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Розвиток соціокультурних відносин в Україні ХХІ століття, що характеризується 

багатоаспектними пошуками розв’язання проблеми культурного відродження нашої країни 

та формування нової генерації української інтелігенції, ставить особливі вимоги до 

професійної підготовки фахівців у галузі музичної культури й освіти. Музична практика 

вимагає від музиканта-виконавця високопрофесійного володіння штриховою технікою, що 

обумовлює необхідність постійного вдосконалення методики її формування на всіх етапах 

професійної підготовки інструменталістів, у тому числі й скрипалів. 

Розвиток наукових уявлень щодо формування штрихової майстерності скрипаля 

відбувався в процесі тривалої історичної еволюції скрипкового виконавства і був 

зумовлений різноманітними чинниками – зміною музично-естетичних поглядів, 

трансформацією музичної мови, розвитком виконавських виражальних засобів тощо. 

Досягнення видатних виконавців і педагогів різних епох знаходили відбиття в методичних 

працях, присвячених розкриттю специфіки оволодіння майстерністю скрипкового 

виконавства. Так, теоретичний фундамент для розвитку методики навчання гри на скрипці 

на сучасному етапі був закладений працями видатних музикантів  минулих століть – 

Л. Моцарта, Дж. Тартіні, П. Роде, П. Байо, Р. Крейцера, Л. Шпора,  Л. Ауера, К. Флеша й 

ін.  

З кожною епохою все більше удосконалювалась як сама техніка гри на скрипці, так 

і методика формування штрихової майстерності скрипаля. Суттєво розширили уявлення 

про сутність штрихової техніки скрипаля й про методи оволодіння нею новітні дані 

фізіології й нейробіології щодо процесу інструментального виконавства.   

Огляд методичної літератури свідчить про те, що різні аспекти формування 

штрихової техніки музиканта-виконавця (піаніста, баяніста, домриста, флейтиста й інших) 

розглядалися в роботах І. Алексеєва, А. Бірмака, Р. Брейтгаупта, М. Геліса, М. Давидова, 

Т. Докшицер, Б. Єгорова, М. Імханицького, Г. Когана, К. Мартинсена, І. Назарова, 

Г. Нейгауза, О. Ніколаєва, О. Онегіна, О. Шульпякова, А. Щапова й ін.  

Питання скрипкової штрихової техніки висвітлено в працях Л. Ауера, Л. Гуревич, 

М. Лібермана й М. Берлянчика, Ф. Кюхлера, Т. Погожевої, Б. Степанова, В. Стеценка, 

Б. Струве, К. Флеша, А. Ширинського, О. Юр’єва,  Ю. Янкелевича, О. Яньшинова й ін.  

Однак слід зазначити, що навіть останні з перерахованих робіт були видані вже 

кілька десятиліть тому. Дотепер недостатньо систематизованими є знання про методику 

формування  штрихової майстерності майбутнього скрипаля в світлі сучасних даних в 

галузі фізіології, нейробіології, психології музичної діяльності, теорії інструментального 

виконавства, музичної педагогіки. Найменш дослідженим залишається термінологічний 

аспект цієї проблеми. У зв’язку з цим, завданням цієї публікації було обрано 

термінологічний аналіз проблеми формування штрихової майстерності майбутніх 

скрипалів на основі артикуляційного підходу. 

Як відомо, уперше вивчення проблеми артикуляції в музиці було здійснено відомим 

музикознавцем, піаністом, органістом і педагогом І. Браудо [1]. Поняття „артикуляція” він 

визначає таким чином: „Слово це запозичене музикантами з науки про мову. Там говорять 



про артикулювання складів при вимовлянні слова. Подібно цьому в музичній теорії під 

артикуляцією розуміють мистецтво виконувати музику, і, насамперед,  мелодію, з тим або 

іншим ступенем розчленованості або зв’язності її тонів” [1, с. 3]. 

Відомий музикознавець М. Імханицький вважає, що вірне по своїй суті визначення 

артикуляції І. Браудо, що підкреслює генетичний зв’язок з мовною вимовою, все-таки  слід 

доповнити. Як пише автор, „це доповнення пов’язане з важливим критерієм, обумовленим 

ударністю-безударністю сполучених звуків. Сам І. Браудо хоча й наводить музичні 

приклади з літератури для різних інструментів, все-таки, будучи, насамперед, органістом, 

у своєму розумінні артикуляції виходить, у першу чергу, з особливостей органного 

звукоутворення, де розчленованість-зв’язність є по суті єдиним фактором осмисленої 

вимови синтаксичних елементів музики – субмотивів, мотивів, фраз, речень” [2, с. 6]. 

Досліджуючи особливості музичної вимови при грі на баяні, М. Імханицький 

виводить наступне формулювання терміна „артикуляція”: „артикуляція – це характер 

вимови синтаксичних елементів музики, обумовлений зв’язністю-роздільністю й 

ударністю-безударністю сполучених між собою звуків” [2, с. 6]. 

Скрипка, так само як і баян, на відміну від органа, має найширшу палітру 

акцентності при сполученні звуків і тому критерій ступеня підкресленості в їхньому 

з’єднанні або розділенні, як і на багатьох інших інструментах (фортепіано, струнних 

щипкових, духових), так само як і в співочому голосі, є дуже важливим. 

Різноманітність проявів зв’язності-роздільності й ударності-безударності музичних 

звуків під час гри на скрипці забезпечується штриховою технікою скрипаля. 

Як свідчать результати аналізу літератури з методики навчання гри на струнно-

смичкових інструментах, автори праць кінця ХІХ – ХХ століття часто  ототожнювали 

штрихи з виконавськими прийомами й розподіляли їх в контексті рухово-технічної 

специфіки гри на інструменті, наприклад, на стрибучі, лежачі, пружинясті, колючі або ін. 

Так, наприклад, К. Флеш розглядає особливості скрипкової штрихової техніки в розділі, 

присвяченому розгляду „суто механічних умов, при яких здійснюються рухи смичка” і 

розподіляє їх на протяжливі, короткі, кидкові й стрибаючі [3]. Б. Степанов, розкриваючи 

основні принципи практичного використання смичкових штрихів, визначає, що „смичкові 

штрихи для виконавця – це ніщо інше, як сума різноманітних технічних прийомів гри”.  

Хоча при цьому автор зауважує, що „певні технічні прийоми, як відомо, мають своє 

смислове значення й зміст і незмінно пов’язані з усіма елементами музики, яка 

виконується” [4, с. 5]. Подібної позиції дотримується Л. Гуревич, яка пише: „Під 

штрихами скрипалі розуміють не тільки ведення смичка нагору й униз, але й широке коло 

самих різноманітних прийомів звуковидобування, а також графічне позначення цих 

прийомів у нотному  тексті” [5, с. 38].  

Навіть у методичних роботах, які написано вже на межі ХХ-ХХІ століть, все ще 

спостерігається ототожнення штрихів з прийомами гри на інструменті. Наприклад, 

Л. Шиндер розподіляє штрихи на detache, legato, короткі, кидкові й стрибаючі [6, с. 12].  

Неоднозначною є позиція В. Григор’єва, який, з одного боку, визначає штрих як 

„виражальний засіб виконавства, звуковидобування смичком того чи іншого характеру 

звучання, музичної артикуляції” [7, с. 144]. Але, з іншого, для класифікації штрихів він 

пропонує керуватись двома основними принципами і об’єднувати штрихи за ознаками 

музично-художньої виразності або за характером виконання, тобто за руховими 

елементами. Разом з тим, автор підкреслює більшу доцільність першого типу класифікації 

штрихів, до якої відносить такі групи штрихів: 1) протяжливі, співучі, плавні – detache, 

legato, son file, portato, усі види м’яких акцентів, вібрато смичком, які передають головні 

відтінки виразності; 2) уривисті, ударні, маркіровані – martele, „тверде” staccato, пунктирні 

штрихи, штрих Віотті, уривисті, різкі акценти й ін., відбиваючі енергію дії, натиску, 

блискучі героїчні образи, кульмінаційні моменти; 3) гострі, блискучі, польотні –   spiccato, 

sautille,  ricochet, staccato volant, tremolo, saltando, які передають легкість, блиск, 

витонченість,  веселість,  гру, радісне збудження,  фантастичні образи; 4) змішані штрихи, 



які поєднують  якості перших трьох груп [7, с. 144-145]. 

Кардинально інший підхід до визначення сутності штрихів та їх класифікації 

обґрунтовується фахівцями в галузі методики інструментального виконавства в контексті 

теорії артикуляції. Так, І. Пушечников називає штрихами „певні форми звуків, що 

виникають у результаті різної артикуляції”. При цьому під артикуляцією автор розуміє, як 

це прийняте у фонетиці, „сукупність рухових прийомів, якими досягається той або інший 

звуковий результат” [8, с. 63]. Б. Єгоров пропонує наступне формулювання; „Штрихи – це 

характерні форми звуків, одержувані відповідними артикуляційними прийомами залежно 

від  інтонаційно-смислового змісту музичного твору” [9, с. 119]. Як справедливо 

підкреслює автор, „ми кажемо „риси стилю”, „штрихи до портрета”, „риси характеру” й т. 

ін. У живопису під штрихом розуміють вдало знайдений відтінок світлотіні, мазок кисті, у 

поезії – це єдине потрібне слово, у театрі – образно-виразна інтонація в промові слова, 

жест, міміка, поза, у музиці – це якість (характер) звуків, що видобувають. Однак, 

незважаючи на таку відмінність  результатів (мазок, слово, звук), штрихи в різних видах 

мистецтва мають і спільну характеристику – усі вони є результатом (продуктом) дії, а не 

самою дією” [9, с. 115]. 

При цьому необхідно підкреслити, що штрихи завжди характеризують лише 

сполучені між собою звуки, і їх не може бути менше двох. У зв’язку із цим ми згодні з 

позицією М. Імханицького, який виводить таке визначення: „штрих – це характерна деталь 

артикуляції, що визначає в ній міру зв’язності-роздільності й акцентності-безакцентності 

кожного зі сполучених між собою звуків [2, с. 29]. Як відзначає автор, штрих і артикуляція 

відрізняються різними рівнями в логіці музичного інтонування. Якщо артикуляція – це 

рівень музичного синтаксису, тобто  рівень, на якому ми сприймаємо субмотиви, мотиви, 

фрази, речення, то штрих – завжди рівень фонетичний, на якому в мові  розглядають 

склади та їх складові, тобто фонеми – голосні й приголосні.  

Як справедливо вказує І. Пушечников, „штрихи відрізняються один від одного 

цілим рядом особливостей: характером виникнення  звуку (атака), характером його 

розвитку (стаціонарна частина) і характером закінчення, припинення (загасання)” [8, 

с. 63]. 

Близькою до поглядів І. Пушечникова, Б. Єгорова й М. Імханицького є 

інтерпретація поняття „штрих” авторами фундаментальної методичної праці „Культура 

звуку скрипаля” М. Ліберманом і М. Берлянчиком. Поняття „штрих” стосовно до 

смичкових інструментів вони розглядають як „продиктований образно-інтонаційним 

змістом мелодії характер проголошення музичних звуків, що досягається відповідними 

рухами смичка” [10, с. 56].  

Також й І.  Лесман, розподіляючи штрихи на три групи (протяжливі зв’язні, 

протяжливі роздільні, короткозвучні), акцентує артикуляційний аспект штрихової техніки. 

До першої групи він відносить legato, detache та їх різні комбінації; до другої – ті ж 

штрихи, що зберігають співучий характер, але ті, що артикулюються більш роздільно; до 

третьої – усі інші штрихи: martele, staccato, spiccato, sautille, staccato volant, ricochet та їх 

різновиди [11, с. 112-119]. Хоча автор останньої класифікації й висуває на перший план 

артикуляційний принцип, проте, як відмічають М. Ліберман і М. Берлянчик, йому не 

вдається його послідовно витримати [10, с. 56]. 

Не дотримується єдиного підходу до розподілу штрихів на певні групи і автор 

методичної праці „Штрихова техніка скрипаля” О. Ширинський. Розподіляючи штрихи на 

на чотири групи (протяжливі, маркіровані, стрибаючі й змішані), він використовує як 

артикуляційний, так і рухово-технічний принципи. До протяжливих штрихів віднесено 

detache, son file, legato, portato, bariolage; до маркірованих – martele, „тверде” staccato, 

штрих Віотті, пунктирні штрихи; до стрибаючих – spiccato, sautille, staccato Volant, ricochet 

(saltato), tremolo; змішані штрихи можуть з’єднувати прийоми як однієї, так і різних груп 

[12, с. 5].  

На основі теорії артикуляції, створеної І. Браудо, тобто виходячи із принципу 



артикуляційних особливостей звучання, пропонує класифікувати скрипкові штрихи й 

О. Юр’єв. На його думку, артикуляція є найбільш глибинною ознакою, що характеризує 

художню сторону якого-небудь скрипкового штриха, його смислове значення [13]. У 

класифікації О. Юр’єва всі штрихи об’єднані в чотири групи: 1) зв’язні (або сполучні); 2) 

non legato; 3) роздільні; 4) колористичні. До першої групи віднесено різні варіанти detache 

і legato: до другої – інші варіанти detache (декламаційні, портаментовані), marcato; до 

третьої – martele, spiccato, sautille, щільне staccato, комбіновані штрихи; до четвертої: 

віртуозне staccato, saltando, ricochet, а також специфічні звукові засоби – sul ponticello, 

pizzicato, гра із сурдиною та інше. Ми згодні з думкою М. Лібермана й М. Берлянчика, які 

визначають, що вибраний О. Юр’євим артикуляційний принцип класифікації все ж таки не 

цілком витриманий щодо штрихів, включених в останню групу [10, с. 58]. У контексті 

артикуляційного підходу недоречним є підпорядкування таких колористичних технічних 

прийомів, як sul ponticello, pizzicato, гра із сурдиною до штрихів. 

У зв’язку з вищевикладеним пропонується класифікувати скрипкові штрихи 

виходячи із принципу артикуляційних особливостей звучання, тобто виходячи із критеріїв 

зв’язності-роздільності й акцентності-безакцентності: 1) зв’язні (зв’язне detache, legato, 

bariolage); 2) роздільно-витримані – „нон-легатні” (portato, роздільне detache, marcato); 3) 

уривчасті (martele, пунктирний штрих, staccato, spiccato, sautille, saltando, ricochet), 

4) комбіновані штрихи. При цьому слід підкреслити, що будь-яка класифікація штрихів є 

досить умовною. У процесі реального виконання музики кожен з штрихів може бути 

представлений в численних різноманітних варіантах, що зумовлюється темпом, 

жанровими характеристиками, стилем конкретного музичного твору, виразними 

можливостями інструменту (як скрипки, так і смичка), психологічним станом виконавця в 

момент концертного виступу тощо.   

Ураховуючи вищевикладені позиції, поняття „штрих” у контексті скрипкового 

виконавства пропонується розглядати як деталь артикуляції: продиктований образно-

інтонаційним змістом мелодії характер проголошення музичних звуків, що досягається 

відповідними музично-ігровими рухами правої руки скрипаля. При цьому, враховуючи, з 

одного боку, сформовані в історії виконавства й теорії гри на смичкових інструментах 

протягом багатьох сторічь традиції, які сприяли виробленню  специфічної термінології, 

однак, з іншого боку – сучасні вимоги музичного виконавства й вищерозглянуті уявлення 

щодо сутності штрихів, необхідним представляється розрізняти поняття „штрих як 

звуковий результат” і „штриховий прийом як спосіб звуковидобування”.  

Разом з тим, слід відзначити, що  засоби артикуляції, також як й інші засоби 

музичної виразності, не можна розглядати поза контекстом  музичного твору. Вибір 

штрихів завжди знаходиться в залежності від художнього образу і є взаємозумовленим з 

вибором інших виражальних засобів. Як справедливо вказують М. Ліберман та 

М. Берлянчик, розвиток штрихової майстерності як одного з основоположних чинників 

культури звуку скрипаля невід’ємний від глибокої, різнобічної роботи над виразним 

інтонуванням музичної фрази, тобто від фразировки та нюансировки мелодії в широкому 

розумінні цих понять [10, с. 61].  

Безперечно, особливе значення в процесі оволодіння штриховою майстерністю має 

розвиток слухових уявлень, без яких є неможливим передчуття звукового результату як 

наслідку певного ігрового руху; раціональна постановка виконавського апарату й 

організація нервово-м’язової активності майбутнього скрипаля, що є першочерговим 

чинником досягнення свободи й раціональності художньо обґрунтованих музично-ігрових 

рухів, за допомогою яких досягається бажаний звуковий результат; формування знань 

щодо механічних і акустичних можливостей звуковидобування на скрипці.  

Таким чином, штрихова майстерність – це володіння спеціальними знаннями, 

уміннями й навичками для вираження комплексу різноманітних, зумовлених художнім 

змістом музики звукових характеристик за допомогою всієї палітри штрихової техніки. 

Під час формування штрихової майстерності майбутнього скрипаля необхідним є 



акцентування його уваги не тільки на характері переходу від одного тону до іншого – 

зв’язності-роздільності, ударності-безударності сполучених між собою звуків, тобто на 

атаці й завершенні виконуваних звуків, але й на  характері їх розвитку після виникнення й 

до загасання, а також на таких закономірностях музично-виконавського процесу, як 

взаємозалежність та взаємовпливовість усіх засобів музичної виразності, які 

використовуються під час виконання. При цьому важливо враховувати й те, що вибір 

комплексу виражальних засобів, у тому числі й штрихів, для втілення художнього образу 

музичного твору залежить від багатьох чинників –  стилю епохи, образної сфери, 

жанрового характеру, специфічних особливостей творчості композитора виконуваного 

твору, індивідуального виконавського стилю самого виконавця тощо. З огляду на високу 

актуальність досліджуваної проблеми важливим вважаємо її подальше ґрунтовне вивчення 

в історичному й методичному аспектах.  
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Сташевська І. О. Артикуляційний підхід у формуванні штрихової 

майстерності скрипаля: термінологічний аспект. 

У статті здійснено термінологічний аналіз проблеми формування штрихової 

майстерності майбутніх скрипалів на основі артикуляційного підходу. Проаналізовано 

педагогічні й музикознавчі уявлення щодо сутності штрихової техніки виконавця. 

Виявлено різні підходи до класифікації штрихів. На основі аналізу літератури з методики 

навчання гри на струнно-смичкових інструментах, виявлено, що автори праць кінця ХІХ – 

ХХ століття часто  ототожнювали штрихи з виконавськими прийомами й розподіляли їх в 

контексті рухово-технічної специфіки гри на інструменті. Підкреслено, що вибір 

комплексу виражальних засобів, у тому числі й штрихів, для втілення художнього образу 

музичного твору залежить від багатьох чинників –  стилю епохи, образної сфери, 

жанрового характеру, специфічних особливостей творчості композитора виконуваного 

твору, індивідуального виконавського стилю самого виконавця тощо. 

Ключові слова: штрихова майстерність скрипаля, штрих, штрихова техніка, 

артикуляція, артикуляційний підхід.  

 

 

Сташевская И. О. Артикуляционный подход в формировании штрихового 

мастерства скрипача: терминологический аспект. 
В статье осуществлен терминологический анализ проблемы формирования 

штрихового мастерства будущих скрипачей на основе артикуляционного подхода. 

Проанализированы педагогические и музыковедческие представления о сущности 

штриховой техники исполнителя. Выявлены разные подходы к классификации штрихов. 

На основе анализа литературы по методике обучения игре на струнно-смычковых 

инструментах, выявлено, что авторы трудов конца ХІХ – ХХ века часто отождествляли 

штрихи с исполнительскими приемами и распределяли их в контексте двигательно-

технической специфики игры на инструменте. Подчеркнуто, что выбор комплекса 

выразительных средств, в том числе и штрихов, для воплощения художественного образа 

музыкального произведения зависит от многих факторов –  стиля эпохи, образной сферы, 

жанрового характера, специфических особенностей творчества композитора исполняемого 



произведения, индивидуального исполнительского стиля самого исполнителя и др. 

Ключевые слова: штриховое мастерство скрипача, штрих, штриховая техника, 

артикуляция, артикуляционный подход. 

 

 

Stashevskaya I. O. The articulation approach in the formation of the stroke the skill 

of the violinist: terminological aspect  
The article presents a terminological analysis of the problem of stroke formation skills of 

violinists on the basis of the articulatory approach. Analyzed pedagogical and musicological 

ideas about the nature of the stroke technique of the performer. Identified different approaches to 

the classification of the strokes. Based on the analysis of the literature on methods of learning to 

play stringed instruments, it was revealed that writers of the end XIX – XX century was 

frequently identified with the strokes performing technique and distributed them in the context of 

motor and technical specifics of playing the instrument.  

Given the position of the supporters articulating approach to the allocation of strokes, it is 

proposed to classify the violin touches on the criteria of connectedness-separateness and 

accountnote-Besancenot interconnected sounds: 1) coherent (coherent detache, legato, 

bariolage); 2) separate vintage – "non-legatee" (portato, separate detache, marcato); 3) jerky 

(martele, dotted dash, staccato, spiccato, sautille, saltando, ricochet), 4) combined strokes. It is 

determined that the skill bar is the possession of special knowledge, abilities and skills for 

expressing complex variety, due to the artistic content of music sound characteristics by using 

the whole range of bar equipment. Stressed that the choice of the complex of expressive means, 

including strokes, for the realization of the artistic image of a musical work depends on many 

factors – the style of the era, shaped the scope and genre of the character, the specific 

characteristics of the composer of the work performed, the individual performing style of the 

singer, etc. 

Key words: stroke mastery of the violin, stroke, stroke technique, articulation, 

articulatory approach. 
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