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Примена клавира у процесу 
интонирања тонално лабилне и 
вантоналне мелодике у настави 

солфеђа

Апстракт. Питање адекватне примене клавира са аспекта методике 
наставе солфеђа заиста је релевантно. Будући да је клавир присутан у готово 
свим музичким активностима, било да се примењује као основни извор звука –у 
виду хармонске пратње приликом вокалног репродуковања, или у некој другој 
активности, примени овог музичког инструмента треба приступити промишљено, 
и у методолошком смислу исправно. 

У раду на тонално лабилној и вантоналној мелодици клавир се, као 
наставно средство, првенствено користи у својству клавирске пратње, односно, 
акордске подршке. У складу с тим, битно је размотрити у којим ситуацијама, на 
који начин и с којим циљем ће се клавир применити, као и указати на одређене 
аспекте који су од значаја за разумевање и прецизно интонирање оваквог типа 
мелодике.  

Кључне речи: настава солфеђа, клавир, хармонски подтекст, интонативна 
подршка, тонално лабилна мелодика, вантонална мелодика
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Развијање музичког слуха свих категорија један је од примарних циљева 
наставе солфеђа. У овом процесу, који траје читаво музичко школовање – од 
периода пре музичког описмењавања до завршетка академских студија, примена 
музичког инструмента је неопходна, и самим тим изузетно важна. Као универзални 
музички инструмент, у наставној пракси се најчешће користи клавир. Због својих 
карактеристика, од којих пре свега треба споменути велики звучни капацитет и 
темперовани систем, клавир се сматра најадекватнијим инструментом када је у 
питању рад на васпитавању музичког слуха. Осим тога, чињеница да је клавир 
истовремено мелодијски, ритмички и хармонски инструмент, даје му предност у 
односу на остале музичке инструменте1.  

У педагогији солфеђа клавир се примењује првенствено у виду хармонске, 
тј. акордске подршке и клавирске пратње. Под хармонском подршком се 
подразумева спорадична примена акорада, у одабраним моментима у току вокалног 
репродуковања, а њена примарна функција је пружање интонативне помоћи. Друга 
врста пратње, тзв. клавирска пратња, подразумева лепо профилисану и стилски 
уобличену пратњу, која може бити приложена уз песму или мелодијски пример од 
стране њеног аутора, или је наставник може осмислити на основу његових личних 
музичких афинитета. Оба вида пратње се примењују, у складу с постављеним 
циљевима на часу– хармонска пратња се у настави знатно чешће примењује у 
односу на клавирску, а задатак наставника јесте да пажљиво промисли у којим 
ситуацијама ће се определити за један, односно, други вид пратње. Осим тога, 
веома је битно да наставник, осим позитивног педагошког приступа и доброг 
познавања стручне материје, добро познаје остале музичке дисциплине (као што 
су хармонија, контрапункт и др.), као и да солидно влада клавирском техником и 
да буде вешт у осмишљавању клавирске пратње. 
 Функционално музичко мишљење2 засновано на дурској и молској 
лествичној основи представља полазну тачку у раду на развијању музичког слуха. 
1 Свакако, ово не искључује примену других музичких инструмената коју 

могу итекако да допринесу да настава солфеђа буде занимљива. Осим тога, у 
почетној фази рада на развијању музичког слуха не треба занемарити улогу 
наставниковог гласа, нарочито приликом илустровања одређеног мелодијског 
саджаја и преузимања интонације, будући да је ученицима потребно извесно 
време да се навикну на боју звука клавира.

2 Функционални начин музичког мишљења подразумева да се тон, интервал и 
акорд перципира пре свега на основу његове функционалне припадности, 
односно, места у лествици и тоналитету. За разлику од тога, код интервалског 
начина музичког мишљења тон, интервал и акорд се посматрају као самосталне 
акустичке појаве, а слушне представе о њима се изграђују искључиво на основу 
њихових акустичких карактеристика. Један од крајњих циљева наставе солфеђа 
је интеграција та два типа музичког мишљења, при чему се музички слух 
оспособљава да, у зависности од музичког материјала који треба да изведе, без 
потешкоћа активира и један и други. 
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У почетној фази рада, фонд акорада који се примењује у пратњи је ограничен 
на класични тоналитет3, с врло јасном тоналном афирмацијом. Када ученици 
интонативно овладају дијатоником, уводе се алтерације, затим модулације, а 
касније и друге лествице (модалне, лествице специфичне грађе итд.). С обзиром 
на то да крајњи циљ наставе солфеђа подразумева оспособљавање појединца 
да протумачи и изведе музику свих стилова и епоха, прелазак са тоналне на 
вантоналну мелодику представља логичан наставак ка остварењу овог циља. 
Рад на тонално лабилној и вантоналној мелодици на нашем простору се, према 
наставном програму, препоручује за академски узраст, на коме се очекује висок 
ниво развијености музичког слуха свих категорија. 

Под тонално лабилном мелодиком подразумева се мелодијски ток у чијој 
структури није присутна јасна тонална афирмација, тј. чија мелодијска кретања 
и латентно хармонски односи у недовољној мери исказују тонални центар. 
Оваква мелодика углавном садржи кретања која на кратко асоцирају на одређену 
лествично-тоналну основу, али су неретко вишезначна, те се могу протумачити на 
различите начине. 

Вантонална мелодика, с друге стране, подразумева мелодијско кретање 
ослобођено функционалне припадности било којој организованој тонској целини 
– лествици, или тоналитету. То не значи да овакав тип мелодике представља скуп 
насумице изабраних, неорганизованих тонских висина. Наиме, са психолошког 
аспекта, људски слух примајући сукцесивне звучне утиске непрестано врши 
упоређивање истих, и на тај начин ствара хијерархију тонских висина, што 
је у складу с акустичким законитостима, али је и резултат рада на развијању 
функционалног начина музичког мишљења. У складу с тим, вантонална мелодика 
представља специфичан вид тонске организације, у којој су присутни, пре свега, 
интервалски односи, али, у којој појава функционално организованих тонских 
група није у потпуности искључена.

У методици наставе солфеђа неопходно је диференцирати вантоналну 
и атоналну мелодику. Под атоналним музиком подразумева се пре свега музика 
XX века у којој се циљно избегава било каква тонална конотација (нпр. Музика 
заснована на техници додекафоније и интегралног серијализма). Акордске 
конструкције у атоналној музици су изразито дисонантне, а акорди терцне грађе 
се избегавају. Имајући то на уму, рад на вантоналној мелодици у настави солфеђа 
је, са аспекта релативног слуха,заступљенији и, свакако, примеренији, у односу 
на атоналну мелодику.4

3 Тј. тоналитет са стилским особеностима епохе класицизма.
4  Са даровитијим студентима који поседују високо развијен релативни слух или, 

пак, апсолутни слух је могуће радити и теже мелодијске примере, који излазе 
из оквира вантоналности, у којима се циљно избегавају било какве тоналне 
асоцијације.
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Један од основних предуслова за прецизно интонирање тонално лабилне 
мелодике јесте адекватно тумачење мелодијске структуре, односно, њено 
аналитичко сагледавање. Интонирање „од тона до тона“ са методолошког аспекта 
је неприхватљиво, и у крајњој линији немогуће (са аспекта релативног слуха), па 
је, у складу са тим, приликом тумачења неопходно:

−	 уочити целине које се могу интонирати са ослонцем на одређени тоналитет 
(у питању је, свакако, шири контекст тоналности који подразумева 
сублимацију слушних  представа о различитим лествицама –дурским, 
молским, модалним, фолклорним и др, уз примерну алетрованих тонова 
итд; нпр. in c, in Bи сл.)5

−	 опазити и препознати мелодијске фрагменте као врсте (интервал, низ, 
акорд и др.)

−	 сагледати латентно-хармонски подтекст мелодије.
Након детаљне анализе мелодијске линије приступа се извођењу, а 

значај адекватне примене клавирске пратње може се сагледати управо у овом 
тренутку. Наиме, клавирска пратња има задатак да интонативно подржи вокално 
репродуковање, као и да одговарајућим одабиром акорада сугерише хармонски 
подтекст мелодије, и, уколико је мелодијска структура вишезначна, тј. може се 
тумачити на више различитих начина, елеминише остале могућности тумачења. 

У следећој осмотактној целини (пр. бр. 1а и 1б), заснованој на тонално 
лабилној мелодици, клавиру је поверена улога тумача латентне хармоније. С 
обзиром на неодређеност, тј. тоналну вишезначност мелодије, дате су две верзије 
хармонизације, те је, у складу са тим, приликом интонирања и њена перцепција 
другачија. 

5  У даљем тексту ће се појам тоналитета и тоналности користити у оваком, 
ширем контексту.
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Пример бр. 1а
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Пример бр. 1б 
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 Следећи пример (пр. бр.2) представља фрагменат мелодијске етиде из 
актуелног уџбеника за солфеђо Интонација, аутора Боривоја Поповића.6 Будући 
да је такође заснована на тонално лабилној мелодици, извођењу етиде би требало 
да претходи детаљна анализа – рашчлањивање тонске структуре, што подразумева 
дефинисање мелодијских елемената и целина који се могу интонирати у оквиру 
једне тоналне сфере, на основу функционалног начина музичког мишљења, 
као и фрагмената који не подлежу законитостима тоналног кретања, који ће 
се интонирати уз помоћ интервалског начина музичког мишљења. Као што је 
речено, приликом осмишљавања мелодијских покрета веома је значајно уважити 
латентну хармонију: прва два такта етиде се, упркос некарактеристичном почетку 
(октавни скок на III лествичном ступњу), могу одслушати in g, што је сугерисано 
у клавирској пратњи. 
 Иако је један од основних задатака клавирске пратње интонативна 
подршка, да не би дошло до „пасивизације“ музичког слуха, што подразумева 
потпуну зависност од пратње, на вишем ступњу музичког школовања пратња 
може да буде редукована – осмишљена тако да оставља простор за самостално 
интонирање и осмишљавање мелодијских целина. На пример, акорд у првом 
такту пратње је циљно изостављен, како би студенти на основу задате интонације 
(тона b) озвучили почетни тоналитет. У 5. такту је у пратњи изостављена терца 
акорда, како би се оставио простор за озвучавање дурског секстакорда, а потом и 
скока у d2, који се перципира у датом тренутку као елеменат мутације.

6  Поповић, Б. (1992). Интонација. Београд: Универзитет уметности у Београду.
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Пример бр. 2
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 Иако не подлеже принципима тонално-функционалне организације, 
вантонална мелодика, као што је већ раније напоменуто, представља организовани 
мелодијски ток, где је повезивање тонских висина и довођење истих у међусобне 
односе приликом интонирања од кључног значаја. Зато од почетка рада у оквиру 
вантоналне мелодике треба инсистирати на детаљном тумачењу мелодијске 
структуре према могућем хармонском подтексту и сугерисати памћење и 
репродуковање појединих интервала као саставних делова тонских комплекса – 
акорада, у односу на њихове акустичке карактеристике, као и, тамо где је то могуће, 
функционална обележја. Приликом интонирања таквог типа мелодике, музички 
слух „користи“ и функционални и интервалски начин музичког мишљења, а улога 
клавира у том процесу је да прати мелодијску линију и, сугерисањем хармонског 
подтекста, каналише мелодијски слух ка најлогичнијим решењима. 

Следећи пример (пр. бр.3), преузет из збирке Solfeggio I Беате и Натка 
Девчића7, намењенје студентима високих школа са циљем утврђивања интервала 
чисте кварте. Клавирска деоница у дисканту у потпуност прати мелодијску 
линију и тиме представља интонативни ослонац приликом интонирања. Одабир 
хармонских средстава у инструменталној пратњи при појави интервала чисте 
кварте у вокалној деоници је занимљив и веома промишљен, те су евидентне 
следеће ситуације:

−	 тонови чисте кварте улазе у склоп консонантних трозвука као квинтни и 
основни тон (3. и 14. такт - први и други тактов део), чак, на кратко, са 
тоналном афирмацијом (у смислу тоничне функције)

−	 тонови интервала кварте (почетни такт етиде) недвосмислено се везују за 
лествичну функцију I и IV ступња, пошто су у пратњи подржани акордом 
тоничне и субдоминантне функције

−	 тонови узлазних чистих кварти (7. и 9. такт – прва два тактова дела, крај 
16. и почетак 17. такта, 19. и 20. такт итд.) испољавају се, на тренутак, 
као функционална веза, доминанта – тоника (с обзиром да је први акорд 
дисонантног звучања)

−	 узлазне (две) кварте у мелодији (11. и 12. такт) су хармонизоване 
четворозвуцима који се смењују по принципу елипсе (с применом 
алтерованог акорда хроматског типа).

7     Девчић Б. и Н. (1979). Solfeggio,svezak I, Intervali (vježbe i studije). Загреб: 
Музичка академија.
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Пример бр. 3
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Осим дидактичких циљева које испуњава, примена лепо обликоване клавирске 
пратње у великој мери ће обогатити наставу солфеђа, и допринети естетском до-
живљају. Примери као што је овај (пр. бр.3)8, у том смислу превазилазе инструк-
тивну димензију, те их је пожељно често користити у настави.

У следећем примеру (пр. бр.4), који је заснован на вантоналној мелодици, 
клавирску пратњу сачињавају акорди који се налазе у терцном сродству (дијатон-
ском, хроматском и скривеном). Иако акорди у пратњи у потпуности прате мело-
дијску линију, за разлику од претходног примера, дискант пратње је слободније 
конципиран. Наиме, методолошки је сасвим оправдано да у извесним моментима 
пратња омета вокално репродуковање, јер се тиме потенцира самосталност у из-
вођењу, односно, избегава „пасивизација“ мелодијског слуха.

8 Пратњу је креирао хрватски композитор, пијаниста и музички педагог Натко 
Девчић.
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Пример бр. 4
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 Мелодијске примере засноване на вантоналној мелодици је на академском 
нивоу могуће осмислити и тако да се у мелодији, а нарочито и пратњи, циљно 
избегне било каква тонална конотација. Следећи пример (бр. 5) представља 
фрагменат мелодијске етиде која је засновна на целостепеној лествици. Приликом 
интонирања, музички слух се ослања пре свега на интервалски начин музичког 
мишљења, а пратња је заснована на дисонантним акордима слободније структуре.

Пример бр. 5
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Вешто осмишљена клавирска пратња, односно, акордска подршка ће 
приликом вокалног репродуковања јасно указивати на тонске структуре које се могу 
репродуковати у оквиру одређених мелодијско-хармонских целина, а применом 
хармонски шаролике и креативно осмишљене пратње се истовремено непосредно 
утиче на развој хармонског слуха. Применом таквих и  сличних примера у 
настави солфеђа студентима се сугерише да у процесу вокалног репродуковања 
уважавају хармонски подтекст мелодије, као и да активирају хармонски слух, 
који представља битан фактор прецизне интонације, како тоналне, тако и тонално 
лабилне, али ивантоналне мелодике. 

Закључак:

С обзиром на то да је клавир, као очигледно средство, заступљен у готово 
свакој музичкој активности, његова улога у процесу развијања музичког слуха 
је од суштинске важности: промишљена примена клавира ће, са једне стране, 
бити од значаја у смислу доживљавања и опажања различитих музичких појава, 
и допринети да знања буду трајна, док ће прекомерна употреба тог музичког 
инструмента, с друге стране, имати за резултат недовољно развијен музички слух, 
односно, његову „пасивизацију“.

У раду на тонално лабилној и вантоналној мелодици значај адекватне 
примене клавира се може сагледати с неколико аспеката:

−	 са аспекта мелодијског слуха, клавирска пратња подразумева 
интонативну подршку, пратећи мелодију и каналишући музичко 
мишљење у складу с латентно-хармонским подтекстом

−	 са аспекта хармонског суха, присуство пратње је од прворазредног 
значаја, у смислу могућности примене широког спектра хармонских 
средстава, који ће допринети обогаћењу фонда хармонско-слушних 
представа

−	 са аспекта емоционалног доживљаја ученика, односно, студената, 
примена лепо обликоване и стилски уобличене клавирске пратње 
додаће квалитет настави солфеђа, и учинити да буде занимљивија

У том смислу се наглашава значај адекватног методолошког приступа 
наставника солфеђа, као и креативност истих у осмишљавању интересантне, као 
и стилски и жанровски разнолике клавирске пратње.
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Piano in the intonation process of tonally unstable and non-tonal melodies 
in teaching Solfège 

Abstract. The question of utilising the piano from the aspect of Solfège teaching 
methodology is indeed a relevant one. Since the piano is present in almost all 
music activities, whether it is used as a primary source of sound, i.e. as a harmonic 
accompaniment to vocal reproduction, or in any other activity, the use of this musical 
instrument should be approached with great consideration, and methodologically correct.

In practising tonally unstable and non-tonal melodies, piano, as a teaching tool, 
is primarily used as piano accompaniment, i.e. as chord support. Thus, it is important to 
consider the situations, ways and aims of the use of piano, as well as to point to certain 
aspects relevant to understanding and accurate voicing of these types of melody.

Key words: tonally unstable melody, non-tonal melody


