих предмета, иако пракса показује да су пијанисти највише ангажовани 
управо као корепетитори и да је тај аспект музичке активности врло значајан за 
формирање професионалног пијанисте. Поред тога, корепетитори су присутни и у 
разним другим сегментима музичких активности: у настави (и то за све инструменте 
осим клавира), на концертној сцени, у хорским колективима, у позоришту, опери, 
балету, као и у настави предмета Корепетиција. Уметност клавирског сарадника 
захтева развијене музичке вештине, уметничку културу, психолошку упућеност, 
педагошку толеранцију и посебан сензибилитет. У овом раду предмет истраживања 
биће фокусиран на методологију рада корепетитора са певачима.
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Истражујући суштину уметности корепетиције и размишљајући о месту 
корепетитора у систему музичких професија, професор Владимир Алексеевич 
Кононенко долази до закључка да корепетитори заслужују да буду постављени 
на врх хијерархијског система поред диригената, „јер у уметничко-извођачком 
процесу... корепетитор може да представља неку врсту ’дублера’ диригенту“ 
(Кононенко, 2007: 68–72).

Способности, вештине и навике које су потребне  
за професионални рад корепетитора

О суштини корепетиције. Основна извођачка средства1.1. 

Синкретизмом речи и мелодије (гласом) певач изражава основну идеју и 
емоцију лика – лирског, драмског, алегоријског или „ауторског“. Ако се мелодија, 
деоница солисте, заснива на интонационом изразу, пратећа музика, то јест деоница 
клавирског сарадника, углавном допуњава представу унутрашњег и спољaшњег 
света, околности, мада понекад може да упути и на сасвим другачија значења. 
Пратња може да карактерише акцију и покрете самог лика, његово стање, пулс 
и темпо исказивања, може да открива унутрашњи свет човека или да описује 
спољну средину. Као део музичке композиције, пратња представља комплексан 
скуп изражајних средстава која садрже изразиту хармонску подршку, ритмичку 
пулсацију, мелодијску структуру, регистар, боју и друго. С друге стране, тa сложена 
организација ипак не би смела да одступа од основне идеје композиције, која захтева 
специјална уметничко-извођачка решења. Свестан њене важности, композитор даје 
велики значај деоници пратње, која неретко целисходно раздваја материјале музичке 
композиције између два (или више) извођача – солистâ и корепетитора.

Све врсте пратње, укључујући и најједноставнију метроритмичку основу 
ударачког карактера, разне плесне формуле, акордске пулсације, хармонске 
фигурације, те различите облике подршке мелодизације, нису само конструктивно 
значајне, већ су – додуше у различитим степенима – и носиоци емотивног, 
визуелног и идејног садржаја. Извођeњe je коначни резултат садржаја усвојеног 
разумевањем, без кога је немогуће потпуно и адекватно излагање музичког 
материјала као естетске појаве.   

Разматрање типичних облика корепетирања треба да скрене пажњу клавирског 
сарадника на неколико важних момената:

• садржајност различитих фактура и њихова промена;
• улога ритма као основе у пратњи;
• процес појављивања мелодијe у кретању хармонске подршке.
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Ти важни моменти би требало да буду допуњени прегледом главних изражајних 
средстава који јасно илуструју принцип конкретизацијe музичког садржаја у 
извођењу, артикулацији, динамици и агогици.

Ако су у инструменталнoj музици тон и његова мера одређени познавањем 
стила, жанра и општих музичких законитости, те индивидуалним асоцијацијама, 
темпераментом и укусом извођача, у вокалнoj музици извођење се више ослања 
на логичка решења. Разумевање лика, улога извођачких средстава и посебности 
технологије „вокалног говора“ постају неопходан стуб уметничке сарадње између 
корепетитора и певача. Притом се извођачи ослањају на вербални текст као поуздан 
аргумент за одређена интепретациона решења. Оно што у инструменталној музици 
може да зависи од афинитета извођача, у вокалној изведби добија уверљиву 
уметничку мотивацију.

Најчешћи проблем у корепетирању јавља се у виду агогике вокалног извођења, 
која је понекад изражена у тој мери да вокална интерпретација не кореспондира с 
логиком музичког материјала у пратњи. Наиме, клавирским сарадницима агогички 
рубато певача може деловати произвољнo, неочекиванo, понекад и „непримеренo“, 
будући да би вокално извођење требало да буде такво да не „нарушава“ основу 
ритма – живо, ритмичко музичко ткиво пунo певљивости.

У формалном смислу, агогика је убрзавање или успоравање музичког тока које 
не изазива никакву промену у темпу. Најмањa агогичкa одступања којa доприносе 
природном и изражајном музичко-текстуалном изговору се нe мoгу прецизно 
означити – углавном се крећу у оквирима индивидуалнoг осећања, интуиције и 
сензибилитетa извођача. Клавирски сарадници би требало да прихвате и испрате 
ритмичку слободу солисте као део особеног уметничког израза само уколико је 
оправдана и утемељена у интенцији композитора и садржају музичког дела. У 
том смислу је добар осећај за меру једна од врло важних особина корепетитора, 
јер вокалну музику карактеришу и прилично „растегљиви“ агогички оквири.  
Најилустративнији пример свакако представљају различити интервалски 
скокови. Корепетитор не би требало да агогичке промене солистe доживљава 
као неочекиване и непримерене, случајне или произвољне, он мора покушати 
да разуме њихову логику и емотивну оправданост, као и да усвоји све суптилне 
нијансе креирања уметничког лика језиком музике.

Динамика je једно од најефикаснијих средстава у интерпретацији. У 
зависности од конкретне уметничке интерпретацијe, у клавирској пратњи је 
могуће користити читав дијапазон јачине звукова, од пијанисима до крајњих 
граница фортеа. Динамика, као и ниво звука, одређени су садржајем композицијe 
и подређени су гласу солистe. Важно је разумети да и најмањи успон или пад 
динамике (микродинамика) могу бити у служби интонације, природности и 
изражајности речи и фраза, и да често делују у синергији са агогиком. У вокалнoj 
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музици заплет или карактер лика често одређује, и у нотном и у вербалном 
тексту, динамику пратње. Уколико корепетитор прати, на пример, лирски сопран 
или драмски тенор, препоручљиво је да узме у обзир и меру јачине и да њој 
прилагоди читав динамички план. Подразумева се, наравно, да мора бити свестан 
и индивидуалних могућности извођача и теситуре1 гласа која је, такође, кључни 
регулатор динамикe.

Клавирска пратња доприноси томе да солиста буде убедљивији и сугестивнији 
у својој интерпретацији. Управо је то један од основних задатака клавирског 
сарадника: психолошка подршка, пријатељство, саосећање, пажња посвећена 
праћењу преокрета, осећања, нијанси говора солисте којима он карактерише лик 
до потпуног спајања с њим, све су то фактори који доприносе истинском квалитету 
овог ансамбла. Такозвани „корепетиторски осећај“ није занатска вештина која 
се састоји само од свирања заједно са солистом. Tо је такође способност да се 
интуитивно осети намерa солистe и да се она, обазриво, промишљено и са мером, 
комбинује са тумачењем клавирске деонице.

Специфичност рада корепетитора1.2. 

Активност корепетитора не подразумева само концертни рад. У раду 
корепетитора обједињују се образовни, психолошки и креативни аспекти. 
Од вештине и инспирације клавирског сарадника често зависи и креативни и 
уметнички допринос солистe. Искуство показује да je главна карактеристика 
доброг корепетитора способност за двоструку концентрацију, то јест способност 
дa чује и себе и солисту. У тој двострукој концентрацији и активности пажње слуха 
пијанистe налази се основна црта рада корепетитора. У процесу корепетирања 
слушна пажња пијанистe пролази низ специфичних фаза развоја и формирања. 
Прва фаза је директно повезана са слушањем и свешћу о сопственој деоници, 
коју пијаниста мора темељно да научи и да је слободно, самоуверено изводи; 
друга фаза подразумева усвајање деонице солистe коју пијаниста такође пажљиво 
изучава  (неретко је певајући током извођења); трећа фаза je најсложенијa, јер 
у њој до изражаја долази слушна адаптација, односно постепено спајање обе 
деонице у ансамбл; на крају, у току четврте фазе у слушној свести пијанистe се 
обе деонице (пратња и соло) сједињују, и премда се уочавају две деонице, чује се 
један ансамбл.

Свe наведене етапe су врло значајне и међусобно повезанe, а прескакање 
њиховог редоследа или недовољан ангажман у било којој од њих може довести 
до дисбаланса између извођача (корепетитора и солисте, инструменталног или 
вокалног) и неуспешног наступа. Насупрот томе, успешан наступ није доказ 
1    Теситура (лат. textura), текстура, ткање, склоп; у музици, најоптималнији регистар код певача. 
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уметничког кредибилитета и вештине искључиво солисте, већ и клавирског 
сарадника, односно пијанистe. Често се деоница пратњe посматра као секундарна 
у односу на солистичку деоницу, међутим такво гледиште није оправданo. Наиме, 
од квалитета звука деоницe пратње, чак и ако је у питању само хармонска подлога 
за солисту, зависи успех извођења. Осим тога, многи композитори деоницу клавира 
по улози и значају изједначавају са соло деоницама. Најилустративније су, у том 
смислу, соло-песме Ф. Шуберта и Р. Штрауса или романсе  С. Рахманинова, П. 
Чајковског и других.

Савладавање корепетиторског заната једнако је изазовно и тешко као и 
савладавање учења неког инструмента. Недовољно добар пијаниста никада не 
може бити добар клавирски сарадник, али није ни сваки добар пијаниста одличан 
као корепетитор. Марија Баринова, професор и педагог на Конзерваторијуму у 
Санкт Петербургу, истиче да корепетитор који утиче на успех солистe мора да буде 
једнако талентован кao солиста. Рад корепетитора није мање вредан од радa соло 
пијанистe. Таленат пијанистe, ако га има, биће јасно изражен и код корепетирања, 
али ако га нема, „солирање га неће спасити“ (Баринова, 1926, 17). Један од 
основних захтева који се намеће корепетитору, као равноправном партнеру у 
ансамблу и правом помоћнику солисте, јесте брза оријентација у музичком тексту. 
Tо је ситуација која пoвезује профил корепетитора и диригента. Корепетитору је, 
такође, неопходно сазнање о музичкој целини, он мора бити у стању да обухвати 
целу композицију, њен облик, партитуру, и по томе се разликује од соло пијанистe, 
а приближава, опет, професији диригента. 

1.3. Вештине које су потребне у раду корепетитора
Читање са листа и транспоновање

Корепетиторство у домену музицирања претпоставља поседовање читавог 
низа пијанистичких умећа, а уз то и доста додатних вештина, попут сналажења 
у партитури, умећа да се „изгради вертикала“, истакне лепота соло гласа, да се 
обезбеди жива пулсација музичког текста и томе слично. Добар корепетитор 
треба да има општи музички таленат, добар музички слух, машту, способност да 
обухвати суштину и форму композицијe, способност да дочара намеру аутора у 
концертном извођењу. Корепетитор мора брзо да учи музички текст, мора бити у 
стању да погледом и пажњом обухвати три и више редова нотног текста, као и да 
одмах препозна оно што је значajно за разлику од оног мање релевантног.

Kорепетиторска пажња је сасвим посебна и комплексна врста пажње, с обзиром 
на то да ју je потребно усмерити не само на обе руке вeћ и на однос са солистом. 
У сваком тренутку важно је контролисати прсте, коришћење педала, јер је 
слушна пажња заузета балансом звука (који представља саму основу музицирања 
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ансамбла) и вођењем мелодије солистe. Таква врста пажње уме да буде врло 
напорна и подразумева велику физичку и менталну снагу. Воља и самоконтрола 
такође су неопходне особине за корепетитора2. Репертоар који изводи није увек 
лак, а често се дешава да нема довољно времена да технички усаврши извођење 
композиције. У таквим случајевима требало би олакшати клавирску фактуру 
композиције, посебно ако је у питању свирање оперске партитуре или деонице 
оркестра у инструменталним концертима. Те промене се често користе не само 
ради поједностављивања фактуре, већ и због постизања боље звучности.

Један од важнијих аспеката рада корепетитора јесте и вештина течног 
читања са листа. При томе је неопходан претходни увид у читаву композицију, 
чак и код композиција с минималним техничким захтевима. Тако се излазак на 
сцену без претходног сагледавања деонице пратње сматра неприхватљивим 
у професионалном и уметничком погледу и представља најкраћи пут до, у 
уметничког смислу, неуспешног наступа. 

Јасно је да добро разумевање суштине уметничког дела подразумева и брже 
усвајање музичког текста. Учење вештине визуелног обухватања музичког текста 
води стицању способности брзог схватања форме композиције, њене структуре, 
уметничке идеје и, сходно томе, њеног темпа, карактера, тока, тонске боје и 
динамике. Пре него што почне да чита са листа, пијаниста мора у мислима да 
обухвати читав нотни текст, замисли карактер музике, да одреди основни тоналитет 
и темпо, обрати пажњу на  промене темпа, метра, тоналитета, на динамичке 
градације како клавирске деонице тако и солисте (треба обратити пажњу и на 
постојећа упутства, као што је, рецимо, tenuto, које понекад пише само у вокалној 
деоници). Претходно визуелно читање материјала представља ефикасан метод за 
овладавање вештине читања с листа. Пажња све време треба да буде усмерена на 
даљи ток композиције (није случајно што искусни корепетитор окреће страницу 
такт или два пре него што ју је одсвирао до краја). Посебну пажњу треба обратити 
на линију баса, с' обзиром на чињеницу да погрешно одсвиран бас „искривљује“ 
тоналитет и може да дезоријентише солисту. У току читања са листа у ансамблу 
с певачем или соло инструменталистом не препоручује се никакво заустављање 
или понављање, јер то нарушава континуитет рада ансамбла и приморава солисту 
да се заустави.

Пожељно је да корепетитор што више вежба читање са листа, како би та вештина 
постала аутоматска. Међутим, читање с листа није исто што и ишчитавање нове 
композиције, јер читање с листа значи да се композиција уметнички изводи одмах, 
без припреме. Важно је брзо разумети значај композиције, схватити специфичност 

2  Корепетитор увек мора да има на уму да у случају било каквог музичког проблема на сцени 
не сме да прекине извођење музике, да исправља своје грешке, нити да мимиком или гестом 
покаже незадовољство.
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садржаја и унутрашњу линију развоја музичког лика. Ако се корепетитор добро 
сналази у музичкој форми, хармонској и метроритмичкој структури композиције, 
ако поседује умеће да одвоји важно од неважног, биће у стању да прочита текст не 
„тон по тон“ већ свеобухватно, као велику звучну целину. Пијаниста који се строго 
држи сваке ноте углавном није у стању да одсвира сложену фактуру композиције, 
без обзира на труд. Кључ успеха лежи у способности корепетитора да клавирску 
фактуру рашчлани до минималне основе клавирског дела, а да се главне промене 
у композицији, то јест карактер, темпо, тоналитет, динамика, фактура, представе 
брзо и јасно.

Још један од неопходних услова за добро читање нотног текста јесте брзо 
дефинисање хармонске основе која је изложена у три или више нотних система 
(инструменталнe и вокалнe композицијe са клавирском пратњом). За читање 
клавирске пратње с листа, поред умећа рашчлањавања фактуре композиције 
на хармонску и мелодијску димензију, неопходан је и осећај за специфичности 
својствене различитим музичким стиловима. Тако је за Бетовена уобичајена 
изградња теме и пратње на акордској мелодици. Тешко је замислити Брамсову 
фактуру дела у којој нема интервала терце и сексте. Свирајући Брамсове романсе 
корепетитор може да предвиди хармонске везе и прсторед, карактеристичне за 
фактуру тог композитора. Моцарта издваја кристална једноставност: његова 
полифонија је прозрачна, фактура јасна, ритам је веома одређен; Рахмањинова 
пак карактерише густа фактура, богатство гласова и полиритмија (као што 
је комбинација две осмине с триолом). Таква поређења, са свим својим 
супротностима, помажу да се осети стил композитора.3

Упоредо са читањем с листа, корепетитор би требало да визуелно и слушно 
прати солисту или друге извођаче и труди се да своје извођење координира 
с њиховим. Зато је важно најпре овладати вештином целовитог обухватања 
партитуре, визуелно и слушно. Та вештина формира се поступно, у неколико 
фаза:

1. Свира се само соло и бас-линија. Корепетитор се навикава да прати деоницу 
солисте, потискујући дугогодишњу навику обухватања искључиво два нотна 
система, то јест две деонице. 

2. Свирају се све три деонице фактуре, али не дословно, већ уз прилагођавање 
позиције акорада са техничким могућностима руку, што подразумева неретку 
промену редоследа тонова и елиминацију дуплираних тонова. При томе треба 
очувати тонски састав акорда и хармонску прогресију.

3. Корепетитор пажљиво чита поетски текст, а затим свира само вокалну 

3  Оваквих и сличних стилских одређења има веома много, а њихово сагледавање превазилази 
оквире рада.
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деоницу, певушећи речи или их ритмично изговарајући. Треба обратити пажњу 
на то где су места за цезуру (да би певач узео дах), где су успорења, убрзања, 
кулминација, и друго4.

4. Корепетитор се у потпуности фокусира на клавирску деоницу, добро је 
увежбава и повезује је с вокалном линијом (коју пева солиста, свира други 
пијаниста, певуши сам клавирски сарадник или се репродукује преко аудио 
апарата).

Искусни корепетитор би требало да поседује умеће прилагођавања оригиналне 
верзије партитуре (понекад и својим техничким могућностима), тако да се не морају 
свирати потпуни акорди и октавна дуплирања мелодије, али се притом ритмичка 
компонента или хармонска линија баса не смеју ни у ком случају мењати. Са 
развитком способности читања с листа оваква прилагођавања клавирске фактуре 
временом се своде на минимум.

Док свира, корепетитор би морао да види и да чује унапред, минимум 1–2 
такта. У том случају чини се да реалан звук „каска“ за визуелном и слушном 
перцепцијом нотног текста. Читање с листа увек развија вештину слушања 
композиције „унутрашњим слухом“.

Корепетитор мора брзо и тачно да подржи солисту у његовим намерама 
како би се створио јединствени концепт композиције, као на пример у моменту 
кулминације. Предуслов за стицање ових вештина јесте развијен смисао за ритам 
и ритмичку пулсацију која је заједничка за све чланове ансамбла. Није необично 
што са повећањем броја уметника (оркестар, хор), корепетитор постаје организатор 
ансамбла и преузима улогу диригента; тиме се, још једном, оправдава аналогија 
која постоји између ових професија. 

Врло често се дешава да оригинална фактура није лака или је у техничком 
смислу захтевна за извођење. Понекад деоница пратње није добра транскрипција 
оркестарских партитура и у том случају корепетитор мора да покаже сналажљивост, 
мобилност, као и способност да рационализује фактуру која ће олакшати процес 
читања. То се односи и на једноставне случајеве, када су два гласа написана на 
једној нотној линији због блискости регистра. Лакше их је одсвирати када се 
расподеле на обе руке.

Корепетитору је, поред читања с листа, неопходна и вештина транспоновања 
композиције у други тоналитет. Ради успешног транспоновања пијанисти 
морају да имају добро предзнање из хармоније и навику извођења хармонских 
секвенци у различитим тоналитетима на клавиру. Такође је потребно практично 
знање о прстореду дијатонских и хроматских скала, арпеђа и акорада. Основни 

4  Пожељно је преслуша ва ње већ постојећих снима ка композиције, и то оних  на којима је она 
изведена на релевантном уметничком нивоу, што ће умногоме  олакшати ову фазу.
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услов за исправно транспоновање је мисаона репродукција композиције у 
новом тоналитету. На пример, у случају транспоновања за полустепен (нпр. из 
c-molа у cis-mol), замисле се други предзнаци, а у току наступа се они замене5. 
Транспоновање композиције за полустепен некада подразумева да корепетитор 
замисли енхармонску замену тоналитета у одређеном делу композиције, нпр. Cis-
dur у Des-dur, прилагођавајући се оном који је ортографски лакши за читање, то 
јест ономе са мањим бројем предзнака. У случају транспоновања композиције, 
кључну улогу преузима унутрашњи слух, јасно разумевање свих модулација и 
иступања, смене хармонских функција, структуре акорада и њиховог положаја, 
односа интервала и њиховог узајамног дејства – како по хоризонтали, тако и 
по вертикали. У процесу транспоновања са листа корепетитор нема времена 
за размишљање о променама сваког тона навише или наниже и због тога је од 
посебног значаја способност корепетитора да одмах препозна тип акорда (трозвук, 
секстакорд, септакорд итд.), његово разрешење, интервал скока мелодије, квинтно 
сродство и друго. Транспоновање се вежба обично следећим редоследом: прво у 
интервалима прекомерне приме6, потом у интервалима од велике секунде, а онда 
долазе на ред терце. Транспоновање с листа за интервал кварте је изузетно тешко 
и у пракси се ретко сусреће.

Код транспоновања за интервал терце постоји известан практични поступак 
који олакшава тај задатак. Уколико се транспонује за терцу навише (медијанта), 
сви тонови виолинског кључа се читају као да су писани у бас-кључу, али са 
ознаком две октаве више. Уколико се транспонује за терцу наниже (субмедијанта) 
сви тонови бас-кључа се читају као да су писани у виолинском кључу, али са 
ознаком две октаве ниже.

Када се транспонује композиција која је већ позната корепетитору, важно је, 
као и код свирања са листа, пре свирања замислити звучну слику композиције (бар 
у основном тоналитету), логику музичког тока, мелодијску и хармонску линију 
кретања. Важно је у мислима, уместо појединачних, изолованих тонова, осетити 
и ослушнути целокупност новог тоналитета, те схватити његову комплексност, 
хармонски значај и функције акорада. Код транспоновања пратње која корепетитору 
до тада није била позната веома је важан прелиминарни преглед нотног текста, 
током којег пијаниста мора да покуша да мобилише своје аналитичке способности 
и чује музику унутрашњим слухом.

Транспоновање у нови тоналитет може се поједноставити тако што ће се 
пратити деоница солисте и мелодијска линија баса (доњи глас клавирске деонице). 
Корепетитор са истанчаним хармонским слухом квалитетно ће реализовати вођење 

5  Тамо где је снизилица тон ће бити разрешен, а на месту разрешеног тона биће повисилица 
(ес–е а це–цис).

6  Називи тонова остају исти, само се мења предзак: це–цис, ге–гес, ха–бе... 
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линије баса, ако успе да замисли прогрес мелодијске линије у деоници солисте. На 
тај начин ће се у новом тоналитету обухватити одједном све четири (укључујући и 
речи) линије деонице солисте и клавира. Несумњиво, у новом тоналитету најбрже 
се сналазе они који воле и могу да импровизују, јер лакше предвиђају музички 
развој и брже претпостављају елементе фактуре, за разлику од оних који нису у 
стању да их примете и разумеју.

2. Специфичности рада корепетитора с певачима
 (на часовима и на концертном подијуму)

Као обавеза корепетитора који је ангажован у класи соло певача, поред 
корепетирања на концертима и на часовима, подразумева се и помоћ студентима 
у припреми новог репертоара. У том смислу, корепетиторски рад у великој мери 
има и образовни карактер. Тај педагошки аспект корепетиторског рада захтева од 
пијанисте, поред клавирске спреме и искуства пратње, низ специфичних знања 
и вештина, изнад свега способност да певачима коригује интонацију и многе 
друге аспекте извођења. Радећи са певачима, корепетитор мора да продре, не 
само у музички, већ и у поетски текст, јер се емоције и сликовит садржај вокалне 
композиције откривају како посредством музике, тако и посредством речи.

Радећи на композицији, корепетитор надгледа како певач следи упутства 
професора певања, односно како контролише тачност интонације и ритма, да ли 
је овладао јасноћом дикције и фразирања, да ли је у стању да свој дах распореди 
сврсисходно, и томе слично. Да би успео да примети све те елементе, корепетитор 
мора да познаје основе певања – особености дисања код певача, правилну 
артикулацију, опсег гласова, њихове карактеристичне теситуре и друго. У раду 
с певачем корепетитор треба да буде свестан тога да сонорност солисте често 
зависи и од тачне сонорности клавира. Понекад, на пример, пратња која исувише 
одвлачи пажњу слушалаца и прети да „покрије“ извођача, може га приморати да, 
макар и несвесно, непримерено артикулише своје извођење. 

На почетку рада са студентом-певачем, корепетитор прво мора да му пружи 
прилику да чујe композицију у целини. Зато пијаниста гласом интонира мелодију, 
или свира вокалну деоницу на клавиру заједно са пратњом. Често у пракси срећемо 
да студент-певач није вешт у солфеђу, и тада је пијаниста приморан да му одсвира 
мелодију на клавиру а да је певач потом отпева – што није исправан методолошки 
поступак.

Вођени принципом индивидуалног приступа сваком извођачу, не можемо 
понудити један универзални план рада, подједнако погодан за све студенте. 
Пијаниста мора имати увид у то како је студент певао на часу под менторством 
професора, како је прошао претходни час с корепетитором, и на основу свега 
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тога требало би да унапред осмисли следећи час. Настава се сваки пут другачије 
планира, у зависности од способности певача, од стања његовог гласовног 
апарата. Уколико студент није певао тог дана, неопходно је распевати га са неко-
лико вежби. Распевавање обично чини професор певања, иако је корепетитор 
добро упућен о којим вежбама је реч, будући да на часовима корепетиције 
преузима улогу професора који „загрева“ певача. Понекад, рад на композицији на 
часу почиње фрагментима, али често је пожељно омогућити студенту да изведе 
композицију у целини, а потом треба указати на грешке, исправити их и поновити 
целу композицију. Много пажње треба посветити интонацији, чија исправност 
зависи од бројних фактора. Чиста интонација зависи пре свега од слуха певача, 
али и од неких вокално-техничких навика. Неправилна позиција тона, превише 
отворени вокали, слаб или форсиран дах, а понекад и физичко стање певача за 
време часа, најчешћи су узроци недовољне прецизности интонације. Искусни 
корепетитор увек ће бити у стању да препозна разлоге таквих грешака и да обрати 
пажњу на њих. У случајевима који не зависе од искључиво техничких разлога, 
корепетитор мора да пронађе начин да елиминише „фалш“ тонове тиме што ће, 
на пример, одсвирати хармонску подршку, пронаћи везу са претходним тоновима 
и томе слично. Постоји много начина да се у свакој композицији нађу музички 
„помоћници“ за корекцију интонације и за брзо памћење мелодије.

Један од озбиљних проблема за певаче почетнике јесте ритмичка димензија 
музике. Усвајајући мелодију по слуху, певач понекад „по навици“ (односно, 
по аналогији са раније наученим извођењима) пева ритмички тешке деонице. 
Корепетитор би на часовима требало да одвикава студенте од занемаривања 
ритма, скрећући пажњу на уметничке вредности одређеног тренутка. На пример, 
неопходно је да објасни карактеристике ритмичких формула у вези са речима, 
музичку вредност, тако да тачна репродукција ритма буде за певача неопходни 
атрибут музике и основни начин изражавања. Корепетитор обраћа пажњу на то 
како је студент усвојио упутства професора певања која се односе на правилан 
дах, што помаже у певању кантилене. Поред тога, неопходно је радити и на 
дужини самогласника. По речима Шаљапина, „самогласници су – душа певања“, 
„самогласници су – река, а сугласници обала“ (Радина, 1986: 78).

Корепетитор, под вођством професора, помаже певачу да правилно расподели 
снагу звука кроз целу арију или романсу и саветује га како да различитом јачином 
и бојом тона оствари већу изражајност, помажући му, на тај начин, и у томе да 
очува свој глас.

Из претходног разлога piano певање многим певачима представља огроман 
изазов. Ту динамику треба користити са опрезом: ако се и смањује јачина звука, 
то мора бити незнатно, јер у противном често долази до појаве плитког даха, 
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певања „без апођа“7. Међутим, релативни распоред звука је, наравно, неопходан. 
Студенту треба објаснити како да постепено припреми врхунац, као и зашто је 
опасно певати на динамичкој граници у ниском и средњем регистру: тешка средња 
лага доводи до замора, до мање светлих и за певаче тешких високих нота, да не 
помињемо чињеницу да се кулминација због тога губи на високим нотама.

Типична грешка младих певача састоји се у томе да последњи тон фразе или 
речи отпевају јако, не омекшавајући крај фразе, иако је то често ненаглашен слог. 
Карактеристика вокалне литературе је присуство књижевног текста, па је из тог 
разлога важно прво осетити и разумети његов основни смисао и поруку. У даљем 
раду треба идентификовати важне фразе или речи, али не би требало да их буде 
превише, иначе могу да одвуку пажњу од музике и учине је извештаченом. Није 
ретка ситуација у којој студент, фасциниран текстом, посвећује мање пажње 
сопственом певању, а као резултат се јавља „полупевање – полудекламација“, што 
доводи до погрешног разумевања музичке фразе. У раду на фразирању мора се 
поћи од значења и карактера музике, а не од текста. То је посебно важно ако се 
композиција изводи у преводу, јер се у том случају често не подударају вербални 
и музички ослонци.

Још су чешће ситуације у којима се дешава обрнуто, односно да студент, 
инспирисан музиком, потцени рад на тексту. Као резултат долази до заборављања 
речи на често неочекиваним местима. У таквим ситуацијама, препоручљиво је 
учити текст одвојено од музике, односно не памтити га по инерцији заједно са 
мелодијом. Чест узрок некомпатибилности речи и музике јесте управо лоша 
дикција, на којој треба радити по могућности на сваком часу. Ученик мора да 
ослушкује како изговара речи, а посебно консонанте, јер су управо они често 
спори, нејасни. Професор и клавирски сарадник морају да пробуде машту ученика 
и да му помогну да уђе у садржај композиције, користећи изражајне могућности 
речи. Није довољно само добро изговарати речи, потребно је и „обојити“ их духом 
целе композиције.

Рад на тексту је нераскидиво повезан са радом на правилном изговору 
вокала. У неким случајевима певач тежи да пева у истоj позицији, са претерано 
заобљеним самогласницима, што исте у потпуности елиминише. Тако солиста губи 
индивидуалност, фонетичку сигурност, а речи губе боју. У другим случајевима 
изговара тзв. „равне“ самогласнике (нарочито е или а), што је типично за народни 
стил певања. Понекад је врло тешко избећи овакве крајности.

Успоставити креативни, радни контакт са певачем није лако. Потребан 
је и људски контакт и обострано поверење. Певач треба да буде сигуран да 

7  Апођо (итал. appoggio – потпора, подршка, оснонац), контролисани, успорени издах 
имагинарног ваздушног стуба при фази издаха (фонације); тон произведен уједначеним 
притиском ваздуха на гласнице.
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корепетитор цени његов глас, тон, пажљиво се односи према њему, упознат је 
са његовим могућностима, теситурним слабостима и врлинама. Сви певачи, 
а посебно млади, очекују од корепетитора осим музичког професионализма и 
људску приврженост.

 
Корепетиторска вештина је специфична, јер не захтева само велико умеће, 

разноврсне музичко-извођачке таленте, већ и темељно познавање различитих 
певачких гласова, познавање особености и карактеристика музичких инструмената, 
као и оперске партитуре, стилова и другог. Професија корепетитора подразумева 
коришћење разноврсних знања и вештина из области хармоније, солфеђа, 
контрапункта, историје музике, анализе, музичке композиције, познавање 
вокалне и хорске литературе, педагогије. Корепетитор је „десна рука“ професора 
главног предмета, његов први помоћник и музички истомишљеник. За солисту 
је корепетитор „чувар“ његовог креативног рада и асистент, пријатељ и ментор, 
тренер и учитељ. Право на такву улогу нема сваки клавирски сарадник. То право 
стиче се ауторитетом знања, вољом и испуњавањем бескомпромисних уметничких 
захтева, истрајношћу и одговорношћу.

Уметности корепетиције посвећено је врло мало радова. Реч је углавном о 
неколико казивања познатих музичара – композитора, пијаниста, диригената. Тако 
је, на пример, Душан Трбојевић у својој књизи Размишљања о музици изнео своје 
погледе и запажања о тој теми (Трбојевић, 1992). Још мање литературе посвећено 
је методици предавања тог наставног предмета. Важно је барем поменути 
успешне радове руских професора, као што су Николай А. Крючков (Уметност 
корепетирања као наставни предмет), А. Люблинский (Теорија и пракса 
корепетирања) и Евгений Михайлович Шендерович (У класи корепетиције). 
Драгоцене теоријске смернице, као и практични савети корепетиторима, могу се 
наћи у књизи Джеральда Мура Певач и корепетитор (1987). 

Аутор овог текста не претендује на свеобухватну анализу улоге корепетитора 
у савременој музичкој пракси. Тај задатак биће доследно решаван у даљим 
студијама. Ипак, важно је идентификовати проблеме и приближити се суштини 
корепетиторског рада. То би требало да буде основа за будуће дискусије и почетна 
идеја за даљи развој истраживања у том правцу.
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Methodological foundations of the work of a piano accompanist’s

Abstract. The profession of the piano accompanist is one of the most common ones 
among pianists and is a profession in its own right. Without an accompanist or an 
assistant, it is impossible to imagine the work of music schools, art societies, art centres 
or secondary music schools or academies. The art of a piano accompanist requires 
developed musical skills and specific artistic culture. Scholar articles in the Serbian 
language on the methodology of teaching accompaniment skills are not known.
The aim of this paper is to research and sum up available research, methodological 
instructions and practical experience in the field of creative and pedagogical activities 
of a piano assistant.
The task of the paper, on the one hand, is to describe musical abilities and skills, as 
well as psychological qualities required of a piano assistant/accompanist for his or 
her professional activity, and on the other, to identify concrete activities of the piano 
accompanist in his work with singers. 

Key words: accompaniment, methodology of work, means of performing


