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ПРЕДГОВОР

О гудачким инструментима, а нарочито о виолини, писано је

на многим језицима. -

Виолина претставља објекат који садржи у себи разноврсне

проблеме од којих неки нису још до данас решени.

Виолина је најплеменитији орган данашњег музичког инстру

ментаријума и она претставља извесну драгоценост не само и

једино у руци музичара уметника него и у витрини музеја. При

томе се мисли на виолине, виоле, виолончела и контрабасе који

су дела руку мајстора виолинара уметника, јер њихови гудачки

инструменти претстављају уметничку вредност како по одличном

квалитету звука тако и по лепоти израде.

Данашњим гудачким инструментима претходили су много

бројни облици које сам описао у овом делу и настојао да прет

ставим њихову појаву и развој њихових облика у културној

историји човечанства историским редом, и што тачније и што

верније, уколико је то било могуће.

Описујући поједине гудачке инструменте изнео сам своја

запажања и мишљења, и на основи свестране анализе облика

инструмената израдио систематику гудачких инструмената.

Облици гудачких инструмената пресликани су са слика и

скулптура чувених ликовних уметника, из разних музејских збирки

музичких инструмената као и из стране литературе.

Ово дело написао сам у жељи да допринесем нашој музич

кој литератури свој скроман прилог из науке о гудачким инстру

МенТИМa.

Сматрам за дужност да се захвалим Дру Сретену Шљи

вићу, професору Универзитета у Београду, Лазару Марјановићу

и Милану Димитријевићу, професорима Државне музичке акаде

мије у Београду, који су дело прегледали у рукопису и дали ми

извесне савете за дефинитивну редакцију појединих делова књиге.

С. П. К.





АЗИЈА

Појава првог облика гудачког инструмента обавијена је и

данас велом неке мистерије, није ни наука доказала где и кад су

се појавили први гудачки инструменти у историји човечанства.

Сл. 1 Лаута. Сумерски споменик из ХХ-ХХV в. ст. е.

По мишљењу белгиског музиколога Фетиса, од појаве првог

облика гудачког инструмента до појаве виолине у ХVI веку про

текао је период од око педесет векова.“

Гудачки инструменти имају основу у инструментима са жицама

За ОКИДАЊе.

-

“ А. Fétis: Histoire de la Musique, II, 292

1. Историски развој гудачких инструмената
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Најстарије ликовне претставе жичаних музичких инструме

ната које су до данас пронађене извајане су у каменом барељефу

на асирским, вавилонским, сумерским, хетитским и египатским

споменицима почевши од ХХV века ст. е.

Лаута има корпус крушколиког облика, цитара облик елипсе

са суженом средином тзв. осмични облик.

Сл. 2 Цитара. Хетитски споменик из Х. в. ст. е.

Археолог-музиколог — неће примити ове облике као основне

и најпримитивније и поред њихове старости, јер су они одраз

једне већ изграђене културе и у облику естетизовани. Према томе,

треба да идемо за још неколико векова уназад, ако хоћемо да

откријемо и упознамо основни облик ових инструмената. Истори

чар ће испричати неколико легенди о постанку жичаних музичких

инструмената, споменуће лиру и Орфеја, китару и Хермеса, док

ће физичар-акустичар да постави дефиницију: жичани инструменат

најпримитивнијег облика претставља затегнута жица између две

тачке. Човек је имао овакав инструменат давно пре писаних доку

мената инструменат, који је у оно, до данас неутврђено време био

и најсавршеније оружје: лук стреле.

Једна стара јапанска легенда каже да је бог Амено Камато

начинио цитару „јамато-кото“ од шест лукова стрела.
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Ова легенда има логичну основу коју је органографија као

наука прихватила, јер су народи и племена у прашумама азиског

и афричког континента употребљавали лук стреле и као оружје,

и као жичани инструменат.“

Ако претпоставимо да је у Азији формирана прва људска

заједница, и да су у Азији постављена прва музичко-теориска

правила, у том случају има Азија првенство пред свим осталим

континентима и у погледу формирања као и постанка првих музич

ких инструмената.

Од азиских земаља посветићемо нарочиту пажњу инструмен

тима Индиског Полуострва и Индиског Архипелага.

Музички инструменти ових области нису били, а нису ни

данас, једнообразно примењени и немају једнаки углед код мно

гобројних народа, каста и религија ових земаља.

Инструменти су били подељени на свете и профане, на достојне

и недостојне, на инструменте виших и нижих кругова и каста, на

женске и мушке, и о тој се класификацији водило рачуна.

Сматрало би се недостојним чином кад би Индус из Траван

кура свирао у известан инструменат који припада племену Котар

или омаловажаваној Дарвау касти. -

Док једни инструменти служе добрим духовима, другим се

инструментима плаше зли духови, трећи се употребљавају само

код сахране, четврти једино у сватовима, итд.“

Неки религиозни обреди везани су и за церемонијално при

ношење музичких инструмената на жртву. Тако се, например,

фрула „бугури“ или „бугари“ приноси на жртву луком и стрелом

на погребу код племена Тода, док се бубањ посвећује нарочитом

церемонијом при обреду венчања код племена Чамар. У Анаму,

Кини и на Суматpи у зурну се свира у тешкој породичној жа

лости.“

Постанак многих инструмената приписује се боговима тако:

лук-цитара Рудра-Шиви, „раванахаста“ стоглавом богу Равани,

звоно код Тода у Нилгири планини Хириадеви, фрула „вену“ богу

Кришни, лаута „вина“ богу музичара Тамбуру, итд.“

За развој савршенијих типова гудачких инструмената одиграла

је примитивна лук-цитара пресудну улогу и то већ у свом основ

ном облику — као лук стреле.

Лук цитара јавља се у Индији под именом „пинака“ и „пи

наки-вина“.

Звук се производио окидањем жице лука прстом, терзија

ном, доцније ударањем штапића о жицу и, напослетку, превлаче

њем тетиве једног лука преко тетиве другог лука као гудалом.

* Dr. Curt Sachs: Die Musikinstrumente Indiens und Polinesiens, стр. 83–84

* Curt Sachs: op. cit. стр. 24, 27, 35, 40, 55, 56, 143—4

* Curt Sachs: op. cit. стр. 158

* Curt Sachs: op. cit. стр. 82, 83, 112 1“
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У развоју лук цитара имамо три периода.

У првом периоду јавља се обичан стрељачки лук на ком се

жица окидала прстом.

На „пинaки“ имамо два

саставна дела: шипку лука као

носача жице, и жицу.

Други период у развоју

„пинаке“ доноси резонатор на

|-

-- --

|-

Сл. 3 Пинака. Сл. 4 Садиу.

шипку лука, напр. кокосов орах, издубљену бундеву, лончић

од глине, животињски мехур, оклоп корњаче и сличне шупље

предмете као на гудачкој лук цитари „садиу“ из Камбоџе. Шупљи

резонатори прислањали су се при свирању на грудни кош или на

трбух и на овај начин свирач је појачавао резонанцу инструмента.

Приложене слике претстављају разне конструкционе облике лук

цитара.

Поред ових облика и конструкција јављају се лукови са

ЗаОМЧeНОМ ЖИЦОМ. Ка0 И Са ДВе ЖИЦе.

Трећи период почиње појавом гудала и његовом применом

на луку.
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Најпримитивнији облик гудала можемо да назиремо у дрве

ној шипци којом се превлачило или ударало по жици. Основни

облик гудала настао је кад је дрвена шипка била савијена у

облику лука, а врхови шипке спојени танким снопићем коњских

струна.

Сл. 5 На лук је насађен свињски мехур, жица је постављена

на дрвени стубић који замењује коњиц.

Стрељачки лук, преко чије се жице превлачило другим

мањим луком као гудалом, претставља основни и најпримитивнији

гудачки инструменат: гудачку лук-цитару.

Сл. 6. Коњиц је постављен на мембрану резонатора који

је на средини шипке лука.

У азиским земљама гудачка лук цитара није задобила ону

популарност и велику примену као у Јужној Африци, и гудачка

лук цитара је данас веома ретко у примени у Азији.

----

Сл. 7 Лук пролази кроз корпус резонатора.

Вишу и савршенију конструкцију имају гудачке лауте које

се јављају у разним облицима.

Сл. 8 Жица је заомчена за лук. “
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Гудачке лауте можемо поделити на ове врсте:

а) цевне лауте чији је резонатор кратак, шупаљ дрвени

пањић у који је усађена подужа шипка као замена за доцније

формирани врат,

s=".
Сл. 9 Лук са две жице, једна је заомчена, друга слободна —

бордун жица.

б) копљасте лауте на којима је врат-шипка провучена кроз

резонатор (кокосов орах, бундева, пањић бамбусове трске, лончић

од печене глине и сл.);

в) врат-лауте на којима је врат насађен на резонатор инстру

мента, за разлику од цевних и копљастих лаута;

г) кутијасте лауте са резонатором који је израђен столарском

техником (као напр. код гитаре, виолине);

д) оквирне лауте код којих је резонатор израђен у облику

прстенастог оквира који је превучен мембраном;

ђ) потпуне лауте код којих је врат и корпус израђен из

једног комада дрвета тако да ови делови чине једну конструкци

ону целину, као што то видимо на нашим гуслама.

На оријенталним гудачким лаутама јављају се чивије у три

положаја: вертикалном, сагиталном и дивергентном. Вертикалне

чивије усађене су у шипку врата са предње или са задње стране.

На индиској „венави“ једна је чивија с предње, а друга са задње

стране.

Најпримитивније гудачке лауте нису имале чивија, него је

горњи крај жица био напросто омотан око врха шипке врата,

као напр. на „конкеху“ у Асаму.

Старије врсте гудачких лаута имају вертикалне чивије, а

млађе врсте сагиталне.

За израду жица употребљавали су источни народи црева

животиња, свилу, влаканца разних раслина, коњску струну и,

напослетку, метал. Петља је непозната била античким оријентал

ним инстументарима и она се јавља на новијим инструментима

који су формирани по свој прилици под утицајем европских гудач

ких инструмената, као напр. на бенгалској „алабу-саранги“ и на

јаванској „тараванзи“. На инструментима који нису имали петљу

био је доњи крај жица омотан око ножице корпуса или за рожић

— чавлић на рубу корпуса.

Јаснице — резонантни отвори — јављају се на мембрани у

облику округлих малих отвора, тзв. буше, а често се јавља јас
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ница и на полеђини корпуса, и оба ова облика видимо и на нашим

гуслама.

На већини цевних лаута задња страна цеви корпуса није

затворена, тако да је овај отвор цеви јасница коју свирач отвара

коленом при свира

њу и на тај начин

подешава резонанцу.

Преко жица превла

чило се мањим лу

ком. Млађи типови

гудала имају држак,

а новији и жабицу

по узору на европ

ска гудала.

Најстарија до

Данас ПОЗНаТа ЛИКОВ

на претстава гудачке

лауте сачувана је у

каменом рељефу бу

дистичког храма у

Ађанти у Кандешу

из VII века н. е.“

Према мишље

њу Фетиса, нова епо

ха почиње појавом

„равана - хасте“ тј.

„раванастрона“.“Овај

је инструменат имао

резонантну кутију од

шупљег кратког па

ња бамбусове трске

кроз који је прову

чена подужа дрвена

шипка из које се доц

није развио врат на

гудачким инструмен

тима. Отвор пањића

|-

Сл. 10 Раванастрон, равана-хаста.

био је превучен кожом од змије, гуштера, антилопе, газеле и

сл. Као коњиц била је испод жице подметнута узана дрвена пло

чица, а у неким крајевима Индиског Архипелага полутка малене

ребрасте шкољке.

Према једној старој легенди, „раванахасту“ је створио Равана,

митолошки владар острва Леуке, данас Цејлона.

* Sachs: Die Musikinstrumente Indiens, стр. 116

* Fétis: Histoire de la Musique, II књ. стр. 292
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Овај инструменат се јавља са једном и са две жице.“

У једној старој тамилској књизи претстављена је равана-хаста

у много савршенијем облику него што то показуе сл. 10.

b/

Сл. 11 Равана-хаста

Ова, тамилска, издубљена

је из једног комада дрвета, кор

пус је трбушаст као у лауте,

врат чини с корпусом и главом

конструкциону целину, док глава

претставља шаку руке с испру

женим прстима.“

Отвор корпуса је прекривен

кожном мембраном, а инструме

НаТ ИМа ИЗВесНе СЛИЧНОСТИ С На

шим гуслама.

Име „равана-хаста“ у пре

воду значи: рука Раване, и у

овом случају слика 1 i боље прет

СТаBЉа ЗHaЧеЊе ИМена. ОВОГ ИН

струмента од описа и слике 10.

Дајак племе на Борнеу има

равана-хасту „енгкебап“ с две

или три жице. Корпус од коко

совог ораха превучен је гуште

poвом кожом која је узицом

затегнута и завезана око љушту

ре кокосовог ораха. Други инстру

менат Дајака „гарадап“ има кор

пус од бундеве или кокосовог

ораха кроз који је провучена

шипка врата. Отвор корпуса је

превучен рибљим мехуром, ко

жном мембраном или ређе дрве

ном плочицом. Најпримитивнију

цевну лауту „конкех“ има племе

Аo-Нага у Асаму испод Тибета.

Примитивност и архаичност „конкеха“ одражава се и у конструк

цији врат-шипке која нема чивије, а једна једина жица напросто

је омотана око врха шипке врата.

Отвор пањића прекривен је змијином кожом, жица је испле

тена од коњске струне или од влаканаца неке биљке.

Виши степен у конструкцији цевних лаута видимо на оним

инструментима који имају чивије за затезање и углашавање жица.

На овим лаутама јављају се и прве јаснице које имају облик

1 Sachs: Reallexicon der Мusikinstrumente, 1943, стр. 316

* Sachs: Die Musikinstrumente Indiens, стр. 113
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круга. Ове јаснице, тзв. „буше“ настале су бушењем мембране

усијаном металном шипком, што се може видети по траговима

на кожи. На исти начин формиране су јаснице у прошлости и на

нашим гуслама.

На анамском

„каи-ни“, сијамском

„coo-дуенгу“ и кам

боџанском „тродуо

ну“ заомчена је жица

за шипку врата по

мичним кратким пр

СТeНОМ ИСПЛеТеНИМ

од жице, и на овај

начин решио је неки

довитљиви музичар

углашавање жица на

најпримитивнији на

чин и дао основу за

„капотасто“ који је

примењен на лаути

и гитари по свој при

лици у ХVIII веку.

Соо-дуенг и

тродуон и данас су

скупоцени инстру

менти, јер се израђу

ју из слонове кости

чији је врат инкру

стиран седефом, би

сером и драгим ка

мењем. На острву

Цејлону који је био

под великим утица

јем старе тамилске

културе била је по

пуларна „венава“, ин

струменат просјака; Сл 12 конкех. Сл. 13 Coo-дуенг.

и калуђера-лутали

ца.“ Љуштура коко

совог ораха је преко отвора превучена мембраном од гуштерове

коже, једна јој је жица од црне коњске струне, а друга од вла

канаца конопље. Гудало венаве је окићено малим металним пра

порцима, а шипка гудала продужена је у држак.“

* Sachs: Die Musikinstrumente Indiens, стр. 115

* F. Š. Kuhač: Prilog za povjest glazbe južnoslovjenske, Rad Jug. Akad. znano

sti i umjetnosti, 1877, стр. 5
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A

Овај инструменат се јавља са једном и са две жице.“

У једној старој тамилској књизи претстављена је равана-хаста

у много савршенијем облику него што то показуе сл. 10.

С/

Сл. 11 Равана-хаста

Ова, тамилска, издубљена

је из једног комада дрвета, кор

пус је трбушаст као у лауте,

врат чини с корпусом и главом

конструкциону целину, док глава

претставља шаку руке с испру

женим прстима.“

Отвор корпуса је прекривен

кожном мембраном, а инструме

НаТ ИМА ИЗВеCНе СЛИЧНОСТИ С На

шим гуслама.

Име „равана-хаста“ у пре

воду значи: рука Раване, и у

овом случају слика 1 i боље прет

СТАВЉa 3НаЧеЊе ИМена ОВОГ ИН

струмента од описа и слике 10.

Дајак племе на Борнеу има

равана-хасту „енгкебап“ с две

или три жице. Корпус од коко

совог ораха превучен је гуште

poвом кожом која је узицом

затегнута и завезана око љушту

ре кокосовог ораха. Други инстру

менат Дајака „гарадап“ има кор

пус од бундеве или кокосовог

ораха кроз који је провучена

шипка врата. Отвор корпуса је

превучен рибљим мехуром, ко

жном мембраном или ређе дрве

ном плочицом. Најпримитивнију

цевну лауту „конкех“ има племе

Аo-Нага у Асаму испод Тибета.

Примитивност и архаичност „конкеха“ одражава се и у конструк

цији врат-шипке која нема чивије, а једна једина жица напросто

је омотана око врха шипке врата.

Отвор пањића прекривен је змијином кожом, жица је испле

тена од коњске струне или од влаканаца неке биљке.

Виши степен у конструкцији цевних лаута видимо на оним

инструментима који имају чивије за затезање и углашавање жица.

На овим лаутама јављају се и прве јаснице које имају облик

1 Sachs: Reallexicon der Мusikinstrumente, 1943, стр. 316

* Sachs: Die Musikinstrumente Indiens, стр. 113
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круга. Ове јаснице, тзв. „буше“ настале су бушењем мембране

усијаном металном шипком, што се може видети по траговима

на кожи. На исти начин формиране су јаснице у прошлости и на

нашим гуслама.

На анамском

„каи-ни“, сијамском

„coo-дуенгу“ и кам

боџанском „тродуо

ну“ заомчена је жица

за шипку врата по

мичним кратким пр

СТeНОМ ИСПЛеТеНИМ

од жице, и на овај

начин решио је неки

довитљиви музичар

углашавање жица на

најпримитивнији на

чин и дао основу за

„капотасто“ који је

примењен на лаути

и гитари по свој при

лици у ХVIII веку.

Соо-дуенг и

тродуон и данас су

скупоцени инстру

менти, јер се израђу

ју из слонове костн

чији је врат инкру

стиран седефом, би

сером и драгим ка

мењем. На острву

Цејлону који је био

под великим утица

јем старе тамилске

културе била је по

пуларна „венава“, ин

струменат просјака; Сл 12 конкех. Сл. 13 Coo-дуенг.

и калуђера-лутали

ца.“ Љуштура коко

совог ораха је преко отвора превучена мембраном од гуштерове

коже, једна јој је жица од црне коњске струне, а друга од вла

канаца конопље. Гудало венаве је окићено малим металним пра

порцима, а шипка гудала продужена је у држак.“

* Sachs: Die Musikinstrumente Indiens, стр. 115

* F. Š. Kuhač: Prilog za povjest glazbe južnoslovjenske, Rad Jug. Akad. znano

sti i umjetnosti, 1877, стр. 5
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Облици европских гудачких инструмената утицали су на

облике млађих азиских инструмената, што се јасно оцртава на

облику корпуса, јасница, главе и чивијишта јаванске „тараванзе“

као и на бенгалској „алабусаранги“. Овај инструменат има вио

линску пуж-главу f јаснице, а корпус од бундеве.

сл. 16 тил Сл. 17 Шарадија. Сл. 18 Есрар.

На острву Целебесу јавља се „тараванза“ са португалским

именом „вихола“, тј. виола.

Од копљастих лаута најпопуларнији су „рeбаб“ и „кеменгех“

у азиском као и у северно-афричком инструментаријуму.

Једна стара легенда каже да је већ Соломон свирао у

„ребаб“, а конструкцију и облик овог инструмента да је усавр

шио персиски филозоф и музичар Абу-Наср-Мухамед-Ибн-Абдулах

Алкаси-Ал Фараби половином Х века. -

Персиска реч „ребаб“ има корен у речи „реваве“ која у

српском језику одговара речима — ревати, певати кроз плач,

певати тужно, запевати.
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У Индији и Индиском Архипелагу јавља се ребаб у веома

примитивном облику под именом „екатара“, „омерти“ и „дви

тара“. -

Корпус ових инструмената је љуштура кокосовог ораха

кроз коју је провучена дрвена шипка као замена за врат. У врх

шипке усађене су 1—2 чивије вертикално у које су уведене жице

Сл. 19 Кха-дуитара. Сл. 20 Каус.

од свиле или коњска струна. Отвор корпуса прекривен је на

старијим инструментима мембраном, на новијим дрвеном плочицом

на којој нема јасница, а јасница је исечена на полеђини ораха.

Ова врста ребаба популарна је у Борнеу, Тонкинкини и

Кини, где се јавља и под именима „ху-чин“ и „ти кин“. Једну

„екатару“ са две жице са острва Јаве има Музичка академија у
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Београду. Ова екатара има свилене жице, а коњиц је малена

ребраста шкољка која лежи на дрвеном поклопцу инструмента.

у Бенгалу и Хиндустану популаран је ребаб „бехала“ с кор

пусом од печене глине у облику лончића, док су две жице од

коњске струне.

Сл. 21 Тараванза старији тип.

Ребаб је на острву Јави

најугледнији н најпопуларнији

музички инструменат. Корпус

јаванског ребаба израђен је од

љуштуре кокосовог ораха или

скупоценог дрвета, а раџе и

махараџе имају ребабе који су

израђени од слонове кости и

раскошно инкрустирани бисе

ром, седефом, драгим камењем

и златом. Срцолики корпус је

насађен на ножицу као виолон

чело, у врат-шипку је усађена

сагитално с десне и леве стра

не по једна чивија од слонове

кости.

У саставу великог јаван

ског „гамелан“ оркестра од

петнаест инструмената рeбаб

је главни и водећи „принципал“

инструменат, иако је оркестар

састављен већином од метало

фонских инструмената. Састав

великог јаванског оркестра

чине: 3. кетука, сарон, кенон

ђапан, гендер, 2 бонана, кем

пул, кенон ламан, бедуг гембан

и кендан. У овом великом ор

кестру налази се редовно само

један ребаб који управља це

лим оркестром.

Ребаб из Камбоџе „тро

кxмер“ по облику сличан је

јаванском ребабу. Разлика је

у облику шипке-врата која је

при врху задебљана, док су

две чивије усађене у врат је

дна изнад друге сагитално с

леве стране. У камбоџанском

женском „мохори“ оркестру од девет инструмената (ронеaт ек,

тхон, ронеат дец, кон тхом, чапеј тхом, такхе, клуј и ронмонеa)

ребаб је главни водећи мелодиски инструменат.
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На Халмахери јавља се примитивно израђен „арабабу“ са

једном жицом и корпусом од кокосовог ораха.

Сијамски „соo-тај“ сличан је јаванском ребабу и главна је

разлика међу њима у броју жица.

|-

У Јапану и Си

јаму популарна је

гудачка лаута „ко

киу“ са четири жице

и дивергентно-саги

талним чивијама.

*

|
|-

|-

S“Сл. 23. Алабу-саранги.

Мистериозни и

неприступачни Тибет

има по свој прилици

и данас „гофонг“ с

две жице који има

ИЗВеCHе СЛИЧНОСТИ С

нашим гуслама, што се нарочито одражава у формирању главе и

конструкцији врата — дивчика.

Резонатор гофонга је прекривен мембраном, а жице су од

коњске струне.

Сл. 22 Тараванза новији тип.
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Кинеска гудачка цевна лаута „ху-к-ин“ има корпус од бам

бусове трске, бакра или дрвета, отвор јој је прекривен змијином

кожом, шипка врата провучена је кроз корпус, 2—4 чивије су

вертикалне у које су уведене свилене жице. Овај инструменат

јавља се у разним и многобројним варијантама у Кини (ерх-сјен,

ер-ху, ху-ху, хуи-ху, тон кин), у Кореји (ко-кун), у Јапану (кеи

кин) итд.

Сл. 24 Coo тај. Сл. 25 Кокиу (у средини).

О гудалу „ху-книна“ треба да се каже, да је струна гудала

уведена између жица инструмента и гудало се не може да одвоји

од инструмента.

Персиско-арапски ребаб јавља се као кутијаста лаута. Корпус

инструмента је дрвена кутија у облику ромба или паралелограма

чији је отвор прекривен мембраном. Кутија је насађена да подужу
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ножицу, док је врат усађен у корпус или пролази кроз корпус.

Број жица није нормиран. Једна до три жице уведене су у саги

талне чивије, ређе у вертикалне, и то код типова са једном и

две жице. Ребаб се јавља под именима: ребаб, рабаб, арабабу,

ербаби, марбаб, мердап, ребап, арнаби, рубаби, итд.

Рецитовање епских песа

ма и певање лирских „газела“

песама прате и данас ирански,

арапски и турски певачи ре

бабом.

Арапи имају ребаб с јед

ном жицом: „рабаб-ашаир“ и

с две жице: „рабаб ал' му

ганри“.

Сарти у Туркестану сви

рају у „риџак“, ребек с три

жице. Корпус кокосовог ораха

има три јаснице, отвор корпу

са је прекривен рибљим меху

ром, врат је израђен од кај

сијиног дрвета, корпус је наса

ђен на подужу гвоздену ножицу,

две жице су цревне, а једна

МетаЛНа.

У Ирану, Кашмиру, Си

рији, Арабији, Турској и у

земљама афричког континента,

у области Средоземног мора,

популарна је гудачка лаута

кеменГех. кхамана, каман, ке

менџе. Овај инструменат јавља

се као копљаста лаута, а у

млађем облику као кутијаста

лаута. Први тип кеменџеа има

округли корпус кроз који про

лази шипка врата, а често је

шипка само усађена у корпус,

док је сам корпус насађен на

ножицу. Старо име овог ин

струмента је „кеменџе а гуз“.

Кутијаста лаута „кеменџе ру

ми“ има корпус који је изду

бљен из једног комада дрвета,

часту главу, 4—6 мелодиских

опису Курта Закса.“

Сл. 26 Гофонг-Тибет

С-јасницу, петљу, срцолику пло

и 4—6 аликвотних жица, према

* Sachs: Reallexicon der Мusikinstrumente, 1913, стр. 207

2 историски развој гудачких инструмената
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„…

За „кеменџе а гуз“ и „кеменџеруми“ дајемо ово објашњење:

1) реч „кеменџе“ је деминутив од персиске речи „каман“,

тј. стрељачки лук;

. 2) речју „руми“ означују стари арапски и турски писци оно

што је византиског порекла. Према томе „кеменџе руми“ значи

византиско кеменџе (види главу „Гусле“);

__

Сл. 27 Ху" кин Сл. 28 Кеменџе

3) реч „а гуз“ може да се тумачи двојако:

а) „а гуз“ значи: старо, старинско, „кеменџе а гуз“ —

старинско — старо кеменџе и

б) реч „а гуз“ дошла је од имена „Огуз“. тј. Селџук.

Огузи-Селџуци доселили су се у ХI веку у Иран и

Арабију из Туртана који лежи изнад Тибета. Огузи су

донели у Иран неку врсту гудачког инструмента —

огуско кеменџе.
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Једна врста кеменџа јавља се у Турској под именом „иклиг“.

Корпус овог инструмента састоји се од једног комада дрвета, три

чивије усађене су вертикално у главу и он је углавном инструменат

Дервиша.

Кеменџе се јавља и у облику кутијасте лауте с три и четири

жице. Трапезунтско кеменџе не разликује се обликом корпуса од

западно-европске узане пошете, и сва је разлика у том што ово

кеменџе има срцолику плочасту главу и вертикалне чивије. Једно

трапезунтско кеменџе има Етнографски музеј у Београду.

Кеменџе с лаутастим обликом корпуса има јаснице у облику

полукруга. Једна ножица коњица пролази кроз јасницу и допире

до дна кутије. Овај исти облик коњица има и стари келтско-бри

тански „крауд“ као и лужичко-српске „хоусле“.

Сл. 29 Коњиц ребаба Сл. 30 Кеменџе Сл. 31 Кеменџе

Кеменџе а гуз имамо претстављено у дуборезу на вратима

манастира св. Јована Слепче (ХV или ХVI век) код Битоља, и то

је до сада једина позната ликовна претстава овог инструмента у

европској ликовној уметности.

У Кашмиру јавља се кеменџе под именом „саз“. Корпус саза,

који је бундева или метална округла кутија, превучен је преко

отвора мембраном. Корпус је насађен на металну подужу ножицу

која је истовремено и петља за жице. Дугачак дрвени врат завр

шава извајаном куполастом главом испод које је изграђено чиви

јиште за две или три сагиталне чивије за мелодиске жице, а с

десне и леве стране врата изнад корпуса има још седам чивија за

аЛИКВОТНе ЖИЦе.
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—т

О пореклу аликвотних жица постоји мишљење да су оне

пренесене на иранске инструменте са индиских, и то са „вине“ и

„есрара“ На европским гудачким инструментима: виоли дамур

и виоли бордоне аликвотне жице су примењене у ХVII—XVIII веку.

КЕМЕНЏЕ

Музиколог Падре Бонани описао је у делу „Descrizione degl'

Istromenti“ (II ed. Giacinto Ceruti Roma 1776) турско и персиско

|

|-

Сл. 33. Саз

VIOLINO TURCHESCO

Un Istromento equivalente ma armata di sole due corde e usatoda Turchi: sono

queste stese in un manico molto lungo, diviso tastature e passano sopra un corpo vacuo di

figura quasi tonda, ma di picciola suole coperta di pergamena a guisa di Timpano.
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Il suono, che rende e sordo, e profondo, ma non displace: per servire comoda

mente conviene tenerlo appoggito in terra con una ben lavorata apperdice o punta di

ferro. I Persiani usano un istromento, e lо сhiamano Kamantsich (str. 131).

Сл. 34 Саз Сл. 35 Кеменџе а гуз

У преводу:

Овај инструменат али само са две жице употребљавају Турци; ове жице

су на једном веома дугачком врату који је подељен праговима и прелазе преко
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једне шупље скоро округлог и доста малог облика кутије која је покривена перга

ментом као тимпани. Звук који даје таман је, али није непријатан. А да би се

инструменат држао удобно треба да се прислони на земљу једном добро израђе

ном ножицом или гвозденом шипком. Персијанци употребљавају један инстру

менат који зову каманџих.

Сл. 36 Турско кеменџе

VIOLINO PERSIANO

Il succenato Kempfero riporta ne suoi vlaggi un altro Istromento armato di quatre

corde che si suonano come il Violino. E di picciola mole, e composto di una testitu

dine tonda alla quale ne e unita un altra molto plü piccola, ed ha il manico tosto

(str. 133)

У преводу:

персиска виолина

Поменути Кемферо прича у својим путовањима о једном другом инстру

менту који је снабдевен са четири жице и који звучи као виолина. Мале је вели

чине, састављен је од округле кутије са којом је спојена једна друга много мања,

и има округло гудало.
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Персиско-арапски „рeбаб“ и „кеменџе“ јавља се под истим

именима и у истим облицима у северно-афричким земљама у обла

сти Средоземног мора. Арапски освајачи донели су ове инстру

менте у VIII веку у Шпанију и на Сицилију с лаутом „ал'уд“ и

другим разним дувачким и фрикционим инструментима оријентал

ног порекла.

Сл. 37 Персиско кеменџе



II

АФРИКА

Облици музичких инструмената Египта, најкултурније државе

афричког континента старог века, сачувани су у сликама и реље

фима на остацима многобројних архитектонских споменика.

Сачувани су нам облици харфе, лире, лауте, фруле, систрума,

бубњева, певача, играча и диригента, док о облику неког гудач

ког инструмента немамо сачувану никакву претставу, што би

требало да значи да Египћани нису познавали гудачке инстру

менте ни у почетку нове ере, јер се они нигде не помињу и нису

ничим документовани.

Облици египатских ин

струмената (као например лире,

китаре, фрула, бубњева) ути

цали су на развој облика ан- -
тичких грчких инструмената,

што се може да докаже скоро

истим облицима и врстама му

зичких инструмената античко

грчког инструментаријума из VI

века старе ере од којих су

египатски много старији.

Антички Египат познавао

је од жичаних инструмената

тамбур-лауту, харфу и лиpу

китару од којих је харфа има

ла највећи углед и најлепши

облик.

Гудачке инструменте до

нели су у земље афричког

севера Арапи. Ово се доказује cije cr:
истим облицима ребаба и ке- -

менџа који се помињу у разним

делима арапских и персиских филозофа и музичара још и пре

доласка Арапа у Африку.
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Међутим, инструменти Африке заостају и бројем, и разно

врсношћу и лепотом иза инструмената азиског инструментаријума,

У земљама Северне Африке, Египту, Етиопији, Тунису,

Мароку и Алжиру популаран је и ребаб и кеменџе. Ребаб (рабаба,

арнаба, рабит) јавља се као копљаста и као кутијаста гудачка

лаута.

Корпус копљастих лаута састављен је из два дрвена оквира

који су превучени кожом. Корпус је насађен на подужу ножицу,

а жице су уведене у сагиталне или у вертикалне чивије.

Кутијасти облик ребаба сличан је азиском „иклигу“.

Кеменге-кхамана јавља се и под именом „кеменџе а гуз“, и

не разликује се од раније описаног персиско-арапског кеменџеa.

Народи и пле

мена која живе у

“ јужном делу афри

ЧКОГ КОНТИНеНТа Не

f познају ни арапско

персиски ребаб ни

КемеНЏе.

Породицу њи

ХОВИХ ЖИЧанИХ ИН

струмента сачињава

ју многобројне лук

цитаре. Најстарији и

први описи музичких

инструмената — раз

них свирала и фру

- ла — потичу из пера

енце морепловца Васка де

| Гаме“.

Сл. 40 Камана Сл. 41 Масинко Сл. 42. Ребаб У развоју јуж

(Египат) (Етиопија) (Тунис) но-афричких лук-ци

тара, анализом њи

хових облика у по

ступности њихових конструкционих детаља, имамо ове типове и

врсте:

I. Лукови без резонатора — типа „пинаке“ — с једном

жицом на којима се тон производи окидањем жице прстом, док

се резонанца појачава придржавањем шипке лука зубима.

Овај лук има разнолика имена, тако код племена Зулу,

Свази и Тхонга „умквангала“, код Кxсоза „инкинге“, код Сото из

Педа „лекопе“. код Венда „лугубе“, код Хвана „ленгопе“ и

„габус“ код Корана.

“ А. Мorelet: Journal du Voyage de Vasco de Gama, Lyon, 1864, стр. 9
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Тхонга и Зулу „иситонтоло“, код Венда „чигвана“, код Сото

„сетолотоло“ и Педа „лекопе“.

IV. Лукови на којима је жица разапета испод врхова лука

коју свирач придржава уснама при свирању, док у шипку лука

удара тањом шипком или терзијаном нарочите конструкције.

Овај терзијан је дрвена шипка на коју су насађена 1—3 ораха

или плода неког дрвета у коју су стављени ситни каменчићи или

семенке. Свирач удара терзијан-звечком при свирању у шипку

лука који се јавља под именом „nxonxoro" код Бушмана и Зулу,

„замби“ код Тхонга и „низамби“ код Венда.

---

-

Сл. 46 Лекопе (11еди). Сл. 47 Замби (Тонга).

V. Лукови на којима је причвршћен резонатор (бундева или

неки други плод: а)по средини шипке лука, б) при доњем крају лука.

Лукови под а) зову се: „нкока“ код Тхонда, „денде“ код

Венда, „умаквеиана“ код Свази и Зулу, „секга па“ код Педа.

Лукови под б) зову се: „сегвана“ код Хњана, „лигубу“ код

Свази, „тхомо“ код Сото и „ухади“ код Кxсоза.

Поред лукова јављају се и копљасте гудачке лауте с резо

натором, као и гудачки штапови без резонатора.
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Резонатори гудачких лаута имају облик кутије на коју је

причвршћена дрвена шипка у чији је врх усађена вертикално

једна чивија. Конструкција и цео изглед ових инструмената је

врло примитивна и често служи као резонатор лимена кутија

од конзерве. Гудало је мали лук без дршка и врло је примитив

ног облика. Овај инструменат јавља се под именом „сеганкуру“

код Сото, „убхелиндхела“ код Зулу, а „ухади“ код Кxсоза.

Гудачки штап ја најпримитивнији жичани инструменат јужно

афричких народа. У врх штапа, или мотке, усађена је подужа

-

-

|

|-

Сл. 48 Денде (Венда). Сл. 49 Угубу (Зулу). Сл. 50 Убхел инхела (Зулу).

чивија за коју је жица заомчена једним крајем, а другим крајем

за супротан крај штапа. Код Венда јавља се овај инструменат под

именом „тсијоло“, код Педа „сетолотоло“.

Јужна Африка има у свом инструментаријуму јединствен

инструменат „горах“.

Овај инструменат има једну жицу затегнуту преко дрвене

шипке на којој је једна рупица у коју свирач дува, а треперење

жице проузрокује ваздушна струја.
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Код Хотентота јавља се овај инструменат под именом „горах“,

код Сота и Педа под именом „лесиба“. Народи Јужне Африке,

нарочито Бушмани, конструисали су гудачки инструменат у XIX

веку на веома примитиван начин. Облик ових гудачких инстру

мената са три или и четири жице своди се углавном на дрвени

корпус у облику квадрата или паралелограма, ређе у облику

виоле-фидуле са мало суженом средином. У примитивно израђени

пуж усађене су сагитално четири чивије, док јаснице имају облик

паралелограма. Кад немају дрвета за израду ових инструмената,

Сл. 51 Тсијоло (Венда). Сл. 52 Горах

Бушмани употребе и лимену кутију конзерве. Бушмани зову овај

инструменат виолина и углашавају је као виолину.

Најпримитивнију основу контрабас инструмента имамо у вели

ком гудачком луку, у тзв. гудачкој лук-мотки код Хо племена

у Предњој Индији и код Туареза и Бушмана у Африци. Витка

мотка око два метра дужине савијена је у благом луку. За кра

јеве мотке завезана је дебља жица испод које је при доњем

крају подметнут надувани животињски мехур. Преко жице пре

влачило се дрвеном шипком или гудалом. Док је гудачка мотка
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на Истоку била сериозан музички инструменат, у Европи је имала

хумористички карактер и није реткост да се још и данас појави

лук-мотка у рукама кловна у циркусу. Потврду о употреби лук

мотке у Европи имамо на слици. „Серенада на месечини“ од

холандског сликара Јан Стена (Jan Steena 1626—1679).

У Француској јавља се лук—мотка у селима под именом

фландриски бас — Basse de Flandre, у Немачкој Вumbass, y

Чешкој и Словачкој vozembüch.

Лук-мотку пренели су афрички црнци у земље Новог света

као у Гватемалу где се јавља под именом „caramba“, у Сан

Салвадору као „carimba“, у Хондурасу као „хicaque“ итд.

Бонани дао је слику и опис једног већ непознатог афричког

лука, који у преводу гласи: „Састављен је од једног лука и од

једне или више жица које су распоређене на тај начин што су

Сл. 53. Хотентот свира у горах

постављене једне изнад других, а спојене су по средини лука за

једну другу жицу. Треперења долазе са врха једног лабудовог

пера које је испуњено оловом или дрветом и украшено звончи

ћима и металним плочицама, а палац леве руке, додирујући жицу

по средини и притискујући је јаче или слабије изван лука, про

изводи потребне звуке.“

Арапи су прешли преко Алжира у Шпанију, и после битке код

Ксерес де ла Фонтене 711 г. остали су на Пиринејском Полу

острву све до ХV века. Ако се усвоји хипотеза старијих музико
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лога да су Арапи донели у Шпанију, тј. у Европу, прве гудачке

инструменте, или да су Византинци примили од Арапа гудачке

инструменте, то би могао да буде једино ребаб, али ово мишљење

не заступају сви музиколози.

Тако, например, Кизеветер и Риман заступају мишљење да

су се гудачки инструменти формирали у Европи самостално без

арапског утацаја.“

Сл. 54 Бушманске виолине.

Ако се усвоји ова теза, у том случају Европа је имала

гудачки инструменат „фидес“ који спомиње Аполинариус и Теодо

рик III у V веку, или да се задржимо на келтском „крауду“ који

спомиње Венанциус Фортунатус у VII веку.“

О арапским музичким инструментима и арапској музици

дали су нам исцрпне податке арапски историчари, музичари,

* Raphael G. Kiesewetter: Die Musik der Araben, Leipzig 1842

* Опширније у глави „Крауд“ и „Фидула“
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песници и философи од којих су најзначајнији: Хамил (ум. 776 г.),

Ал" Кинди (IX в.), Ал” Фараби (Х в.), Ибн Сина-Авичена (Х в.),

Али-ал” Избахани (Х в.), Сафиел Дин (XIII в.), Ибн Дауд (XI в.),

lИбн Дусте (XI в.) и други.

-

|-|-

-
-

- -

tСл. 55 Лук-мотка Сл. 56 Афрички лук
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THOMEНКЛАТУРА И МОРФОЛОГИЈА

Имена европских гудачких инструмената који су били прет

ходници данашње виолине створила су у систематици, гудачких

инструмената разнолика тумачења и мишљења код музиколога.

На ова размимоилажења наилазимо у разним рукописима и

цитатима од VI века кад се говори о fidesu, cithari и totti и ова

се размимоилажења јављају и данас. Узрок томе су:

1. у употреби једног истог имена за два или више различних

инструмената по облику и конструкцији,

2. у разноликом именовању једног истог инструмента, и

3. у преношењу једног имена инструмента из једног језика

у други по истом корену речи за разнолике инструменте по

-облику.

Цицерон говори о „fidesu“, али га није описао, и о њему се

могу да подвоје мишљења. Једни могу да гледају у овом „фидесу“

врсту лире или китаре, други да гледају у њему неку врсту

гудачког инструмента, што би било погрешно, о чему ће бити

још речи.

У X веку кад се говори о „ребеку“ једни га називају „лира“,

други „жиг“, трећи „виела“.

У ХVI и ХVII веку описују Преториус и Вирдунг „Gross

igeige“ и „Кlein geige“, док је ове инструменте означио Др. Курт

Закс као „Gеigenfiedel“, a француски и енглески музиколози као

гамбе.“

Француски музиколог Лоран Грије (Lorent Grillet) успоста

вио је разлику између француске „gigue“ и германске „Geige“,

док Курт Закс тврди да је једина разлика у имену.“ “

За европски ребек јавља се назив „pardessus de viole“ (При

нијер), за „Lautenfidel“ назив „rota“ *) *), „pocchette“ и „violon“

за „gigue“ (Принијер), за „виолу бастaрда“ — „виола да гамба“) итд.

* Lorent Grillet: Les Ancétres du violon, Paris, 1901. I-стр. 23

* Dr. Curt Sachs: Handbuch der Мusikinstrumentenkunde, стр. 173

* Henry Prunières: Album musical, Paris, 1930

* Francine Cabos: Le Violon et la Lutherie, Paris, 1950, стр. 20-V

.3 Историски развој музичких инструмената
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Исто тако јављају се разнолика имена и тумачења у систе

матици у односу на виолу-фидулу — према 1iri da braccio.

Тако је Курт Закс означио инструменат на слици „Мадона“

од Верокија (из око 1500) као фидулу-фидел, док је Рут-Сомер.

означио овај инструменат као „liru da braccio“.“

Као виолу означили су Принијер и Георг Кински инструме

нат у руци анђела на катедрали у Келну коју је Р. Донингтон

означио као „lira da braccio“, ребек на слици од Белинија „рос

chette“ је код Рут-Сомера а „pardessus de viole“ код Принијера.“

Претстављајући европске гудачке инструменте у њиховим

основним облицима као и у варијантама, ја ћу да изнесем своје

гледиште и своје закључке до којих сам дошао: а) на основи

изведене најдетаљније анализе сваког инструмента понаособ, б)

упоредном анализом облика појединих инструмената, и в) студи

јом облика гудачких инструмената које су нам оставили у наслеђе

чувени сликари, вајари и графичари. -

Облици неких античких азиских и афричких лаута и цитара

задржали су се у основи у облицима савремене лауте и гитаре.

Ови антички облици нису примењени једнострано само за врсту

инструмената са жицама за окидање, него је њихов облик имао

утицај и на морфологију европских гудачких инструмената, о чему

говори приложена табела карактеристика.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЛИКА

** н
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Корпус || бадема бадема aШОВа ашова крушколик крушколик:

BOX -нема, про- P% !“ | нема, про- | нема, про- ПЛОЧАСТа

плочаста || ке форми- облик ви

Глава || дужена дужена дужена

ШИПКа срцолика |ран учи- | Thanxa шипка |зантиског

вијиште крста

Ч и ви је сагиталне вертикалне сагиталне вертикалне вертикалне вертикалне

1 Ruth-Sommer: Alte Musikinstrumente, стр. 168

* Ruth-Sommer: op. cit. стр. 169
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Први европски гудачки инструменти јављају се у четири

облика:

1. крушколиком

II. елиптичном: а) заобљеном и б) осмичном,

III. у облику ашова,

IV. у облику уздужно расеченог лимуна или бадема,

Први облик упознали смо на слици сумерског споменика,

други на хетитском споменику, трећи облик сачуван је у „Утрехт

ском псалтиру“ из IX века, а четврти у делу „Саntigas de St.

Маria“.

Сл. 57 „La Fidula“ Утрехтски псалтир. Сл. 58 Viola на катедрали у Келну.

Први и други облик јавља се у Византији у XI веку и тај

је сачуван на једном рељефу од слонове кости, а о њему ће бити

још накнадно говора.

Крушколик облик јавља се под именима: Fidula, Fiedel, veila,

viola, lira, Geige, rebek, pardessus de viole.

Елиптично осмични облик јавља се под именима: fidula, viela,

viola.

Облик ашова јавља се под именима: fidula, Fiedel, viele, viola,

а облик бадема јавља се под именима: viele, viole, vihuela, lira,

rebek.

З“



26 Св. Пашћан-Којанов

II. Лукови састављени из шире цеви бамбусове трске у коју

је усађена једна витка дрвена шипка. Овај се лук јавља под

„именом „утијама“ код Свази, „умрубе“ код Кxсоза и „умквунге“

код Понда.

III. Лукови састављени из шире-цеви бамбусове трске у коју

је са сваке стране усађена по једна витка шипка између чијих је

|
у

Сл. 43 Ребаб Сл. 44 Умквангала Сл. 45 Утијама

(Тунис, Мароко, Алжир). (Тонга). (Свази)

врхова затегнута једна жица која је по средина заомчена за

широку бамбусову цев, тј. за резонатор. Овај се лук јавља код

„Дамара под именом „оута“, код Каранга „чипендани“, код Ндебеле,



Историски развој гудачких инструмената 27

Тхонга и Зулу „иситонтоло“, код Венда „чигвана“, код Сото

„сетолотоло“ и Педа „лекопе“.

IV. Лукови на којима је жица разапета испод врхова лука

коју свирач придржава уснама при свирању, док у шипку лука

удара тањом шипком или терзијаном нарочите конструкције.

Овај терзијан је дрвена шипка на коју су насађена 1—3 ораха

или плода неког дрвета у коју су стављени ситни каменчићи или

семенке. Свирач удара терзијан-звечком при свирању у шипку

лука који се јавља под именом „nxonxoro" код Бушмана и Зулу,

„замби“ код Тхонга и „низамби“ код Венда.

Сл. 46 Лекопе (11еди). Сл. 47 Замби (Тонга).

V. Лукови на којима је причвршћен резонатор (бундева или

неки други плод: а) по средини шипке лука, б) при доњем крају лука.

Лукови под а) зову се: „нкока“ код Тхонда, „денде“ код

Венда, „умаквеиана“ код Свази и Зулу, „секгапа“ код Педа.

Лукови под б) зову се: „сегвана“ код Хњана, „лигубу“ код

Свази, „тхомо“ код Сото и „ухади“ код Кxсоза.

Поред лукова јављају се и копљасте гудачке лауте с резо

натором, као и гудачки штапови без резонатора.
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Резонатори гудачких лаута имају облик кутије на коју је

причвршћена дрвена шипка у чији је врх усађена вертикално

једна чивија. Конструкција и цео изглед ових инструмената је

врло примитивна и често служи као резонатор лимена кутија

од конзерве. Гудало је мали лук без дршка и врло је примитив

ног облика. Овај инструменат јавља се под именом „сеганкуру“

код Сото, „убхелиндхела“ код Зулу, а „ухади“ код Кxсоза.

Гудачки штап ја најпримитивнији жичани инструменат јужно

афричких народа. У врх штапа, или мотке, усађена је подужа

чивија за коју је жица заомчена једним крајем, а другим крајем

за супротан крај штапа. Код Венда јавља се овај инструменат под

именом „тсијоло“, код Педа „сетолотоло“.

Јужна Африка има у свом инструментаријуму јединствен

инструменат „горах“.

Овај инструменат има једну жицу затегнуту преко дрвене

шипке на којој је једна рупица у коју свирач дува, а треперење

жице проузрокује ваздушна струја.
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Код Хотентота јавља се овај инструменат под именом „горах“,

код Сота и Педа под именом „лесиба“. Народи Јужне Африке,

нарочито Бушмани, конструисали су гудачки инструменат у XIX

веку на веома примитиван начин. Облик ових гудачких инстру

мената са три или и четири жице своди се углавном на дрвени

корпус у облику квадрата или паралелограма, ређе у облику

виоле-фидуле са мало суженом средином. У примитивно израђени

пуж усађене су сагитално четири чивије, док јаснице имају облик

паралелограма. Кад немају дрвета за израду ових инструмената,

Сл. 51 Тсијоло (Венда). Сл. 52 Горах

Бушмани употребе и лимену кутију конзерве. Бушмани зову овај

инструменат виолина и углашавају је као виолину.

Најпримитивнију основу контрабас инструмента имамо у вели

ком гудачком луку, у тзв. гудачкој лук-мотки код Хо племена

у Предњој Индији и код Туареза и Бушмана у Африци. Витка

мотка око два метра дужине савијена је у благом луку. За кра

јеве мотке завезана је дебља жица испод које је при доњем

крају подметнут надувани животињски мехур. Преко жице пре

влачило се дрвеном шипком или гудалом. Док је гудачка мотка



30 Св. Пашћан-Којанов

на Истоку била сериозан музички инструменат, у Европи је имала

хумористички карактер и није реткост да се још и данас појави

лук-мотка у рукама кловна у циркусу. Потврду о употреби лук

мотке у Европи имамо на слици. „Серенада на месечини“ од

холандског сликара Јан Стена (Jan Steena 1626—1679).

У Француској јавља се лук—мотка у селима под именом

фландриски бас — Basse de Flandre, у Немачкој Вumbass, y

Чешкој и Словачкој vozembüch.

Лук-мотку пренели су афрички црнци у земље Новог света

као у Гватемалу где се јавља под именом „caramba“, у Сан

Салвадору као „carimba“, у Хондурасу као „хicaque“ итд.

Бонани дао је слику и опис једног већ непознатог афричког

лука, који у преводу гласи: „Састављен је од једног лука и од

једне или више жица које су распоређене на тај начин што су

Сл. 53. Хотентот свира у горах

постављене једне изнад других, а спојене су по средини лука за

једну другу жицу. Треперења долазе са врха једног лабудовог

пера које је испуњено оловом или дрветом и украшено звончи

ћима и металним плочицама, а палац леве руке, додирујући жицу

по средини и притискујући је јаче или слабије изван лука, про

изводи потребне звуке.“

Арапи су прешли преко Алжира у Шпанију, и после битке код

Ксерес де ла Фонтене 711 г. остали су на Пиринејском Полу

острву све до ХV века. Ако се усвоји хипотеза старијих музико
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лога да су Арапи донели у Шпанију, тј. у Европу, прве гудачке

инструменте, или да су Византинци примили од Арапа гудачке

инструменте, то би могао да буде једино ребаб, али ово мишљење

не заступају сви музиколози.

Тако, например, Кизеветер и Риман заступају мишљење да

су се гудачки инструменти формирали у Европи самостално без

арапског утацаја.“

|-

Сл. 54. Бушманске виолине.

Ако се усвоји ова теза, у том случају Европа је имала

гудачки инструменат „фидес“ који спомиње Аполинариус и Теодо

рик III у V веку, или да се задржимо на келтском „крауду“ који

спомиње Венанциус Фортунатус у VII веку.“

О арапским музичким инструментима и арапској музици

дали су нам исцрпне податке арапски историчари, музичари,

-

* Raphael G. Kiesewetter: Die Musik der Araben, Leipzig 1842

* Опширније у глави „Крауд“ и „Фидула“
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песници и философи од којих су најзначајнији: Хамил (ум. 776 г.),

Ал" Кинди (IX в.), Ал” Фараби (Х в.), Ибн Сина-Авичена (Х в.),

Али-ал” Избахани (Х в.), Сафиел Дин (XIII в.), Ибн Дауд (XI в.),

lИбн Дусте (XI в.) и други.

иN

LХХТУ |-Со de Cafri |-

tСл. 55 Лук-мотка Сл. 56 Афрички лук

|
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THОМЕНКЛАТУРА И МОРФОЛОГИЈА

Имена европских гудачких инструмената који су били прет

ходници данашње виолине створила су у систематици гудачких

инструмената разнолика тумачења и мишљења код музиколога.

На ова размимоилажења наилазимо у разним рукописима и

цитатима од VI века кад се говори о fidesu, cithari и гоlti и ова

се размимоилажења јављају и данас. Узрок томе су:

1. у употреби једног истог имена за два или више различних

инструмената по облику и конструкцији,

2. у разноликом именовању једног истог инструмента, и

3. у преношењу једног имена инструмента из једног језика

у други по истом корену речи за разнолике инструменте по

-облику.

Цицерон говори о „fidesu“, али га није описао, и о њему се

могу да подвоје мишљења. Једни могу да гледају у овом „фидесу“

врсту лире или китаре, други да гледају у њему неку врсту

гудачког инструмента, што би било погрешно, о чему ће бити

још речи.

У X веку кад се говори о „ребеку“ једни га називају „лира“,

други „жиг“, трећи „виела“.

У ХVI и ХVII веку описују Преториус и Вирдунг „Gross

*geige“ и „Кlein geige“, док је ове инструменте означио Др. Курт

Закс као „Gеigenfiedel“, a француски и енглески музиколози као

гамбе.“

Француски музиколог Лоран Грије (Lorent Grillet) успоста

вио је разлику између француске „gigue“ и германске „Geige“,

док Курт Закс тврди да је једина разлика у имену.“ “

За европски ребек јавља се назив „pardessus de viole“ (При

нијер), за „Lautenfidel“ назив „rota“ *) *), „pocchette“ и „violon“

за „gigue“ (Принијер), за „виолу бастaрда“ — „виола да гамба“) итд.

* Lorent Grillet: Les Ancétres du violon, Paris, 1901. I-стр. 23

* Dr. Curt Sachs: Handbuch der Мusikinstrumentenkunde, стр. 173

* Henry Prunières: Album musical, Paris, 1930

* Francine Cabos: Le Violon et la Lutherie, Paris, 1950, стр. 20-V

„3. Историски развој музичких инструмената
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Исто тако јављају се разнолика имена и тумачења у систе

матици у односу на виолу-фидулу — према liri da braccio.

Тако је Курт Закс означио инструменат на слици „Мадона“

од Верокија (из око 1500) као фидулу-фидел, док је Рут-Сомер.

означио овај инструменат као „liru da braccio“.“

Као виолу означили су Принијер и Георг Кински инструме

нат у руци анђела на катедрали у Келну коју је Р. Донингтон

означио као „lira da braccio“, ребек на слици од Белинија „рос

chette“ је код Рут-Сомера а „pardessus de viole“ код Принијера.“

Претстављајући европске гудачке инструменте у њиховим

основним облицима као и у варијантама, ја ћу да изнесем своје

гледиште и своје закључке до којих сам дошао: а) на основи.

изведене најдетаљније анализе сваког инструмента понаособ, б)

упоредном анализом облика појединих инструмената, и в) студи

јом облика гудачких инструмената које су нам оставили у наслеђе

чувени сликари, вајари и графичари. . -

Облици неких античких азиских и афричких лаута и цитара

задржали су се у основи, у облицима савремене лауте и гитаре.

Ови антички облици нису примењени једнострано само за врсту

инструмената са жицама за окидање, него је њихов облик имао

утицај и на морфологију европских гудачких инструмената, о чему

говори приложена табела карактеристика.

КАРАКТЕРистикв овликA

н
t

* х b« са :::
exa са са 3. > са

се t- > cr)

Д e o c3 s о t- *- xc ca

-- E E < > LJ an E

<C g“ < LO < od “

Корпус || бадема бадема 1 ашова ашова крушколик крушколик:

|

нема, про- ““,“ | нема, про-| нема, про- ПЛОЧаČТа

плочаста || ке форми- облик ви

Глава дужена дужена дужена

ШИПКа срцолика (ран у чи- | i na tшипка |зантиског
вијиште крста

Ч и ви је сагиталне vreme сагиталне вертикалне вертикалне вертикалне

|

1 Ruth-Sommer: Alte Musikinstrumente, стр. 168

* Ruth-Sommer: op. cit. стр. 169
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Први европски гудачки инструменти јављају се у четири

облика: -

1. крушколиком

II. елиптичном: а) заобљеном и б) осмичном,

III. у облику ашова,

IV. у облику уздужно расеченог лимуна или бадема,

Први облик упознали смо на слици сумерског споменика,

други на хетитском споменику, трећи облик сачуван је у „Утрехт

ском псалтиру“ из IX века, а четврти у делу „Саntigas de St.

Маria“.

Сл. 57 „La Fidula“ Утрехтски псалтир. Сл. 58 Viola на катедрали у Келну.

Први и други облик јавља се у Византији у ХI веку и тај

је сачуван на једном рељефу од слонове кости, а о њему ће бити

још накнадно говора.

Крушколик облик јавља се под именима: Fidula, Fiedel, veila,

viola, lira, Geige, rebek, pardessus de viole.

Елиптично осмични облик јавља се под именима: fidula, viela,

viola.

Облик ашова јавља се под именима: fidula, Fiedel, viele, viola,

а облик бадема јавља се под именима: viele, viole, vihuela, lira,

rebek.

3•
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Видимо да се за разнолике облике употребљава често

ИСТО ИМе.

Гудачки инструменти јављају се у европском инструмента

рију са именима:

lira, lyra, fides, fidula, fidicula, Fiedel, Fiddle, vedel, viedel,

chrota, rota, rote, cruit, crawt, craut, cruit, crwd;

Сл. 59 Vielle на статуи Сл. 60 Виола у „Веati commentarius“.

„Апокалипсе“ у Шар

тру.

ребек, рубеба, губеђа, рибеба, ribeca, peбаб, рабаб, равел,

рабел, marionetta, viele, viola, vihuela;

trifidium, trichordon;

gigue, giga, Geige, геге, гусле, housle, Гудок, скрипка, gešlinki,

Роlnische Geige, Welsche Geige, raљулка, линтеркулус, sordino,

pochette, Kitt, Taschengeige, Tanzmeistergeige pardessus de viole,
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kleine Posche, violetta da arco, monochord, dichordium, Promba

marina, Mariengeige, Trumscheit, Drumscheidt; -

lira da braccio, lira da gamba, lirone, lira imperfecta, liro ne per

fetto, Lyraviol, arciviolata lira, lira perfecta, viola da braccio, viola

da gamba, viola da spalla, viola bastarda, viola pomposa, viola bar

dogne, viola di fagotto, baryton, viola d'amore, English violet, alto,

Bratsche, tiple, treble, tenor, violino, violino piccolo alla francese,

violini ordinarii, violetto, violetta chica, violone, violoncello, violon

cino, baxo, basso, contrabasso, Kontrabass, Bas viola da gamba, Sub

bas viola da gamba, viole grandi, violoncello piccolo, Discant, Dis

cant Geige, Klein Geige, Gross Geige, Kleindiskant, Kleinbass,

Grossbass, Subbass, Bassgeige, Нandgeiglein, Basset, Basse, Halbass,

Basso di camera, Geigenfiedel, Lautenfiedel, кеменџе, кјемање,

ћемане, вијало итд.

Сл. 61 Виола у молитвенику Св. Елизабете.

Са језичке стране ово је занимљива чињеница:

fidula (латински) = viola (италијански)

vielle (француски) = viola ( ур

Fiddle (енглески) = viola ( ур

vihuela (шпански) = viola ( **

Fiedel (немачки) - viola ( |
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Али, поред свега тога постоје различни облици инструмената,

иако је једна реч преведена из једног језика на други језик по

једном истом етимолошком корену.

И дајући имена, музиколози употребљавају име час viola,

час viella, час vihuela за инструменте који чине породицу (idula,

али не дају детаљнију анализу за свако име инструмента и за

његов облик.

Тако је у француском издању „Аbum musical“ од Георга

Кинског у редакцији Х. Принијера: виола у Утрехтском псалтиру.

-

- |-
-

Сл. 62 Violes (vihuelas de arco, viole, da gamba) у „Саntigas de St. Maria“

И не само ова имена него се јавља и име „рота“ за „Алби

нус“ виолу претстављену у манускрипту анонимног музиколога

из ХV века (у Универз. библ. у Гану) као и име „petite rote“ за

лаутасту дискант фидулу“, а под именом „vielle“ и „огganistrum“.“

Из наведених примера видимо да се под именом „виола“

јавља шест различних облика, а то све због тога што су сви

гудачки инструменти „da braccio“ типа имали од Х-XIV века

једно од имена: fidula, viola, vielle, Fiedel или — у ХV-ХVII

* Francine Cabhos: Le Violon et la Lutherie, Paris 1948, стр. 18—20

* Prunières: Album musical, стр. 45 ap. 2, стр. 58 ap. 2, стр. 62. ap. 2 итд.
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T

веку — „Geige“ у германским земљама без имало обзира на облик

и конструкцију гудачког инструмента.“

У систематици гудачких инструмената постоји критеријум

за ове елементе и Детаље:

облик корпуса,

облик главе,

врста врата,

број жица,

облик горње и доње плоче

облик јасница,

врста ребара,

петља и дугме, и

положај чивија.

При систематици морају се узети у обзир сви ови елементи.

Као што је биолошки

развој земље уписан у камену

и у фосилима, исто тако је

забележена и наслеђена мор

фологија музичких инструме

ната у камену, на сликарском

Сл. 63 Виоле на портрету „her Reinmara“. Сл. 64 Минхенски псалтир -XIII век.

платну и на пергаменту у разним старим манускриптима, — и ја

сам се послужио и овим документима при класифицирању и

* Sachs: Reallexicon, стр. 140 и 154
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одређивању имена разних облика гудачких инструмената. Ово

своје гледиште претстављам у приложеним сликама, дајући опис

за сваки део инструмента као његову карактеристику.

Д Е О

Г л а в а :

К о р пy c:

F I D U L А — . V I O L А

О Б Л И К

I. плочаста у облику:

1.

2.

3.

4.

5.

кружном

византиског крста-детелине

срцоликом — липовог листа

подавијена уназад — Lautenfiede!

овална у облику претена

II. пуж

a.

б.

облик гитаре која у средини није

сужена

Р е б pa :

Ј а с н и ц e :

П ет љ а :

Ч и в и је :

облик гитаре са мало суженом

средином корпуса

- осмичан облик — средина је веома

сужена

. НесаМОСТалНа

- СаМОСТалНа

. полукружне у облику бубрега.

. ( )

. ) (

. ( ) или ) ( уз облигатну розету)

. жице заомчене за рожић

1- н- „ петљу

ко и- „ летвицу

(Lautenfiedel)

. вертикалне

. СаГИТаЛНе

B E. K

IX—XV

IX—XIV

XIII

ХIV–XVII

ХIV–XV

XIV--

ХI—XIII

XIII

XIII—XV7

Х—XIII

XIII

ХI

ХI

XII

ХII

Х— ХII

ХI (x?)

ХШК - ХVII

IX—

ХV
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ПРИМЕРИ: FIDULA — VIOLA

Скулптура на порталу катедрале у Шартру друга половина

ХIII века (сл. 59), као и слике 64, 65, 66.

V I E L А

Д Е О О Б Л И К B E K

Гл а в а : плочаста у облику

a) крста, б) елипсе, в) круга х—хiv

К о р пy c : крушколик, израђен из једног комада

дрвета, доњи део широк који се пре

ма глави нагло сужава, корпус није

испупчен

Р е бр а : садржана у корпусу

Ј а с ни ц e : полукружне

Ч и в и је : вертикалне

B p а т : несамосталан, кратак, органска целина

са корпусом -

(В. слику 67).

V I H U E L А

Д Е О О Б Л И К B E K

Гл а в а : ПЛОЧаста

а. срцолика хi!—

б. ромбична XIII

К о р пy c : облик бадема

Р е бр а : НеCaMOCTaЛНа

Ј а с ни ц e : a. буше

б. полукружне

П ет љ а : a. жице заомчене за рожић

б. има петљу

Ч и в и је . . - вертикалне

Вр а т : дугачак и узан
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-----ваљевинанекакве вашавања====----- ---

V I E L L E U S E

Д Е О О Б Л И К B E. K

Гл а в а : плочаста а) округла XII

б) сpцолика, XIII

К о р пy c : веома издужена елипса узаног облика,

корпус је израђен из једног комада

дрвета — Соазон

Р е б pa : Нема

Ј а с ни ц e : у облику полукруга

а. високо на корпусу — Santiago de

Compostela XIII

б. ниско на корпусу — Соазон

Ч и в и је : вертикалне

(В. слику бр. 68)

У европској иконографији јавља се велики број музичких

инструмената. За нас су од важности слике и скулптуре на којима

се јављају гудачки инструменти од којих наводим један део:

F I D U L А :

V i o l a i v i e1a

Утрехтски псалтир из IX века (860 г.)

Катедрала у Шартру, скулптура из друге половине XIII века.

Манускрипт „Веati commentarius“, ХII в. (Британски музеј

бр. 11.695)

Манускрипт „Апокалипса“, ХII в. (Британски музеј, бр. 17.333)

Молитвеник Ст. Елизабете, ХIII в. (Народна библиотека, Беч)

Манезиски рукопис „Хајделбершка песмарица“, ХIV в. Пор

трет Хајнрих Фрауенлоба, ХIV в.

- Плоча на гробу Франческа Ландина, мајстора „Аrs novaе“

(1325—1397)

Тадео Гади (Tadeo Gaddi 13. —1366): слика „Анђели“ (црква

St. Croce, Фиренца) -

Катедрала у Иксетеру (Exeteru): „Мinstrel Galerу“ (1280—1370)

Скулптура на катедрали у Руану (1280—1390).

Јанез Љубљански (1443 г.): слика „Анђео“ (црква у Високом,

tСловенија)
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Ханс Мемлинг (1430—1490): „Triptichon" (Музеј у Антверпену)

Роберти Ерколе (Roberti Ercole 1450—1496): слика „Лаути

скиња“ (Народна галерија, Лондон)

Рељеф на цркви Св. Андрије и Св. Бернарда у Перуђи,

друга половина ХV века.

Петрус Фишер (Petrus Vischer jun. прва половина ХVI в.):

плакета „Орфеј и Еуридика“

Ђироламо Бенвенуто (Girolamo di Benvenuto, друга половина

ХIV — прве половине ХV в.): слика „Анђели“, црква у Мон

талчину,

Сл. 65 Портрет Хајнрих Фрауенлоба — ХIV век

Франћеско Франћа (Francesco Francia 1450–1517): слика

„Мадона“ у цркви S. Giacome Maggiore, Болоња.

L I R A — R E B E. K. — G I G U E :

„Саssetina civile bizantina“, Х—ХII в. (Museo Nazionale, Фиренца)

„Ногtus deliciarum“, друга половина XII в.

Бенедето Антелами (Benedetto Antelami) скулптура изнад

врата на катедрали у Парми (1169 г.)
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„Саntigas de St. Maria“, ХIII в. (Британски музеј, Лондон)

Фреска у цркви Богородице Љевишке крај Призрена из 1307 г.

Фреска „Ругање Христу“, манастир Високи Дечани, прва

половина XIV века

„Хирон“, скулптура изнад прозора у манастиру Каленићу.

прва половина ХV века

Фра Анђелико да Фјезоле (Fra Angelico da Fiesole 1387—1455):

слика „Анђео“ (Лувр — Париз)

Сл. 66 Цртеж Албрехта Дирера — ХV-ХVI век.

Ђото ди Бондоне (Ciotto di Bondone 1267—1337): слика

„Крунисање Марије“ црква St. Croce, Фиренца

Сандро Ботичели (Sandro Botticelli 1444—1510): слика

„Анђели“ (Uffizi) — Фиренца.

Фреска у цркви у Годешћу, Словенија, прва половина ХV в.
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Ђовани Белини (Giovanni Bellini 1430—1516): слика „Мадона",

Венеција -

Давид Жерар (David Gerard 1750—1530): слика „Мадона“

(музеј у Руану)

Бернардо Ценале (Bernardo Zenale 1489—?): „Анђео“, црква

у Тревиљо

Ђовани Бокати да Камерино (Giovanni Boccati da Camerino):

слика „Концерат анђела“ (Пинaкoтeка у Перуђи)

Фреска у цркви св. Урха на Крижној Гори, Словенија, друга

половина ХV в.

К Е МЕН ЏЕ А ГУ З:

Врата на цркви манастира св. Јована Слепче, ХV—ХVI в.

(Народни музеј у Скопљу)

R А ВЕ М О R I S С О :

„Саntigas St. Maria, XIII в. (Британски музеј, Лондон)

L I R A D A B R А С C I O :

Filipino Lipi (1459—1504): "Портрет непознатог музичара“

(Лувр — Париз)

Бартоломео Монтања (Bartolomeo Montagna 1450–1523):

„Мадона“, Падова и „Брера Мадона“, Милано

Јакопо Робусти Тинторето (Јасcoppo Robusti — Tintoreto

1528—1594): „Музицирање“, Дрезден

Ђовани Белини (Giovani Bellini 1455—1525): Христос у храму:,

(Accademia — Venezia) -

Фра Бартоломео 1472—1545) — Галерија Пити — Фиренца

Рафаело Санти-Урбино (Raffaelo Santi-Urbino 1483—1520)

„Аполо на Парнасу“, Ватикан

Досо Дони (Dosso Doni 1479—1542): „Аполо и Дафне“

(Villa Borghese — Рим)

Андрија Медулић (ХVI в.): „Орфеј“

Бернардо Пинтурикjo (Bernardo Pinturichio 1454.—1513):

„Музика“, Ватикан

Јан Бројгел (Jan Brughel 1568—1625): „Слух“, Мадрид —

Прадо (1620)

Доменико Цампјеро (Domenico Zampiero 1581—1541): „Св.

Цецилија“ (виола бастaрда) (Лувр — Париз)
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Роланд Савери (Roeland Savery 1576—1639): „Орфеј“, Хаг.

Ђовани Браћели (Giovanni Bracelli, друга половина ХVI прва

половина ХVII в.): „Музичари“, бакрорез

V I O L A D A G А М В А :

Франћеско Франћа (Francesco Francia 1450—1417): „Мадона“,

(Еремитаж, Лењинград)

Јан Минсе Моленар (Jan Miense Molenaer 1600–1668): „Музи

цирање“ (Народна галерија, Лондон)

Жан Марк Натије (Jean Marc Nattier 1685—1769): „Портрет

принцезе Анриете“, Версај.

Матијас Груневалд (Маtthias Grunewald 1474—1529 г.):

„Концерат анђела“. Изенхајмшки олтар у Колмару

Тицијан (1477—1576): „Концерат“.

Јакопо Тинторето (Јассорpo Tintoretto 1519—1594): „Музи

цирање жена“, (Галерија у Дрездену)

Бонифаћo Веронезе (Bonifacio Veronese 1491—1553): „Вечера"

О гавијано Нели (Оttaviano Nelli ?—1444): „Мадона“, црква

у Gubbio

Гонзалес Кок (Gonzales Coques 1618—1684): „Музика у поро

дици“, (Галерија у Будимпешти)

Насловна страна дела „Regola Rubertina“ од Silvestra

Ganassi del Fontege, 1542, Венеција

Јост Аман (Јost Amman 1539—1591) опис позива уметности

И За НаТа.

Јан Бројгел (Jan Brueghel 1568—1625): „Слух“, Мадрид

А. ван Дајк (A. van Dyck 1598—1641): „Васпитање Марије

Медичи“. (Лувр, Париз)

Жерар Ду (Gerard Dou 1613—1675): „Дама за спинетом“

(Dulwick галерија.) -

М. Плајнер (прва половина ХVIII в.): „Св. Цецилија“ црква

у Цељу

Доменико Цампјеро (Domenico Zampiero 1582—1641): „Сибила,

(Villa Borghese, Рим.)

Луј Мишел ван Ло (Luis Michel van Loo 1707—1771): „Кон

церат“, (Еремитаж — Лењинград)

Јакоб ван Ло (Jacob van Loo 1614—1670): „Концерат“, Ере

МИTaЖ



Историски развој гудачких инструмената 47

V I O L A D A B R А С C I O

Хенрик Голциус (Hendrick Goltzius 1558—1616): „Музичар

и смрт“

Мелоцо да Форли (Мelozzo da Forli 1438—1494): „Анђео“, Рим

М. Антонио Рајнкорди (М. Аntonio Raincordi XVI в.): „Орфеј

и Еуридика“

Јан Стен (Jan Steen 1626—1505): „Покварено друштво“,

(Лувр — Париз) -

Амброђо да Предис (Ambrogio da Predis 1455—1505):

„Мадона“, Лондон

М. Плајнер (прва половина ХVII в.): Св. Цецилија“, црква

у Цељу

Р О С НЕ Т T E. — S O R D I N O — К I T T :

Плоча на гробу Конрад Паумана (1410—1470), Минхен.

Давид Тенијер, мл. (David Tenier, јун. 1610—1990): "Сеоски

музичари“, Берлин

Јан Ф. Шлихтен (Jan Ph. Schlichten 1681—1745): „Сеоски.

музичари“, Минхен

Јан Бројгел (Jan Brughel 1568—1625): „Слух“, Мадрид — Прадо

Јан Фијт (Jan Fijt XVII в.): „Музички инструменти“, (Умет

ничко-историски музеј, Беч)

Анонимус (1700—?): „Серенада“

t e n o r v i o l а :

Б. Бетера (В. Bettera, ХVII в.), (Galeria cavata, Бергамо)

V I O L A D A М О U R :

Себастијано Лацари (Sebastiano Lazzari, 1757—?)

Адолф Менцел (Аdolf Menzel 1815—1905): пртеж, Берлин

V I O L A D A S P A L L А :

Albert Altdorfer (1480—1538): „Музичари“

Вацлав Холарж (Vaclav Hollar), „Сеоска свадба“ (165), Праг

Икона из Кучевишта, ХVI век, Народни музеј у Скопљу
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М О N О С Н О R D — T

T R О М. В А М А

Ханс Мемлинг (1430—1494): „Triptichon“, Антверпен

Јан ван Ајк (Jan van Eyck, 13. —1426): „Триумф цркве“,

Мадрид, Прадо

Ханс Буркмајер (1473—1531): дрворез у делу „Weiszkunig“

(око 1516 г.)

Себастијан Вирдунг (друга половина XI — прва половина

ХVI в.): насловна страна у делу „Мusica Getusсht“ из 1511 г.

У грчкој ликовној уметности класичног периода нисам могао

„да нађем претставу неког инструмента са жицама за окидање

који има корпус лауте или гитаре.

Облик ових инструмената јавља

се тек у хеленистичком периоду у III

и II веку старе ере. Тако на једној

статуети од теракоте нађеној у Тана

гри (Беотија) која је у музеју у Лувру

и на барељефу „Три музе“ од Прак

ситела млађег у Музеју у Атини.

Из поменутих статуа можемо дати

само делимичну анализу њихове кон

струкције, и то: облик лауте је кону

сан корпус крушколик и трбушаст, а

цео инструменат не разликује се од

пошете претстављене у барељефу на

надгробној плочи чувеног слепог му

зичара Конрада Паумана (1410—1473)

у цркви Frauenkirche у Минхену. Ве

лику сличност са овом лаутом видимо

ребеку на слици „Мадона“ Ђована

Белинија (1430—1516) рађеној око 1478

г., данас у „Ассаdemia de belle arti“ у

Венецији као и на слици „Sordino“ у

|- у делу „Descrizione degl' Istromenti

armonici“ od Bonanni — Cerutia из

1776 ГОДине.

Важно је да се нагласи да ове

хеленистичке лауте претстављају прве

европске типове овог облика и ове врсте музичикх инструмената,

а исто тако је важно да се нагласи, да се овај облик и ова врста

музичког инструмента појавила на Балкану пре него игде другде

у Европи

Поред тога, облик ове лауте показује оно савршенство и

лепоту у конструкцији коју имају слични жичани инструменти у

Западној Европи тек између ХIII—XV века.

Сл. 67; XII век — Везеле

(Vézeley) -
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О овом инструменту могу да се поставе питања која, нажа

лост, остају отворена:

а) да ли је балканског — хеленског порекла?

б) кад и где се први пут појавио?

в) из којих узрока је остао незапажен?

г) да ли су облик и конструкција ове лауте утицали на фор

мирање сличних и сродних европских жичаних инструмената из

нове ере, и уколико?

д) да ли није на овом инструменту замењен

терзијан „плектрон“ гудалом, и то раније, тј. и пре

појаве толико рекламиране „фидуле“ из Утрехт

ског псалтира? — и

ђ) није ли ова лаута онај „фидес“ који по

миње Цицерон или основа за „фидес“ који по

миње Теодорик и његов историчар Ароlinarius

Sidonius? Међутим, ова постављена питања чине

засебну тему, и она су овде наведена због кури

озума.

Али једно морам да изјавим: мислим да је

овај инструменат одиграо незапажено и ћутке из

весну улогу у формирању европских жичаних Сл. 68 Вијелез —

инструмената у медитеранској области. Соазон

Са ових слика као и многих других скулпту

ра и цртежа вршио сам анализу облика и констру

кција инструмената и чинио поређења, пратио развој појединих

делова као и целе конструкције инструмената разуме се онолико,

колико је то било могуће. Претстављајајући у наредним главама

гудачке инструменте, њихов ћу опис допунити репродукцијама и

цртежима слика чувених сликара и вајара, као и са самих инстру

Мената.

4. Историски развој гудачких инструмената



RОТТА — СRWТ — КРАУД

У западно-европском инструментаријуму јављају се две врсте

лира од којих је једна гоlta (rotte, pom), а друга сhrotta, crot,

crudh, crowde, crouwd, croud, cruit — крауд.

Морфолошку основу роте и крауда имамо у халдејској

китари од пре 4.000 година, у јеврејској лири од пре 2.000 г.

као и у класичној грчкој лири.

Најстарији писани подаци о једној од ових лира потичу од

Diodorus Siculusa из I в. ст. е. који говори да келтски барди

прате певање лиром.“ Не зна се да ли је ова лира, као и лира о

којој говори Аmmianus у IV в. н. е., била инструменат са жицама

за окидање или је била гудачки инструменат.

Рота и крауд јављају се час као инструменти са жицама за

окидање, тј. као врста лире, час као гудачки инструменти. Потврду

за дуалистичку природу ових инструмената имамо сачувану у

минијатурама и у иконографији.

Енглески игуман Сuthbert (VIII век) хвали се у једном писму,

да има цитаристу који зна да свира у цитару која се зове рота

(delectat me, quoque citaristam habere, qui possit cytharisare in

cithara quam nos apellamus rottam.“

Ноткер из Св. Галена (Х в.) разликује лиру од роте јер

КаЖе. -

„Föne diu sint àndero liran unde ándero rótün ió siben sieten, unde

sibene gelicho geuerbet“ тј.: „од ових су једне лире, а друге роте

са седам жица, и (ових) седам једнако су обојене.“

Константин Афрички (г. 1087) наводи у трактату „De morbo

rum cognitione et curatione“ неколико врста музичких инструмената

у реченици: „Ante infirmum dulcis fonitus fiat de musicorum gene

ribus, sicut campanela, vidula, rotas similibus“, тј. „пре безначајних

* Diodorus Siculus: Bibliotheca Historica, Liber V.

* Sachs: Handbuch der Мusikinstrumentenkunde, стр. 161

* A. Schuliger: Die Sängerschule St. Gallens, књ. I, стр. 69

* Constantinus Afr.: De stupore mentis (1539) књ. I, стр. 14
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инструмената са пријатним звуком постојали су од музичких

врста као звонце, видула, рота и слични“.

У ХVIII веку говори Алојз де Лил, коментатор Аланус де

Инзулиса, у делу „De planctu naturae“: лира је као нека врста

цитаре или фитоле (фидуле), друкчије роет („Lira est quoddam

genus cithare vel fitola, alioquin de Roet“). У једном речнику из

1419 г. стоји: Rott, Rubeba est parva figella, тј. рот, рубеба је

малена фигела (фидула).

Да су рота, цитара и виола били различни инструменти види

се из цитата Марија Сaнута: „et aliquia alia genera dulcia musico

rnm, ut sunt violae, cytharae et rottaе“, тј. „и неколико других

врста пријатних инструмената, као што су виоле, цитаре и роте“.“

-
|-

- - -
|-

Сл. 69. Лира

Бени Хасан, 1700 г. ст. е.

Из свега што је досада наведено можемо да закључимо да

је рота била инструменат са жицама за окидање, али и као гуда

чки инструменат.

Француски трубадури помињу „роту“ која је према једној

слици у делу „Les Echecs amoureuх“ (из XIV века) имала плочасту

laмно Sanuti: Secreta Fidelium Crutis, Liber II. Pass. IV, Сaр. XXI, Наno

vlaе

4“



52 Св. Пашћан-Којанов

главу, вертикалне чивије, четири жице, велику округлу јасницу,

дугачак корпус и кратак врат.“ -

Име „сruit“ у Ирској је везано за појам најстаријег инстру

мента уопште.

Једна стара ирска легенда прича о постанку крауда ово:

„Сuil, син Мidhuela, поступао је сурово са својом женом

Мhor која побегне од њега. У бекству наиђе Мhor на морској

обали код Камаса на костур кита из кога су се чули неки нeo

бични звуци. Очарана овим звуцима Мhor ceдне крај кита и заспи

од умора. У то стиже Сuil на обалу и нађе жену како спава

крај костура. Сuil подиже жену у наручје и однесе је кући. Иду

ћег дана Мhor исприча мужу да је из кита чула звуке који су

је очарали и успавали. Сuil oде из радозналости на обалу и кад

се увери да је Мhor говорила истину, начини оквир од дрвета

на који затегне црева и жиле које је извадио из костура кита.“

Ова ирска легенда је преиначена грчка легенда о по

станку лире. Хермес је наишао на ушћу Нила на оклоп уги

нуле корњаче и случајно га ударио

ногом, из њега су се чули звуци по

| сле удара. На то је Хермес узео

- - оклоп корњаче и од њега начинио

прву лиру коју је поклонио траки

ском певачу Орфеју. Кад су тра

киске жене убиле Орфеја, бациле

су га у море заједно са лиром. Мор

ска струја донела је лиру до остр

ва Лесбоса где је рибари нађу у

мрежи и однесу Терпандеру.

Најстарији докуменат о крау

ду из нове ере сачуван је у стиху

Venantius de Fortunatusa (608 г.):

„Romanusque lyra plaudet tibi, Bar

barus harpa, Graeccus Achilliacca,

Сhrotta Britana canat“ којн у прево

ду гласи:

„Римљанин ти одобрава лиром,

варварин харфом, Грк ахилиаком,

уз кроту пева ти Британац“.

Диодорус Сикулус говори да су Гали имали певаче барде

који су свирали у неки инструменат „који наличи на лиру“. Ста

рији римски историчар Посидоније записао је да краљева кола

прати са стране у трку један бард који пева.“

Сл. 70 РОТа

* Francine Cabos: Le Violon, стр. 20

* Sammelbände des Internationalen Mus. Gesellschaft, год. VII (1905) књ. 1,

стр. 31. Hortense Panum: Harfe und Lira im alten Nordeuropa

* S. Arbols de Jubenville: Littérature celtique, Introduction, стр. 50
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Како је име „сrot, cruit“ једини назив за неки жичани инстру

менат код свих келтских племена, а у вези цитата Диодора као и

Посидонија, ми можемо да прихватимо хипотезу да је крауд

инструменат келтског порекла. Венантиус Фортунатус био је епи

скоп у Поатјеу, у близини Бретање, где су живели Британци

келтског, порекла који су у оно време имали инструменат

„chrotta“.“

О речи „сhrotta“ дајем ово тумачење: староирски сrot = cithara,

келтски сrot=fidicula, староенглески сrudh и енглески стоude, crawd,

croud= виолина.

Међутим, староирском сruit= crota у кимбpиском = crowd, у

енглеском = chrott – rotta, y латинском — rott, ratt, rut y старогер

манском = rote у старофранцуском језику.

Према томе, тешко је одредити

с апсолутном тачношћу који се назив

односи на инструменат са жицама за

окидање, а које за гудачки крауд.

Најстарији до данас пронађени

ликовни докуменат о гудачком крау

ду сачуван је у једном псалтиру у

манастиру St. Martial y Limogesu "з

ХI в. (Сл. 71),

Роту имамо претстављену у сли

карству, тако напр. у минијатурама:

Лондонски кодекс (VIII в.),

Утрехтски псалтир (IX в.),

Кембриџски псалтир (XI в.)

Минхенски кодекс (XI или XII в.),

Скулптура на цркви у Клињиу

(XII в.) * - -

У молитвенику Св. Елизабете

(XIII в.) Беч итд. | A

У Минхенском кодексу видимо (949. ново и

на крауду полукружне јаснице, док --

су жице уведене у петљу (Сл. 72)

Крауд на скулптури на катедрали

у Амјену (ХIII в.) има шест жица,

петљу и S S. јаснице.

Гудачки крауд задржао се најдуже у Велсу, све до XIX

века. Велски крауд имао је четири мелодиске и две бордун жице.

О коњицу крауда било је говора при опису кеменџа и ребаба.

Ирска је имала три крауда: сionar crwt, creamtine cruit и

crwt trithant.

Сл. 71. Гудачки крауд ХI век

* Venantil Fortunati Poemata, Augsburg 1617
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За прва два крауда данас се не зна којој су врсти инстру

мената припадали, док је сrwt trithant, ребек са три жице по

мишљењу историчара Енгелса.“

Крауд је у Шкотској био познат већ у VIII веку, што дока

зују споменици у Саstledermontu (XIII в.), Ulardu (IX в.), Clon

macuolinu (Х в.) итд.

Поменуто је да је крауд био инструменат барда у Францу

ској као и на целом британском острву. Барди су уживали велики

углед и имали су и нарочите повластице.“
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Сл. 72 Крауд

Минхенски кодекс

Бретањско-кимбpиски краљ Ноwel Dda (904—948) дао је

бардима изузетне привилегије и поделио их је у две касте:

Pencerdd Bardd — Мusicus primarius qui jus cathedrae obtinu

erit и Ваrdd teulu — Мusicus aulicus.

Између привилегија које је Ноwel Dda дао бардима налазе

Ce И ОВе:

* Engels: Researches into early history of the Violin Family, London, 1883

* Gruffydh ab Davуdd ab Howel, E. Jones: Musical and poetical relies of the

welsch Bards, 1784.
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„Краљевски бард има земљиште које је ослобођено од

порезе; краљ му даје коња и вунено одело, краљица ланено

ОДеЛО.

За време главног годишњег празника бард седи поред управ

ника двора који му даје харфу у руке.

За три главне годишње свечаности добиће нова одела.

Кад му се нареди да пева, Репcerdd Bardd orпеваће прво

химну богу, после тога певаће похвале краљу на чијем се двору

налази. Кад мајстор бард заврши певање, краљевски бард, Bardd

teulu, почеће да пева трећу песму са неким новим садржајем.

Кад краљица за

тражи од барда да га

чује, он ће запевати по

њеној жељи, али тихо,

и на уво, да не узне

мири двор певањем.

Од плена из неке

суседне земље добиће

од краљевих људи јед

ну краву или вола, по

што је краљ за себе

већ узео трећину пле

на. Док се дели плен

бард ће интонирати пе

сму „Ubinaet Prudain“.

Кад пева са дру

гим песницима добиће

двоструку плату.

Ако затражи краљ

да му бард пева, пева

ће једанпут, племићу

трипут, а човеку из

народа певаће све док

се не умори.

Ако га увреде,

увреда се плаћа са

шест крава и 72 талира.

Ако га неко уби

је, казниће се са 66

крава. Сл. 73 Велшки крауд ХVI век
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Музичари којима њихов господар подели титулу Репcerdd

Bardd цобиће од њега по један музички инструменат, прво:

један telyn, друго: један сrwt, треће: један рibeau.“

Pencerdd Bardd — „Мusicus primarius qui jus Саthedrae obti

nuerit“ је „врховни дворски музичар који је имао право да седи

у наслоњачи“, док је Ваrdd teulu „Musicus aulicus“ — дворски

музичар који је подређен „pencerdd barddu“.

1 W. Woton: Leges Wallicaе Ноeli boni et allorum Walliae principum, London,

1730, Vol. I. pag. 35 и А. Vidal: Les Instruments a archet, Vol. l. pag. 302—4



монохорд — TRUMSCHEIт — ткомВА МАRINA

О пореклу трумшајта немамо поузданих података. Док Курт

Закс мисли да се порекло трумшајта може тражити негде у

словенском инструментаријуму, моје је мишљење да генеалогија

трумшајта иде овим редом: лук мотка — грчки монохорд —

трумшајт.“

Један од најстаријих графичких докумената о трумшајту

сачуван је на минијатури у једној нидерландској библији из око

1425 г. (Victoria Albert Museum). Трумштајт са две жице претста

вио је Ханс Мемлинг на триптихону (око 1480 г. Музеј у Антвер

пену), док је Ханс Буркмајер насликао трумштајт са три жице.

Корпус трумшајта је узана дрвена кутија дугачка око два

метра на којој је горњи део подељен праговима на интервалска

растојања.

Инструменат се јавља под именима: Тrumscheit, Trumbscheydt,

Timpanischizam, Tromba marina, Mariengeige, Nonnengeige, Mono

chord, Dichordium (са две жице), tub maryna, Trompette marine i

Drumscheit.

Трумшајт је имао према опису Преторијуса дужину од седам

стопа и три цола, доња даска је широка седам цоли, док је

горња даска једва два цола широка. Овај трумшајт има четири

жице, десна принципал је најдужа и углашена је у С друга у с,

трећа у g, a четврта у с“.

Преторијус додаје да Глареано (1488—1563) говори о овом

инструменту и да се зове „magas“ или „magadis“, а Французи, Немци

и Нидерланђани и данас да употребљавају један сличан инструменат

под именом „Туmpanischizam“. Глареано наводи да се на трумшајту

могу да изводе јонски и хипојонски модуси као и на тромпетама,

гајдама и сличним инструментима, док се остали модуси изводе

TeЖе.

Mersenne пише у „Наrmonie universelle“ 1636 г. (стр. 219)

да се монохорд зове „Trompette marine“ јер га употребљавају

морнари.

* Sachs: Handbuch der Мusikinstrumentenkunde, стр. 157



58 Св. Пашћан-Којанов

О називима „Nonnengeige“ и „Маriengeige“ постоји хипотеза

да ови потичу од калуђерица које су у манастирима свирале у

овај инструменат, о чему нема поузданих података.

У ХVII или у ХVIII веку додавали су француски инстру

ментари аликвотне жице у унутрашњост корпуса инструмента.

Сл. 74 Монохорд

Монохорд био је неко време и концертно — солистички

инструменат. Тако је Don Lorenzo de Castro (ХVII в.) компоновао

за монохорд сонату. Монохорд се појављује и у ансамблу који

је састављен био од четири монохорда. У „Gazette de Londres“

објављен је концерт монохорд — квартета 4.II.1674. године овим

речима:

* Vidal: Les instruments a archet, Vol. I, стр. 37
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„А гате сопсегt of four trumpets marine, never heard of before

in England. If any persons desire to come and hear it, they may

repair to the fleet tavern near Saint James's, about two of the clock

in the afternoon every day in the week, except sundays. Every

concert shall continue one hour, and so to begin again. The best

places are one shilling, the ofter six pence“.

-- »ae

J.XLII и ОпосОТСТО,

Сл. 75 Монохорд

У преводу:

„Један редак концерт на четири марин-тромпете који се

досада још није чуо у Енглеској. Ко жели да их чује нека дође

у крчму флоте близу Св. Џемса око два часа после подне сва

ког дана у седмици осим недеље. Сваки концерт трајаће један

сат. Најбоља места по један шилинг, остала по шест пенија“.
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Коњиц трумшајта не лежи подједнако стабилно на обим

ножицама на горњој дасци. Жица је разапета преко коњица

скоро непосредно изнад десне ножице, а лева ножица лежи

Сл. 76 Монохорд — „dichordium“ Ханс Мемлинг

олако на дасци. При гуђењу лева ножица, ударајући у веома

брзим импулсима о горњу даску, производи један неодређен

шум, помало сличан трилеру неодређене висине.



ОRGANISTRUM

Око Х века је неки непознати инструментар конструисао

први механички гудачки инструменат на коме је превлачење

гудала преко жица и одређивање висине тонова положајем прста

на извесном делу жице заменио механизмом. Овај се инструменат

јавља под именима: organistrum, Symphonie, vielle a manivelle,

chifonie, lire a roue, vielle a rouе, lyra, Leyer, Lyra tedesca, Bauren

Leyer, Drehleyer, Radleyer, Stampella, Ghironda ribeca, Viola da

orbo, колеснаја лира, риле, реле, малоросискаја лира, гудка,

Hurdy-gurdy, Lira rustica, Lira pagana итд.

У дрвеној кутији дужине око 120—150 м. био је уграђен

дрвени точак који се окретао ручицом. Точак је омотан био

кожом која се премазивала колофонијем. Притисак тангенте

приближио је жицу точку који је окретањем и стругањем преко

жице производио звук. Органиструм је до ХVI века имао три

жице чији се број до друге половине ХVIII века повећао на 12

жица. На инструменту било је мелодиских као и бордун жица,

у ХVIII веку и до четири.

Висина тонова удешавала се и одређивала помоћу тангената

које су биле у вези са тастатуром, неком примитивном врстом

клавијатуре. Инструменат се при свирању полагао преко колена.

Облик органиструма имао је неколико варијаната као: фидуле,

виоле, лауте са С или F јасницама. Органиструм је имао и улогу

у црквеној музици од Х—XIII века, и њега можемо често да

видимо на статуама у порталима цркава (Santiago de Compostela)

и у манускриптима (Апокалипса, Брит. муз. бр. 17.1733, Сodex

lat. Минхен бр. 3.900) итд.

Органиструм био је и инструменат тpувера и минстрела, а

нарочити углед је уживао на двору Анри II, Катарине Медичи и

Луја XV. * -

Себастијан Вирдунг описује органиструм у делу „Мusica

getusсht“ (1511 г.) под именом „лира“ и под именом „Ваwrenleyer“

и класифицирао је органиструм као „claviertes instrument."
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Мартин Агрикола описује врсту органиструма под називом

„Schlüsselfiedel“, који је сличан шведској „Nyckelharpi“. Разлике

између ових инструмената показују слике.

Органиструм се јавља, иако ретко, још и данас једино у

Шведској и Русији.

У Шведској се јавља под именом Nyckelharpa. Гудало се

превлачи преко жица, док се висина тонова одређује притиском

тангената на жицу.

У Орловској

области у Русији би

ло је 1940 г. неко

лико „лирника“ од

којих је најчувени

ји био слепи сељак

Василије Јаковљевић

Тарсуков.

Орган иструм

био је концертан ин

струменат заједно са

гајдама — musettom

— у ХVIII веку у

Француској. За ор

ганиструм су компо

новали сонате: Al

“ bert, Baptiste, Bois

mortier, Baton, Ché

deville и други, а

школе и етиде Во

nin i Corrette. Kao

најчувенији виртуози

помињу се: Laroze,

Janot, Baton, Bonin,

Corrette, Chédeville

и Ноfteterre. Кон

струкцију и механи

|- __ г*СУ ____________ зам органиструма у

савршавали су Ваton

Сл. 77 Органиструм :ХVII в. sen., Pierre & Jean
р рум. Louvet, Delanay, Lam

bert i Barge. У ХVIII

веку органиструм је имао диапазон од две октаве у хромат

ском низу.

Органиструм се појавио по свој прилици последњи пут као

оркестарски инструменат 1803 године у комедији „Fanchon la

vielleuse“ од Ј. N. Bouilly-a i J. Paine-a.
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У опери „Кнез Игор“ од Бородина партију органиструма

има оркестар. У ХIX и у почетку ХХ века органиструм је постао

инструменат просјака и доживео је реконструкцију свога меха

НИЗМа.

Сл. 78 Органиструм ХVI век Сл. 79 Nyckelharpa



РЕБЕК — ЛИРА — GIGUE — GEIGE

Ако се прихвати хипотеза да су Арапи донели рабаб —

ребек у Шпанију у VIII веку, а, с друге стране, да смо упознали

„фидулу“ у Утрехтском псалтиру, ми имамо, скоро у исто време,

два слична гудачка инструмента на европском континенту.

У европском инструментаријуму јављају се у Х веку гудачки

инструменти чији је корпус у облику бадема или у облику кру

шке, а који су у профилу трбушасти. Ови инструменти имају

једно од ових имена: лира, ребек, gigue, giga, Geige, trifidium,

trichordon, sordino, linterculus, pardessus de viole, rubebe.

Име „лира“ задржано је од класичног грчког инструмента

за нови гудачки инструменат, а с овим именом постоји и данас

једна врста гусала на неким острвима у Егејском Мору. Менин

ски наводи у свом речнику из 1780: kamana = pandura, lyra, tetra

chordum, fides, chelys, док је Rübab персиски = pandura, instrumentum

musicorum.

У речнику „Glossarium Latino-arabicum“ из XI века стоји:

Rebec – lyra dictu – тј. ребек је лира.

Сачуван нам је опис ребека од јеврејског историчара и

талмудисте Натана бен Јехиела, званог Арухим Талмудика, који

је живео у Риму у XI веку. Овај цитат гласи у оригиналу:

„Fuerunt instrumenta lignea longa et rotunda et subtus ea multa

foramina, tribus fidibus constabant ex intestinis animalium et cum

vellent sonare ea, reddebant fides cum arcu compacto ex pilis caudae

equinae fortiter astrictis, in graeco diсitur Trichordon, in latino Tri

fidium“.

У преводу:

„Били су дрвени инструменти, дугачки и округли, а на њима

много отвора, састојали су се од три жице од животињских

црева, и кад су хтели да оне зазвуче превлачили су жице гуда

лом које је састављено и чврсто повезано било од струна из

коњског репа; у грчком зове се трихордон, у латинском три

фидиум“.“

* Bonanni — Ceruti: Descrizione degl' Istromenti., стр. 2—3
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Трбушасти облик једног кратког лаутастог инструмента позна

вали су већ и Римљани у II или III веку н. е. То доказује рељеф

на саркофагу у музеју у Арлу на коме је претстављен овај

инструменат.

Овај трбушасти облик видимо доцније на једном византиском

гудачком инструменту на корицама од слонове кости из XI или

ХII века, а осећамо га интуитивно и на „лири“ у делу „Hortus

deliciarum“ из XII века.“ (Сл. 81)

На западним вра

тима крстионице у г ***

Парми извајао је Бе- *** ***/

недето Антелами (у ---- |-

другој. половини XII

века) ребек с четири

жице, вертикалним

чивијама у округлој

плочастој глави и

корпусом бадем —

облика (Сл. 82)

На ребеку на

западном порталу цр

кве у Моасаку (Моis

sac — ХII век) јасни

це имају облик пламе

них језика (Сл. 83)

Фра Анђелико да

Фјезоле (Fra Ange

lico da Fiesole 1387

—1455) претставио

је ребек на коме

видимо јаснице, тзв.

буше, формиране у

два крстачна облика. |-

Овај облик јасница Сл. 80 Рељеф на римском саркофагу у Арлу

упознали смо већ и

на азиским инструментима као и на гуслама (Сл. 84)

У ХIV веку помињу се у Шпанији две врсте ребека: rabe

gritador и гађе norisco.

Rabe gritador имао је корпус издуженог елиптичног облика,

кратак врат, плочасту главу и вертикалне чивије. Доњи део корпуса

ишао је сужавањем у оштар врх као код ашова. Овај ребек био

је високи дискант инструменат.

Juan Ruiz de Hitа набраја многе инструменте у песми „De

como clerigos e legos“ (1380 г.) и помиње „rabe gritador“ и „rabe

morisco“ овим речима:

* Слику византиске лире види у глави „Фидула“у

5 Историски развој гудачких инструмената
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-

„El rabe gritador con su alta nota“...

„medio cano e harpa con el rabe morisco“, t. j.

„рабе (ребек) гритадор са

својим високим гласом“...

„у средњем гласу (певању)

је харфа са рабе (ребек) мори

ском“ (стих 1.229—1.120)“

На слици видимо испод

чивија две јаснице — розете

(Сл. 85).

У јајоликом облику корпуса

јавља се рубеба са три жице и

вертикалним чивијама у плоча

стој глави. Овај облик сачуван

је на једној слици из ХIV века

у Карлштајну, у Чехословачкој.

Нieronymus de Moravia каже

за овај инструменат: „rubeliba

musicum instrumentum, quod qui

dem sicut et viela et cum arcu

Сл. 81. Лира из „Ногtus deliciarum“ tangitur“ тј. рубелиба музички

инструменат, који је као и виела

и свира се гудалом.“ Тинкторис наводи 1484 г. да се ребек

јавља и под именом „marioneta“ „rebecum, ab aliis marionetta

nuncupatum“, тј. „ребек, од других назван марионета“.

Сл. 82

1. J. R. de Hita: Libro del buon amor, 1300 g. Estudio y notas par José М.

Castro y Calvo, стр. 70.

* Hieronymus de Moravia: Speculum musicae, 1250 г.
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У ХV и ХVI веку налазимо ребек у свима грађанским слоје

вима као и на краљевским дворовима. У Паризу био је 1523—1560

г. чувен дворски ребекист Lancelot Levasseur, „јоueur ordinaire de

rebec du roy“, а 1559 године Јеnan Cavalier „јоueur de rebec“.

Дворски оркестар енглеског краља Хенрика VIII био је 1526

године састављен од 15 тромпета, 3 лауте, 3 ребека, 3 таборета,

1 харфе, 4 виоле, 4 добоша и 10 гајди.

Колико је ребек био популаран у Енглеској у ХVI веку

може се видети и по томе, што је Шекспир, у петој слици

Сл. 83. Ребек Сл. 84. Ребек

четвртог чина, трагедије „Ромео и Јулија“ дао тројици свирача

ова имена: Нugh Rebeck, Jones Soundpost и Simon Саtling, тј. Hugh

ребек, Jones душа и Simon жица. Ауmeric de Peyrac (ХV в.)

59
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пише о ребеку: „quidam rebbecam arcuabant mulierem vocem con

fingentes“, тј. они који свирају у ребек као да певају женским

ГЛaCOM.

Ребек се најдуже задржао у Француској и то као инстру

менат кабареа и злогласних ноћних локала. Надзорник над овим

локалима — lieutenant civil —

издао је у Паризу 27 марта

1628 г. ово наређење:

„Faisant défense à tout musici

ens de jouer dans les cabarets

et mauvais lieuх des dessus,

basses ou autres parties de vio

lon, ainsi seulement du rebec“.

У преводу: „Забрањује се сви

ма музичарима да у кабареи

ма и сумњивим ноћним локали

ма свирају у дискант, бас или

коју другу врсту виолина изу

зевши једино ребек.“

О облику као и о оштром

звуку ребека говори се са

омаловажавањем у једној фран

цуској комедији у ХVI веку у ре

ченици: „il est sec comme un

rebec et plus plat que punaise“,

тј. „он је оштар као ребек и

плоснатији од стенице“.

Поред имена „rebec“ ја

вља се у Италији инструменат

под деминутивним именом „re

becchino“ о коме Бонани пише

ово: „Un simile fu usato dagli

Affinj, ma di tre corde, e chia

mato Pandora sotto il qual nome

afferma Giuseppe Laurenti nell

Сл. 85 Rabě morisco „Almatea onomastica“ esser si

- gnificato l'Istromento detto in

Italia Rebechino“, тј. „један

сличан био је у употреби код суседа, али с три жице, и који

се зове пандора за које име тврди Ђузепе Лауренти у

„Almatea onomastica“ да значи исто што у Италији ребекино“.“
м

* В. Bernard: Recherches sur l'histoire de la corporation des ménétriers. вbi.

de l'Ecole de Chartres 1842/3, IV, стр. 543

* Bonanni-Ceruti: Descrizione degl' Istromenti, стр. 119
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Ребекино може да се односи на пандору, инструменат са

жицама за окидање, а могуће и на нашу неку тамбуру или гусле,

јер су југословенске земље најближи суседи Италије.

Хијеронимус де Моравија наводи да је ребек с две жице

био углашен у квинти с —g. Ребек с три жице био је углашен

g—di-а, што је основа за углашавање виолине.“

У ХII веку јавља се име „Geige“ и „gigue“, гајге и жиг,

која имена наводи у лексикону Јоannes de Garlandia 1230 г.

Жиг је било погрдно име за германски ребек који је имао

трбушаст корпус у облику бута.

|-

|“.

сл. 86 Рубеба ХIV век Сл. 87 ЖИГ

У српској иконографији и скулптури налазимо ребек-жигу

у манастиру Високи Дечани на фресци „Ругање Христу“, у цркви

Богородице Љевишке у склопу једног инструменталног ансамбла

(1307 године) и у рукама Хирона на скулптури изнад једног

прозора манастира Каленића, а у Словенији у цркви св. Урха на

Крижној Гори из ХVI века.

. У веома узаном и дугачком облику јавља се у ХV веку

„pochette“ — пошета — џепна виолина — Таnzmeistergeige, Bal

letmeistergeige, Taschengeige, kit. -

* Н. de Moravia: Speculum musicae, 1250 г.
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Пошете се јављају у примитивној као и у уметничкој изради

у дуборезу и у богатој инкрустацији.

Најстарија позната пошета је из 1520 г. коју је израдио

нирнбершки лаутар Соmrad Müller. Ова пошета је у Музичко

историском музеју у Копенхагену.

Сл. 88 Ребек — манастир Каленић

Иако је пошета била инструменат учитеља балета, она

је добила и једну соло-партију и то у опери „Trois Nico

las“ од Louis Clapissona. На премијери ове опере, 16 децембра

1858 г., солопартију свирао је виолинист Сroisilles на пошети
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Антонија Страдиварија из 1,00 године. Ова пошета је у Музеју

конзерваторијума у Паризу.

Argз

Сл. 89 а Пошете

(Сл. 896 Џепне виолине
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У ХVII веку јављају се џепне виолине — пошете — у облику

виолина. Корпус на овим инструментима био је од 4.5—9.5 cm

широк, а дужина целог инструмента од 32—45 cm.

Ова врста пошета не улази у породицу ребека, јер је

корпус деминутиван облик виолине, док је сам врат нормалне

Величине као на ВиОЛИНИ.

Сл. 90 ПОШете Сл. 91 Пошета — Violetta

da areo

У трећем делу ове књиге, у „Номенклатури“, изнео сам

разнолико именовање једног истог гудачког инструмента. Сада,

приликом обраде „ребека“, јављају се разнолики облици и разно

лики називи као: ребек, gigue, Geige, pardessus de viole, lyra,

sordino, pochette, kit (у енглеском језику) итд.
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Док један музиколог даје једном извесном облику назив

„Geige“, други даје овом истом облику назив „Sordune – Pochette“,

трећи „pardessus de viole“ а четврти „gigue“.

Наводим облике ових инструмената и имена музиколога у

вези са горњом тврдњом.

Сл. 92 Скулптура на катедрали у Шар

- тру, ХIII век,

„glgue“ (ребек) — Х. Принијер: Album

musical — 11 а

Скулптура на катедрали у Парми, рад Бенедета Антелами,

ХII век, „rebec“ у делу Принијеpa: Album musical (види слику

82) — I a.

Немачки ребек „Geige“: Себастијан Вирдунг „Мusica getusсht“

(1511 г.); „pochette“ Х. Принијера; „Кleine Poschen“ — М. Пре

торијус „Syntagma musicum“. (Види слику 87).

Ако изведемо анализу облика претстављених инструмената,

намеће нам се логичан закључак да постоје у свему три облика

у основи и да, према томе, ребек чини породицу у коју улазе:
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а) ребек са облицима под Ia, I б,

б) жиг — гајге — pardessus de viole ca oблицима под

II a II б,

Сл. 93. Слика „Мадона“ Ђовани Белини Сл. 94. Скулптура на пор

ХV век талу цркве у Моасаку,

„Geige“ у делу Мusikinstrumentenkunde - ХII век; „Lyra- у делу

К. Закса, „pardessus de viole“ Х. При- „Le violon“ — Ф. Кабо

bs, “ нијера „Аlbum musical" — I би

„Sordune – pochette“ у делу „Alte

musikinstrumente“ — Рут Зомер;

„glgue" у делу Ф. Кабo: Le violon —

II б.

в) пошета — pochette — kit — linterculus — sordino —

Tanzmeistergeige са обликом под III.

Карактеристика облика ових инструмената је ова:
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I . P E Б Е К

Д e o - О б л и к

Глава : а) прстенаста

б) кружно-плочас га

Ч и ви је : вертикалне

К о р пy c : издубљен из једног комада дрвета у

облику а) бадема

б) затубастог чуна и трбушаст

Ја с ни це: a) буше

б) ( )

в) пламени језици

Сл. 95 Слика „Мадона“ — Давид Сл. 95 Слика „Мадона“ — Бернардо

Жерар (око 1550), „rebec“ — „Le Ценале (1485) „pardessus de viole“ — Х.

violon“ — Ф. Кабо — II б Принијера у делу „Аbum musical" — IIб



76 Св. Пашћан-Којанов

II. GIGUE — ЖИГ — GEIGE — РАRDESSUS DE VIOLE:

Глава : а) Спирална

б) елементи из зооморфизма

К о р пy c : крушколико-трбушаст сличан буту

Ч и в и је . Са ГИТаЛНе

Ја с н и це: a) ( )

б) „розета

Сл. 97 Слика „Мадона“, „школа Ботичели, ХV век

„pardessus de viole“ — Х. Принијера у делу „А1

bum musical" — II б

I I I . ПО ШЕ ТА — Р О С НЕ Т ТЕ — К I T

Глава : а) спирална б) из зооморфизма

Ч и ви је : Са ГИТаЛНе

К о р пy c : у облику веома узаног дугачког чамца

Ја с ни це: облик паралелограма
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Систематику ребека извршио сам на овим основама:

1) облици под I и II немају ничег заједничког,

2) не постоји јединствено гледање у односу на номенкла

туру означених облика, и

Сл. 98 Слика „Сеоски музичар“ — Ј. Ф. фан дер

Шлихтен, ХVII век;

„Сеоски музичар“ — Теније млађи, ХVII век;

„Sordino-Taschengelge" — Курт Морек: „Die Musik

in der Malerei“;

„Таnzmeistergeige“ — К. Закс — III

3) из детаљне анализе облика испоставља се да доиста постоји

породица ребека са три члана, не убрајајући међу њих и веома

редак облик „рубебе“ и violette da arco.



ГУСЛЕ

О музичким инструментима балканских Словена има мало

података и они се углавном своде на мали број записа историчара

и хроничара почевши од VI века.

Од ових записа најпознатији је догађај који је описао визан

тиски историчар Теофилакт Симоката у „Хроници“ који гласи у

преводу: „Кад је Маврикије сузбио Аваре у Тракији, царски пра

тиоци ухвате три мужа славенског племена од којих ниједан није

имао оружја и једино су носили цитаре. На саслушању су изја

вили, да они негују свирање у цитару, а оружјем не знају руко

вати, јер у њиховој земљи нема гвожђа“ итд.

Од овог цитата старији је докуменат о византиском „фидесу“

(фидули) од епископа Сидонијус Аполинаријуса (Лион 430 —

Клермон 483)“. У овом запису говори Аполинаријус, да је краљ

Теодорик претпостављао византиски гудачки инструменат „фидес“

свима осталим музичким инструментима. Остроготски краљ Тео

дорик био је десет година у византиском заробљеништву.

Према томе, у византиском царском двору био је у употреби

и „фидес — фидула“ поред оргуља и других инструмената.

Из IX века сачуван је текст тужбе бугарског епископа Куз

мана, који се обара на богумиле и каже да они „гуслами и пље

сканијем и пјесними бјесовскими вино пијут“.“ Ако се име „фидес“

у цитату Аполинаријуса а реч „гусле“ у тужби епископа Кузмана

односи на неки гудачки инструменат, у том случају имали су

балкански Словени гудачке инструменте већ пре него што су их

имали народи европског запада.

При опису азиских инструмената поменут је гудачки инстру

менат „кеменџе руми“, тј. византиско кеменџе. Како је под визан

тиском влашћу често био један део земаља у којима живе Срби

и како је већ на двору Стевана Немање био у употреби гудачки

инструменат „прегудница“, није искључено да се име „кеменџе

* Н. Riemann: Musiklexicon. I. стр. 504

* F. S. Kuhač: Prilozi za povjest glasbe. Rad Јugoslovenske Akademije Znanosti

I Umjetnosti, 1876 — ХХХVIII knjiga.
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руми“ односи на прегудницу. Нажалост, није нам у наслеђе остао

ни опис ни ликовна претстава прегуднице и, према томе, не можемо

да вршимо упоређења ових инструмената. Описујући живот и

обичаје на двору Стевана Немање, монах Теодосије помиње гусле

и тимпане речима: „тимпани и гусли јако оби бивају самодрежцем

благородних весељани“.

У стихири која се поје на Духове, на јутрењу по полијелеју

помињу се гусле у пасусу:

„...тјемже јако гусли музикискија божественим брацалом““

што у грчком оригиналу гласи:

ötley болео кuildiоa plovoovoytzti, л2ov čvoavo) бymoav, to betф

лајхтоф pluorizog.

У грчком тексту ове химне Јована Дамаскина говори се о

китари и плектрону. У црквено-славенском тексту реч китара пре

ведена је гусле, а плектрон (терзијан) брацало, тј. гудало: и тиме

као што си музичким гуслама свима објаснио божанственим

гудалом...“

У вези са речју „гусле“, моје је мишљење да је њен корен

у арапској речи „а гуз“ која у преводу значи стар-старински, о

чему је већ било говора при опису инструмента „кеменгех а гуз“.

Према мишљењу немачког музиколога Б. Котеа реч „гусле“

има корен у речи „хус“, тј. гуска.(!) Коте наводи да су лужички

Срби имали гусле које су биле израђене од грудне кости

гуске.“

Проверавајући овај навод, до данас нисам нашао нигде

потврде о овом мишљењу које је непознато било и лужичко

српском композитору и музикологу Бјарнату Кравцу.

Један стари српски гуслар причао ми је да су наши стари

гуслари превлачили отвор корпуса — кутлаче — варјаче — гусала

и гушчијом, петловом и зечјом кожом кад нису имали јареће.

О пореклу гусала зна се мало. О томе да ли су гусле сло

венски инструменат балканских Словена, или су гусле Словени

добили из Азије, мишљења су подељена.

За азиско порекло говоре многи детаљи на гуслама на које

наилазимо и на азиским гудачким инструментима. Тако напр. нај

већу сличност са нашим гуслама имају тибетске гусле „гофонг“,

па редом „равана хаста“ из тамилске књиге, траванкорска лаута

„нандуни“ итд.

Сви ови азиски инструменти имају кожну мембрану, јаснице

буше, вертикалне (или сагиталне) чивије и главу из области зоомор

физма. Све ове елементе имамо и на нашим гуслама. У опису

азиских инструмената поменуто је да неки инструменти имају

главну јасницу на леђима корпуса баш као и наше гусле.

* В.: Kothc — Proházka: Abriss der Мusikgeschichte, стр. 90
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Гудало гусала не разликује се много од гудала разних ребаба.

Код описа венаве поменуто је да је гудало венаве окићено метал

ним украсима. Ових украса, који су били амајлије, имали су, иако

ретко, и наши гуслари још у XIX веку: то су тзв. трекесуље.

Од азиских идиохордних инструмената треба да се помену

дечје гусле које се израђују од стабљике бамбусове трске у

Индији, на Мадагаскару, у Западној Африци, у земљама еквато

ријалног појаса Америке као и код племена Апаша у Северној

Америци, где се јављају под именом „youса“ — јука. У Њаси

зову се ове гусле „гонга“, на Суматpи „гетуњ — гетуњ“ и „гендан

— Ген Дан“.

Ове дечје гусле познате су и у нашим крајевима под именом

„гингара“, а праве их од стабљике кукуруза.

Гингара се могла да појави код нас самостално и независно

од оријенталног утицаја, а исто тако је могуће да су гингару

донели на Балкан Турци или Цигани.

Срби су познавали у Средњем веку три гудачка инструмента:

арапско-персиско кеменџе, арапско-турски ребаб, и лиру — ребек

— ЖИГ.

Кеменџе је претстављено у дуборезу на вратима манастира

св. Јована Слепче код Битоља, лира — ребек — жиг на скулп

тури изнад једног прозора на манастиру Каленићу, затим на фресци

„Ругање Христу“ у Дечанима и на фресци у цркви Богородице

Љевишке (1307 г.).

Арапско-турски ребаб с три жице се јавља, иако веома ретко,

у источним крајевима Србије и Македоније уз бугарску границу

под именом гуслице и гусле, а у Бугарској као гадулка.

У псалтиру Гаврила Тројичанина из 1623 г. (Матица српска,

Нови Сад) на слици пророка Давида насликана је једна дуговрата

виела узаног елиптичног корпуса. Јаснице имају облик Е слова,

а поред њих има још и осам буша. По облику ова виела веома

је слична „vihueli da arco“ у делу Саntigas de St. Maria из XIII

века. То значи да је у Србији била позната и виела у ХVII веку.

Забраном обожавања икона (у времену од 726 г. све до XII века)

уништен је на Балкану велики број икона. У тој борби, можемо

да верујемо, уништено је много икона на којима су, по свој при

лици, били претстављени и музички инструменти међу којима би

се могао да нађе и неки гудачки инструменат.

Вероватно је да би се на иконама и на минијатурама у

разним рукописима у манастирима Свете Горе пронашло слика

на којима су претстављени музички инструменти, а међу њима,

могуће, и неки гудачки који је био познат балканским народима

пре доласка Турака на Балканско Полуострво.

У нашем народу најраширенији је тип гусала с једном жицом

— струном као у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини,
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Војводини и Хрватској. Гусле са две струне јављају се ређе и то

у неким крајевима у Лици, Банији и на Кордуну, док се, тро

струне гусле јављају једино још у Источној Србији и Маке

донији. - * -

Сл. 99 Гусле из Могаша (Етнографски музеј Сл. 100 Гусле из Могаша

у Београду) (Етнографски музеј у Београду)

Етнографски музеј у Београду има једне гусле са четири

жице које претстављају један веома интересантан објекат за

музиколога. Ове су гусле нађене у селу Могашу крај Врање.

Облик, конструкција и израда ових гусала је веома прими

тивна. Корпус — кутлача или варјача (како то народ зове) је

округао, врат је широк и краћи него у једноструних гусала, глава

је плочаста у коју су вертикално усађене четири чивије.

6. Историски развој гудачких инструмената
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Нажалост, о углашавању ових гусала није знао нико да ми

Да ПОДАТКe.

Српски су гуслари уживали велики углед на дворовима

пољских кнезова и владара у ХVI и ХVII веку. У сепарату „Pomniki

do historij obyczajow v Polsce z XVI i XVII vieke“ Крашевски

наводи овај стих о српским гусларима:

„Przy nim Serbin žalošny dugi

smyczek weczе“

У преводу:

„Крај њега тужни Србин дугачко

гудало вуче...

У Пољској био је познат у ХVI веку гудачки инструменат

„serbow" о коме, нажалост, нисам могао да добијем копију фреске

из једне кнежевске капеле.

Анонимни писац наводи у делу „Swiatowa roskosz“ 1624 г.

„да су српски певачи путовали по Пољској, особито код мало

руских козака“.“

Лужички Срби имали су велике „сербске хоусле“ и „мале

хоусле“. Велике хоусле биле су углашене d — a — ев, другим

речима биле су дискант карактера, док су мале хоусле биле нека

врста пошета, судећи то по углашавању: f –ce—gs.

Из приложене слике видимо да лужичко-сербске хоусле немају

морфолошке сродности с нашим српским гуслама. Лужичко-сербске

хоусле имају осмичан корпус с горњим израженим углом, по чему

су сличне „Geigenfiedelu“, али поред усечених јасница имају и

розету као „Lautenfiedel“, другим речима лужичко-сербске хоусле

бастaрд су „Lauten — и Geigenfiedela“.

Код Словена јављају се гусле под именима прегудница, гусле,

гуслице, гадулка, хоусле, скрипце, лирица и лијерица (код Ф. Кс.

Кухача „вијало“).

Мађарски хроничар Тиноди Себешћен (Тinódi Sebestyén)

пише у „Хроници“, 1554 године о српском егедашу Димитрију

Караману ово:

„Sok hegedüs vagyon itt Magyaroszágban

Kármán Demeternél jobb nincs a rácz módban,

Sokat csélcsap Bégnek a Lippa vărăban,

Azt allitja, érrte esnék nagy gazdaságba,

Az o hegedöјét felhajtván rángatja,

Az Uluman neki csüfsägban fogadja,

Minden ajándékkarböt meg gazdagitja,

A fogadás hozá otet nagy koldussagra“.“

* Ф. Кс Кухач: Прилози за повјест глазбе, јужнословјенске. Рад Југос.

лав. акад. Загреб, 1877, књига 38, стр. 14

* Gabriel Mátray: Melodies de Chant Hongrols. Budapest. 1859, str. 68
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У преводу:

„Много има егедаша овде у Угарској,

нема бољег у српском начину од Димитрија Карамана.

Много чини чапраз-диван бегу у граду Липи,

па тврди да се због њега обогатио.

Сл 101 Велике лужичко-српске хоусле

Кад почне да свира на егеди он је потрзава;

бег Игуман прима га с презрењем, али га

свакојаким даровима обасипље, тако да га је

чашћење отерало на просјачки штап“.

Тиноди говори у „Хроници“ и о угарским егедашима.
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Сачувана је једна мађарска песма млађег датума (прва поло

вина XIX века?) у којој се помиње неки Милан, краљ гуслара и

тамбураша.“ Ова песма гласи у преводу:

Сл. 102а Гусле (Етнографски музеј Сл. 1025 Гусле (Етнографски музеј

у Београду) у Београду)

„У Крагујевцу, срцу Србије, кнежевској вароши с великим

дрвеним двором, становао је седи Милан, краљ гусала и тамбура.

Милан, рођен у крају где се пева, створио је себи звучни

свет у коме је он као некад Свети Илија сагоревши у пламени

* Кухач: op. cit.
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облак остао у лепој успомени“. О овом Милану, краљу гусала и

тамбура, не говори нажалост ни један српски историчар.

Кад Агрикола и Преторијус говоре о „polnische Geige“, није

искључено да се ово односи на српске гусле које су баш у то

исто време биле у Пољској веома угледан и веома популаран

инструменат.

Сл. 103а Гусле (Етнографски музеј Сл. 103б Гусле (Етнографски музеј

у Београду) - у Београду)

Гусле су имале у српском народу исти онај углед који је

китара имала у старој Хелади, крауд код Келта и Британаца, а

виела у рукама трубадура и минезенгера.
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Поред тога, гусле су имале нарочити значај у преношењу

народних песама и историских догађаја и легенди с колена на

колено, као и у подизању духа и ширењу народне свести.

Многима је позната — данас још само кроз причу — тзв.

„Иришка академија“ или „слепачка академија“.

|

',

|-

Сл. 104а Лијерица (Етнографски Сл. 1046 Лијерица (Етнографски

музеј Београд) музеј Београд)

У Иригу, Фрушкој гори, постојала је од ХVI до друге поло

вине ХVIII века гусларска школа коју су аустриске власти забра

ниле 1780 године. У Иригу скупљали су се гуслари зими и старији

гуслари учили су млађе гусларе певати уз гусле. Ови скупови



Историски развој гудачких инструмената 87

гуслара нису били по вољи ни фратрима у Илоку, ни војној

управи у Петроварадину.“

Поред једноструних, двоструних и троструних гусала јавља

се у Далмацији лирица — лијерица која се по облику знатно раз

ликује од гусала. Лијерица је нарочито популарна у селима око

Дубровника.

Лијерица, лирица, деминутив од лира, по Ф. Кухачу, „вијало“

(од романске речи виела — виола), по облику корпуса слична је

виели из XI — ХIII века. Сличан облик има туркестанско кеменџе

и лира у „Ногtus deliciarum“

* По причању поч. Дра Алексе Ивића, илочки фратри поднели су тужбу

дворској канцеларији у Беч и царским рескриптом 1780 године аустриски двор је

забранио ову „школу“ и сакупљање гуслара у Иригу. У тужби се наводи да српски

гуслари шире песме у којима се величају српски јунаци у борбама с Турцима и

да уједно шире шизму, тј. православље. Хрватски музиколог Фрањо Кухач пише

у ХХХVIII књизи „Рад Југославенске академије знаности и умјетности“ да је

Иришка академија распуштена царским рескриптом, али не наводи ни разлог

распуштања ни тужбу фратара. Према причању Др. А. Ивића, тужба се налазила

још 1920 године у Бечком дворском архиву.



FIDULA — VIELA — ВИОЛА

Херодот, отац историје, помиње од музичких инструмената

китару (1-24), фрулу женску и мушку (1—17), фрулу (1—132),

песму линос (II—70) и тимбал (IV–76).

Млађи грчки класици помињу китару, лиру, аулос, диаулос,

хелис, пектис, барбитос, монохорд, хидраулос, тимбал, тимпанос,

тимпанон, салпинкс, керас, форминкс, магадис, пектис, сиринкс,

јамбику и аскаулос, али не помињу гудало и ниједан гудачки

инструменат.

Римски класици Цицерон, Катул, Плиније, Овидије и други,

помињу тестудо, лиру, каламус, тубу, литуус, букцину, корнус,

цитару, фистулу, тибиу утpикуларис, хидраулос, док Цицерон

помиње у првој књизи „De lege“ између осталог и фидес: „саntu,

voce ac fidibus uti lege praescribitur“.

У односу на фидес који помиње Цицерон, треба рећи да се

овде ради о инструменту са жицама за окидање, о једној врсти

китаре или лире.

Да су Грци и Римљани познавали гудачке инструменте, више

је него сигурно да би их поменуо бар један писац, и сигурно је

да бисмо их имали претстављене, макар и у најпримитивнијем

облику, било у сликарству било у вајарству. Гудачке инструменте

поменули би неизоставно Хомер, Платон, Аристотел или Питагора,

док би их Атенајос са Наукрита (око 300 г. н. е.) по свој при

лици навео кад говори о Анаксилу и набраја музичке инстру

МеЊТе :

„Ја могу за умилно певање да начиним пектис и харфу као

и лиру, скиндапос и барбитос“.“

Судећи према овом стиху Анаксил је био и хелифекс, плек

тропеус, тј. музички инструментар.

Према томе, мишљење да су Грци и Римљани имали гудачке

инструменте до данас није доказано, иако се ово мишљење про

влачило скоро све до ХIХ века.

* Lütgendorff: Die Geigenmacher. I. стр. 19
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Старији — средњевековни археолози и музиколози нису

посветили довољно пажње овом питању, него су једни од других

напросто преузимали мишљења без много проверавања.

Тако например, Joannes Valeriano пише о медаљи породице

Емилиус и Скрибониус из 204 г. ст. е. на којој је извајана виола

ca S jacницама. Валеријано пише у делу „Hierogliphica Commentarii

Joannis Pierii Valeriani“ (per Thomam Guarinum, Basileae MDLХVIII)

на основу ове виоле, да су Римљани и Грци познавали у антич

ком времену гудачке инструменте.

Француз Блез д'Виженер (Blaise de Vigenère) у делу „Les

Tableaux de Philostrate (Paris 1605) позива се на Валеријана и

заступа исто мишљење. Виженер наводи да је Амфијон, свирајући

у виолу, њеним звуцима покретао камење и стене које се само

наслагало и саградило Тебу.

Захарија Тево (Zaccharia Tevo) у делу „Мusica-Testore“ (Vene

zia 1706) тврди да је виолина изум Орфеја, док је гудало изумела

песникиња Сафа, која је прва свирала на виолини.

Међутим, данас је доказано да је поменута „Скрибониус“

медаља фалсификат, а све остало да је легенда без научне

ОСНОВе. -

Сличних легенди има много као и фалсификованих гема,

као, например, гема Орфеја са виолом о којој је писао Паоло

Мафеи (Gemme antiche figurate, Roma 1708) са истим убеђењем

као и Валеријано.

У V веку н. е. јавља се један цитат ком се већ може да

поклони већа пажња. Епистолар и песник Сaius Sidonius Apol

linarius наводи, да готски краљ Теодорик претпоставља гудачки

фидес свима осталим музичким инструментима.“

Ако је гудачки инструменат производ европског духа, где

би могла да буде његова постојбина?

Није искључено да би се одговор могао да тражи у тур

ском имену „кеменгех руми“, тј. грчко или византиско кеменџе.

Тинкторис је забележио 1484 г.: „тврде да је виола била позната

Грцима“ („viola a graecis (ut ajunt) comperta“).

Византија је за гудачки инструменат задржала античко име

„лира“. У манускрипту „Ногtus deliciarum“ из XII в. изнад слике

гудачког инструмента означено је име „лира“.

Али, византиски „фидес“ или „лира“ могао је да буде неки

азиски инструменат као и славенски, јер у V веку (488 г.) већ се

појављују Словени у северним крајевима византиске државе.

Треба да се наведе и то, да су у данашњој Србији пре доласка

Срба живели Дарданци за које се зна да су се много бавили

певањем и свирањем.

* Riemann: Musiklexikon. I стp. 504
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Ја постављам и ову хипотезу: у Тракију, римски „ех ponto“,

одводили су римски властодршци и политичке противнике, и хри

шћане и обичне злочинце. Ови римски робови имали су сигурно

везе са славенским племенима која су живела северно од Тракије

и која су преко Тракије и Дунава прешла у византиску државу.

Кад се зна да су стари Словени проводили живот у миру уз

песму и свирку, зар није могуће да су римски робови упознали

неки словенски гудачки инструменат и пренели га на европски

запад пре него што су Арапи донели ребек у Шпанију? Сви

Сл. 105 Византиски рељеф

горњи наводи и хипотезе иду у прилог оних музиколога који

заступају мишљење: да су гудачки инструменти производ европ

ског духа, или да су се развили самостално, евентуално и у исто

време кад су се појавили и у Азији, ако не и пре.

Балкански Словени имали су већ у IX веку гудачки инстру

менат гусле, о чему имамо потврду од бугарског епископа Куз

мана (850—890 г.) у тужби против богумила, за које каже, да

пију вино уз гусле, игру и развратне песме (види главу „Гусле“).

Овај цитат пада у исто време када се у западноевропској

графици јавља прва слика „фидуле“ у тзв. Отфридовом псалтиру,

у „Evangelienharmonie“, око 860—870 г.
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На корицама од слонове кости једне византиске црквене

књиге из XI или XII века имамо претстављена два типа гудачких

инструмената.

Један је инструменат „da bracciо“ други „da gamba“ типа.

Инструменат „da braccio“ типа има крушколико-трбушасти

облик, плочасту главу у облику византиског крста у коју су

усађене вертикално три чивије, јаснице () облика, док су жице

уведене у попречну летвицу, а инструменат нема коњица.

Инструменат „da gamba“ има осмичан корпус, док се остали

делови инструмента подударају са облицима „da braccio“ типа.

То значи да је Византија имала два типа гудачких инструмената

већ у XI веку и у два разнолика облика.

Фидес, фидула у Утрехтском псалтиру има облик ашова,

једну округлу јасницу и једну жицу. Упоредна схема карактери

стика ових инструмената је ова:

В И ЗА Н Т И Ј А

Д Е О У Т. Р. Е Х Т da braccio da gamba

ТИП ТИП

Глава : нејасно цртана плочаста у облику византиског крста

Ч и ви је : вертикалне вертикалне

К о р пy c : облик ашова лаутасто-крушко- облик гитаре

„ЛИК *

Ја с ни це: једна овална није нацртана у облику ( )

Пет љ а : Нема Нема нема

ЖИЦа ЗаОМЧена жице заомчене у жице заомчене у

за рожић летвицу летвицу -

Ж и це: једна три три

Европски типови фидула у првом периоду развоја имају

извесних сличних детаља са оријенталним типовима. Ова се слич

ност одражава у овим детаљима:

корпус је издељан из једног комада дрвета,

корпус је трбушаст,

глава је плочаста,

чивије су вертикалне,

корпус је облика заобљеног:

a) крушколиког,

б) бадем облика.

О томе говори детаљније приложена упоредна схема која

обухвата период од фидуле из Утрехтског псалтира све до виолине.

:
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Д Е О

Глава :

Ч и в и је :

К о р пy c :

Ја с ни це:

П ет љ а :

Д Е О

Глава :

Ч и в и је :

К о р пy c :

Ја с ни це:

П е Т. Љa :

ВИЗАНТИЈА:

da gamba

ТИП

ПЛОЧаста

вертикалне

гитара

нејасно цртане

попречна

ЛетБИЦа

У Т. Р. Е ХТ :

нејасна

нејасне

aШОВ

округла

рожић

„“

F I DU LA :

ПЛОЧаČТа

вертикалне, на

лаутастој фиду

„ЛИ СaГИTaЛНе

гитара

( )

розета на

лаутастој

фидули

Пe TЉa

попречна

ЛетВИЦА На

лаутастој

фидули

VIOLA

da GАМВА:

спирална

СаГИТАЛНе

срцолик:

горњи у врх,

доњи: а. у врх,

б. Заобљен

( ) ( ) SS

ПетЉa

LIRA

da BRACCIO:

ПЛОЧасТа

вертикалне

спојени кругови

са суженом сре

дином и углови

Ма

a) ( ) б) SS

в) F

ПeTЉa

ВИЗАНТИЈА

da braccio

ТИП .

ПЛОЧаČТа

вертикалне

- крушколик

лаутаст

( )

попречна

ЛетВИЦа

ВИОЛИНА:

спирална

СаГИТаЛНе

спојени кругови

са суженом сре

дином и углови

Ма

Н

ПетЉa

РЕБЕК. ЖИГ:

спирална

CaГИТАЛНе

крушколик

лаутаст

. ( )

. буше}

- рожић

... петља
}

У облику узане али веома издужене елипсе јавља се гудачка

фидулица — виелица која је у француској терминологији добила

име „vielleuse“. Најлепши примери овога инструмента односе се

на XIII век, и то на једној статуи у Сантијаго де Компостела и

на једном емајлираном кључу у Соасону.

У овом узаном облику можемо да назиремо европски прото

тип џепне виолине — пошете — сурдина — линтеркулуса, „Та

schengeige“ — „Таnzmeistergeige“.
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У роду фидула јавља се у XII и XIII веку „vihuela da arco“,

тј. гудачка вихуела за разлику од „vihuela da mano“ — вихуеле

са жицама за окидање. Овај инструменат јавља се ретко, и то у

ХII и XIII веку, као например у манускрипту „Веati commentarius“

из XII века и „Саntigas de St. Maria“ из XIII века. (Сл. 60).

Чешке фидуле у ХIII веку имале су корпус са увијеном сре

дином, плочасту главу у облику липовог листа и четири верти

калне чивије. Ова се фидула звала „plocha fidula“.

Веома је редак облик фидула који се одражава у оштрим

угловима као што га је претставио Козимо Тура (1430—1495) и

Ерколе Роберти (1430—1496) (Сл. 107 и 108)

У сличном се облику ја

вља виола да гамба на слици

„Мадона“ од Франческа Фран

чиe (1490 г. — сл. 117)

Питање је да ли су доиста

постојали ови облици фидула,

или су ови облици плод сли

карске фантазије. Може се

| ||

( )

Сл. 106 Plocha fidula Сл. 107 Сл. 108

претпоставити и једно и друго, јер у ХVII веку већ се јав

љају и на виолини први облици експерименталног карактера. Сви

досад наведени облици и имена: виола, виела, вихуела, вијелез

(vielleuse) чине породицу фидуле.

Међу немачким, француским и енглеским музиколозима

постоје, различна и супротна мишљења и код породице гамба као

и код фидуле, о чему и Курт Закс говори и настоји да побије

мишљење француског музиколога Гријеa.“

* Sachs: Handbuch der Muslkinstrumentenkunde стр. 173 i L. Grillet: Les ance

tres du violon, I, стр. 23
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Поред свега тога, породицу фидуле нису обрадили наведени

музиколози до крајње минуциозности како би се на основи нај

детаљније анализе облика неколиких чланова породице фидуле

одредили сваком облику и једно од имена која се јављају у

органографији.

У песмама трубадура наилазимо на стихове у којима се

набрајају музички инструменти. Виелу и гудало помиње чувени

трувер Колен Миce (Colin Musset) речима:

- „Jalay a li el praelet

O tot la vielle et l'archet“.

У преводу:

„Ја сам отишао на ливаду

с виелом и гудалом“.“

Трувер Гијом де Машо (Guillaume de Machault) (1330—1377)

набраја читав оркестар разних инструмената у песми:

„Car je vi la tout en un carne

Vielle, rubebe, guiterne

L'enmorache, Micamon,

Viole, Psalterion,

Harpe, tabour, trompes, nacaires.

Orgues, cornes plus de dix paires

Cornemuse, flajos & chevrettes"

У преводу:

„Јер сам ту све видео у кругу:

виеле, рубебе, гитаре,

морешке, миканон,

виоле, псалтер,

харфу, добош, тромпету, бубањ

оргуље, више од десет хорна

гајде, фруле и дипле“.“

Име Vielle oдноси се на органиструм, док се под violle

подразумева: виола-фидула. Трубадур Клеомад д'Аден (Сleo

mades d'Adenes XIII век) набраја: „vieles & Sauterions

harpes, gigues & canons“,

тј. виеле и псалтере

харфе, жиге и миканон“

У „Нибелунген“ циклусу помиње се гудало фидуле „Videl

bogen“ (ХХIX–28) и гуђење „videlte“ (ХХХIII—15).“

1 Vidat: Les instruments a archet, стр. 31

* Vidat: op. cit. стр. 321—2

* Vidal: op. cit. стр. 309

* F. Zarncke: Das Nibelungenlied, 1856, Leipzig
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Углашавање виоле са пет жица забележио је Хијеронимус

де Моравија на ова три начина: .

d G g di g.

d G g F H (?)

G с g F F.

Један непознати аутор забележио је да су провансалски

свирачи 1200 године свирали у ансамблу гудачких инструмената

„естампиду“ у стојећем ставу на двору херцога од Монферата.“

* Hieronymus de Moravia: Speculum musicae. 1250,

* Niederheitmann — Altmann: „Сremona“, 1928, стр. 19



LIRA DA BRACCIO — ЛИРА ДА БРАЧО

. У ХV веку јавља се у Италији нов гудачки инструменат под

* именом „lira da braccio“ — лира да брачо.

У иконографији од ХV — ХVII века наилазимо на два слична

инструмента и по облику и по броју жица, док у неким детаљима

корпуса има извесних разлика које се могу да виде из приложене

схеме на следећој страни.

Дана 4 марта 1892 год. издао је Александар Хајдецки у

Мостару књигу под насловом „Die italienische Lira da braccio“

која је штампана у три стотине нумерисаних примерака. Хајдецки

је служио у Мостару око 1890 — 1894 године, у време кад су

Босна и Херцеговина биле под аустриском окупацијом. Ова је

књига изазвала велику сензацију код музиколога.

Хајдецки је случајно нашао у Мостару једну лиру да брачo

у којој је била сигнатура:

GASPARD DUIFFОРRUGGAR

BONONIENSIS ANNO 1515

Димензије ове лире јесу: дужина корпуса 387 mm, највећа

ширина 235 mm. Хајдецки је ову лиру продао у Бечу Едуарду

Роту, а овај Хилу у Лондону.

У вези са сигнатуром Gaspard Duiffopruggar Bononiensis Anno

1515, морам да приметим:

1. да се Duiffopruggar poдио 1511 године и да према томе

сигнатура није оригинална,

2. да Duiffopruggar није радио у Болоњи, и

3. да је, према томе, извршена мистификација било са сигна

туром било с инструментом, а у односу на аутентичност инстру

IMeНTa.
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Карактеристике лире да брачо јесу:

Корпус: заокружена елипса као код виолине с једним или

два формирана угла;

глава: плочаста, срцолика;

чивије: вертикалне,

јаснице: а) С

б) S -

в) F;

горња плоча: испупчена и прелази преко ребара и има фор

миран рубни јарак;

доња плоча: мало испупчена и при врху прелази у равнину

према врату, али не увек.

Упоређујући поједине делове лире да брачо с виолом — да

гамба као и с виолином, Хајдецки је извео закључак да је облик

виолине произишао из облика лире да брачо, а не из облика

виоле да гамба.

Хајдецки завршава књигу овим доказима: „Италијанска лира

да брачо, која се појавила 1490 године и стабилизовала око 1503

г. по свом вањском облику мајка је наше виолине, јер:

а) по свом вањском облику одговара потпуно облику виолине,

б) лира да брачо нестала је с позорнице управо онда кад се

појавила виолина,

в) лира се није развила у комплетну породицу,

г) обе имају исти основни тон и квинтно углашавање, и

д) из предања знамо да се виола да брачо (= виолина) звала

у почетку „лира“.

Хајдецки још додаје:

„Треба строго разликовати спољашњи изглед виолине од

њеног унутарњег уређаја. Облик није био одраз техничког раз

воја као ни диктирана потреба и зато се мора ово да доведе у

везу са чистим уметничким осећањем за лепотом, са естетиком

цртања сликара уметника.

Пошто је у време постанка виолине постојало сликар

ство које је давало правац, ширило своју моћ и својим утицајем

себи створило углед, ми видимо основне облике (виолине) у јасном

цртању и прецизном облику првипут код Рафаела 1503 г., и да

нам до сада није познат ниједан други узор за ову ликовну

претставу, мислимо да морамо да пренесемо право очинства за

спољашњи облик виолине без даљњега на овога сликара“.

Међутим, Др. Курт Закс дао је на ово гледање Хајдецког

супротно мишљење и каже:
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„Пресудан корак у изналажењу порекла виолине начинио је

А. Хајдецки кад је лиру да брачо означио уместо виоле да гамба

као претходника виолине и њене породице. Наравно да се данас

његово тврђење не може да одржи као исправно. Јер, још пре

него што је лира да брачо отпочела свој развој, исте 1472 године,

кад је лира првипут забележена, јављају се на слици „Sacra con

versazione“ Лоренца Косте у S. Giovanni in Monte, у Болоњи, две

фидуле с растављеним горњим и доњим делом (корпуса), узаним

ребрима, изразитим прелазом плоча преко ребара, испупченом

Сл. 109 Giovanni d'Andrea da Verona Сл. 110 Giovanni grade da Verona

1511 1511

плочом, рубним јарком, отвореним чивијиштем или, боље речено

оквиром за чивије, сагиталним чивијама и пужем, укратко, два

инструмента који се разликују од брача још једино по С јасни

цама, пет жица и недостатком средњег дела.

7•
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Тако се лира, виола да гамба и виола да брачо не могу дру

гачије да сматрају него као кристализација из једне множине гајга,

фидула и лаута.““

Аналогно мишљењу Курта Закса произилази да је и виолина

резултат кристализације облика лире да брачо, виоле да гамба и

виоле да брачо.

У усавршавању облика корпуса лире да брачо имамо четири

периода:

1. период друге

половине ХV века:

корпус без углова и

С јаснице,

2. период од

друге половине XV

века: с једним углом

и С јасницама,

3. период од

друге половине ХVI

и ХVII века: са два

угла и S и F јасни

Цама И

4. период деко

ративног карактера у

изради корпуса као

што су, напр. лире од

Giovanna d'Andrea da

Verona из 1511 г. и

лира да гамба Wen

delin Tieffenbruckera

око 1590 г. Обе ове

лире налазе се у Умет

ничко - историском

музеју у Бечу.

Лиру коју је на

сликао Верокио о

значио је Курт Закс

као фидулу — виолу.

Међутим, Курт

Заксу је промакао

један важан детаљ на овом инструменту, а тај је:

да је у плочасту главу инструмента усађено седам чивија,

док је Верокијо насликао само пет жица, тј. четири мелодиске и

једну бордун жицу, а две је жице заборавио да наслика.

Сл. 111 Рафаел Санти: Аполо на Парнасу (1509—1511)

* Sachs: Handbuch der Мusikinstrumentenkunde, стр. 117
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Ову грешку у сликању инструмента није музиколог Закс,

изгледа, приметио, јер о овом инструменту говори као о фидули са

пет жица од којих је једна слободна бордун жица.“

Према томе, инструменат о коме је сада реч је лира да брачо,

а није фидула.

Ово се исто односи и на инструменат на катедрали у Ремсу,

јер се на плочастој глави види јасно седам чивија.

Сл. 112 Jan Brueghel: Слух (око 1620)

Оба ова инструмента могу се узети као прототипи саврше

нијих облика лире да брачо.

Мени се намеће мисао да је Фиренца колевка лире да брачо.

Јер, у тежњи да се успостави античка драма — трагедија — као

реакција на сувопарни контрапункт, више је него сигурно да се

и тежило да се успостави и лира у новом облику с класичним

бројем од седам жица (Терпандер).

Ако је портрет песника Ањола Полицијана (Аgnolo Polizziano)

насликао Филипино Липи (1457—1504) пре 1499 године тј. пре

него што је Бартоломео Монтања насликао прву лиру да брачо,

у том случају имамо један докуменат у прилог моме мишљењу,

јер је Липи радио у Фиренци.

У Фиренци је радио Андреа дел Верокио (1435—1488) и

његов ученик Леонардо да Винчи од 1466—1476 и од 1499—1506

* Sachs: op. cit. стр. 174
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године. Основни облик лире да брачо видимо код Верокија, дру

гим речима у Фиренци.

О генијалном да Винчију зна се да је правио лире и да је

заобљен облик хватишта његов изум. Постоји и легенда да је

Винчи формирао F јаснице из облика Sјасница у част француског

краља Франсоа I, на чијем је двору и умро.

Фиренца је дала у Средњем веку неколико чувених инстру

ментара. Данте помиње у четвртој песми „Чистилишта“ неког

Белакву који је, према речима Дантеа, био ленштина. Чувен

инструментар је био слепи Франческо Ландино (1325—1397), један од

најзначајнијих композитора„Аrs

novaе“, који је конструисао

неки клавирски или оргуљски

инструменат „Serena sereno

rum“. — Антонио Малди ил

Бардело конструисао је бас

лауту „китароне“, Франческо

Нигети (1695) конструисао је

Сеnbalo omnicordo „Proteus“,

док је Ђовани Батиста Дони

(1594–1642) конструисао Lyra

barberinu „Amplichord“ према

античкој „triplex liri“ Питагоре

из Закинта, тј. према трипо

усу. Куриозума ради наводим

да је у ХIX веку Винченти

конструисао гудачки инстру

менат с 18 жица.

|-

У другој половини ХVI

века јавља се пуж глава уместо

плочасте главе, али и то веома

ретко. Кад доказ за то служи

нам слика из школе Ђорђоне

из ХVI века (Бечки музеј).

Филипино Липи претставио је

лиру у профилу, а на глави

лире видимо да је зид чивији

шта украшен орнаментима у

дуборезу. Судећи према овом

примеру виолинари Брешије и Сл. 114 Wendelin Tieffenbrucker, Padova 1690

Кремоне преузели су с лире

овај начин украшавања главе, па тако и Страдиваријус на виоли

нама „Greffuhle“ и „Нellier“.

У породици лира да брачо јавља се басбаритон инструменат

лира да гамба, лироне или лира имперфекта и прави бас инстру

менат „arciviolata lira“ или „lyra perfecta“.
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Преторијус је означио углашавање лире:

D — d — G — g — d — a — е, док Ђовани Марија Лан

франко и Педроне Чероне имају:

С — с — F — f — с — g — dr.

Черето (Cerreto) наводи у „Della Prattica Musica" 1601 год.

углашавање за лиру да гамба:

G — g -- с — с. — G — d — a — е — h — fis1 — cis,

док Мерсене наводи:

Es — es — B — F — с — g — d — a — е — h — fisi

Lyra perfecta била је углашавана на три начина:

1. G., — G — D. — d — G — g — d — А — е — Н. —

fis — cis — gis,

2. С. — С — D. — d — G — d — А — е — h — fis —

cis — dis — ais,

3. Ges; — Des, — Аsi — ES — Bei — С — С — G — D

А — Е — Fis — Сis.

Лира да гамба појавила се половином ХVI века. Ова лира

имала је девет до тринаест мелодиских жица и две до четири

бордун жице, док је lyra perfecta имала 10—14 мелодиских и

каткад још и две бордун жице.

Најлепши облик лире да брачо насликао је Јаn Brueghel на

слици „Слух“ око 1620 године у време када су већ чувене биле

виолине Гаспара да Сало, Паола Мађинија, Андреје Амати, Хиеро

нимуса и Антонија Амати, првих претставника виолинарских школа

Брешије и Кремоне.
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Облик фидуле — виоле дао је основу из које се у ХVI веку

развила породица виола да гамба.

На усавршавање облика и конструкције гудачких инстру

мената Средњег века имао је утицај и развој композиционих, тј.

музичких облика онога времена. -

После једногласног певања секвенца, тропа, јубилуса, химни,

једногласних песама трубадура и народних песама од IX—XIII

века, настаје епоха двогласног органума, јавља се трогласни фо

бурдон, четворогласни кондуктус и први мотет. У Британији се

јавља први канон, у Италији први облик мадригала и полифонија

у ронделусу и окетусу. Цео овај процес одиграо се у епохама

„Аrs antiqua“ и „Аrs nova“ од IX—XV века.

На усавршавање конструкције и облика гудачких инстру

мената имао је утицај и развој технике свирања. Услед једнаке

ширине, или и велике ширине корпуса, гудало се није могло да

олако превлачи и да олако прелази с прве на четврту или пету

жицу. Вертикалне чивије тешко су издржавале напон жица. Волу

минозност звука инструмената била је незнатна, готово иста као

и данас код наших гусала. Сви ови инструменти били су дискант

— алт карактера. Гудало је било примитивно, незграпно и тешко.

У почетку Кватрочента виде се инструменти и са шест жица

под утицајем лауте.

Све је то утицало да су се инструментари морали да поводе

за развојем музичких облика и да се и облик инструмената

ИЗМенИ.

Ова се промена облика одражава на виоли да гамба, која се

развила у породицу од дискант до правог бас инструмента.

Инструментари су новом инструменту формирали главу, пло

часту или у облику пужа, а вертикалне чивије заменили сагиталним

чивијама. Најзначајнију реформу доживео је корпус фидуле. Да

се гудало може да превлачи олако преко свих жица, инструмен

тари су сузили средину корпуса скоро за половину његове ширине

и добили су ) ( исечке на корпусу. По узору на лауту, главни
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жичани инструменат оног времена — врат новог инструмента био

је подељен на интервале праговима. По правилу, инструменат је

имао седам прагова. Карактеристике виола да гамба јесу ове:

|
-

“А

|-

|-

Сл. 115 Гудачки инструменти у ХVII веку. (Слика из дела Мichael-a

Praetorius-a: "Syntagma musicum“)

1. горњи део корпуса је срцолик и нагло се сужава према

врату;
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—"

2. раставак је између горњег и доњег дела корпуса дубок,

3. доњи део корпуса обично се постепено шири од доње

излазне тачке ) ( раставака;

4. све врсте гамба имају по правилу шест жица;

5. главе су плочасте са подвијеним крајевима у спиралу

као код пужа или су у облику пужа, ређе с елементима из

зооморфизма;

5. чивије су усађене сагитално;

7. јаснице су у облику ( ) ) ( и ређе S;

8. врат је по правилу подељен са седам прагова на интер

вале ;

9. ребра су висока;

10. плоче не прелазе преко ребара и не образују рубни

наставак, и

11. инструменти су се при свирању придржавали коленима.

Углашавање виола да гамба није било једнако у свима земљама,

о чему говоре приложена углашавања према наведеним ауторима:

Silvestro Ganassi:

diskant — violeta: d g cu e, a da

tenor — alt: G. c f a di gi

bas: D G c e a di.“

Scipione Cerreto:

diskant и bas: kao Silvestro Ganassi

tenor-alt: A d g h e ar.“

Samuel Marescallus:

diskant: fis, h, e, ai da

tenor — alt: H e a d; gu

bas: E A d g е.“

John Playford:

diskant — treble: d g ci et a, da

tenor — alt: G c f a d, g,

bas: D G c e a di“

* Silvestro Ganassi: Regola Rubertina, Venezia, 1542, Lib. I

* Scipione Cerreto: Della Prattica Musica, Napoli 1601

* S. Marescalus: Porta Musices, Basel 1589

“ J. Playford: A Brief Introduction to the Skill of Music, 1654
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Мichael Praetorius:

diskant — cantus: A d g h e, a i

tenor – alt: D G c e a d,

bas: A, D G H е а као и

G, С F A d g“

Суб — бас виола да гамба углашавана је на три начина:

D, G, C. E. A d

С. F H E A d и

Е, Аr D G c i

О подели врата на интервале помоћу прагова, по угледу на

лаутасте инструменте, пишу сви органографи онога времена.

Giovanni Maria Lanfranco поделио је гудачке инструменте у

две групе: с праговима и без прагова,

„Della Violetta da Arco senza tasti,

Del Violoni da tasti da Arco“.

Pedro Ceronne набраја „vihuele de braco“ и о праговима

КаЖe :

„ . . . la Vihuela de braco y sin trastes“

И ДаЉе:

„Vihuela da arco que es la que tiene los trastes“

На европским лаутастим и гудачким инструментима Сред

њег века врат је био подељен на интервалска растојања од полу

степена да се помоћу прагова фиксира тачна висина тона, и да

се на гудачким инструментима олакша учење свирања.

Почетком ХVII века сачињавало је породицу виола да гамба

шест инструмената: мала дискант виола, дискант, тенор аЛТ,

мала бас, велика бас и суб — бас виола. Виоле набраја Михаел

Преторијус под овим именима:“

. Gar grosse Bas — Viol de Gamba,

Gross Bass — Viol de Gamba,

Klein Bass — Viol de Gamba

Tenor – Alt — Viol de Gamba,

Сant Viol de Gamba — Violetta piccola,

Viol — Bastarda i

. Viola da Braccio.

1 M. Praetorius: Syntagma musicum. 1618. Lib. II

* А. М. Lanfranco; Scintille di Musica, Brescia, 1533, стр. 137, 142

* P. Ceronne: El Melopeo, Napoli, 1613, Сар. ХVIII i XIX

* M. Praetorius: op. cit.
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Од набројаних виола у породици виола да гамба не спадају:

Viol — Bastarda и Viola da Braccio.

Хор од шест виола да гамба имао је дијапазон тонова од

Седам ОКТаВа.

Највећи углед имала је тенор виола да гамба као солистички

инструменат коју је заменио виолончело у ХVIII веку.

Виола да гамба јавља се у ХVI веку и под именом „rubebe“,

о чему говори гравура која претставља триумф цара Максими

лијана 1515 г. (Сл. 118)

Сл. 116 Виола да гамба, Франческо Франча

Сликари ХV и ХVI века претстављали су гамбе често пута

у необичним облицима. Тако например: Франческо Франча (1490),

Хендрик Голцијус (1597), Ханс Балдунг Грин (1480—1545), Мати

јас Гриневалд (1475—1529) и други.
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У музејским витринама сачуван је велики број гамба свију

врста. Највећу вредност по уметничкој изради имају инкрустиране

гамбе хамбуршког лаутара Јоахима Тилкеа (Joachim Tielke, 1641

—1719).

Упоредо с гамбом јавља се и

„viola da spalla“ која се при свирању

држала на грудима, а ременом је обе

шена била о раме.

У ХVIII веку појавила се у Фран

цуској дискант виола да гамба са пет

жица као женски инструменат под

именом „раrdessus de viole“, али и

она је била кратког века.

Породица гамба живела је че

тири века и њу је заменила породица

виола да брачо, и то виолином, алт

виолом, виолончелом и контрабасом, тј.

Сл. 117 Виола да гамба Сл. 118 Рубеба, Ханс Буркмајер

Ханс Балдунг Грин

с гудачким квартетом који је превазишао породицу гамба у

сваком погледу.

Захваљујући „Удружењу старих инструмената“ у Паризу

(Société des Instruments Anciens) и његовом оснивачу Анри Касад

си-у (Нenry Casadesus), од 1904 године појављује се гамба повре

мено на концертном подију. У првом квартету свирао је Waelf

eghem виолу д-амур, Сrillet квинтон, Delsart, виолу да гамба, а

Diemer клавсен. По узору на ово удружење основао је Arnold
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Dolmetsch у Лондону 1925 године „Society for Ancient Music“, a

1929 основано је у Филаделфији, Бостону, Ст. Луису и Сан Фран

циску „Society of Ancient Instruments“ у саставу: две дискант

виоле, две тенор-алт и једна бас виола да гамба.

Данас су виоле углашене овако:

дискант: d g ci e, a, da

алт:: c f h da ga ca

тенор: G c f a da ga

бас: D G c e a di

Сл. 119 Сл. 120

Виола да гамба Јоachim Tielke, Хамбург, 1697

Да олакша виолончелистима свирање у високим позицијама

на „а“ жици, Јохан Себастијан Бах додао је виолончелу пету
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жицу углашену „е“. Овај инструменат израдио је лајпцишки

виолинар Јоhann Christian Hoffmann (1683—1750) по нацрту Ј. С.

Баха и добио је име „viola pomposa“ или „violoncello piccolo“.

Бах је употребио инструменат у кантатама бр. 6, 41, 58 и 85.

Viola pomposa добила је у ХVIII веку одговарајући дискант

инструменат у „violino pomposо“ на коме су жице углашене

с — g — d — a — da. Међутим, viola pomposa није бастaрд

инструменат као ни раније поменута „viola da spalla“.



ТАЈГЕ — ЛАУТАСТА ФИДУЛА — GEIGE — LAUTENFIEDEL

У ХVI веку уобичајено је у германској органографији име

„Geige“ које има корен у старогерманској речи „гаг“ којом се

означује нека врста љуљања — кретања. Слична реч: геге, гега,

гегање и гегавац јавља се и у српском језику с истим смислом и

значењем.Име „гајге“ и „фидел“ употребљавало се у Немачкој у

„Средњем веку за све гудачке инструменте.“

Гајге су описали и исцрпне податке дали о њима ови чувени

немачки музиколози: Sebastian Virdung у делу „Мusica getuscht,

Basel 1511, 1529, Martin Agricola у делу „Мusica instrumentalis

deudsсh“, Wittenberg 1528, Hans Gerle у делу „Мusica Teusch“,

Nürnberg 1532 и 1536 и Мichael Praetorius у делу „Syntagma musi

cum“, Wolfenbüttel 1615—1629.

Ови аутори дали су нам податке, описе и слике скоро свих

музичких инструмената ХVI века, њихову поделу по родовима,

њихово углашавање и упутства о начину свирања за сваки инстру

менат понаособ, и то у стиховима.

Вирдунг и Агрикола слажу се у опису гајге. Агрикола

наводи три врсте „малих гајга“ и њихова углашавања и то: -

дискант гајге: g ci fi an

тенор-алт гајге: с f a di

бас гајге: G c f a

Агрикола помиње три врсте малих гајга — „clein geigen“

— које су имале само три жице. Углашене су биле:

мала дискант гајге: g di ai

мала тенор-алт гајге: с g di

мала бас гајге: F c g

Агрикола наводи још и четири врсте „gross geige“ од којих

су дискант, алт и тенор гајге имале пет жица, док је „gross bas

geige“ имала шест жица. Ове гајге биле су углашене овако:

* M. Praetorius: Syntagma musicum, 1618, Lib. II. XXII. стр. 48

»8 Историски развој гудачких инструмената
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gross diskant geige i a đ, gu cr

gross tenor i alt geige: c i a d; gu

gross bas geige: C. c f a d. g.

Ове гајге нестају под крај ХVI и у првој половини ХVII

века, и Преторијус говори о њима у „Syntagma musicum“ већ

као о антиквитетима. Gross Geige код Вирдунга,Klein Geige и

Gross Geige код Агриколе и Аlte Fiedel код Преторијуса чине

врсту лаутастих фидула.

Све остале врсте гајге без розете с петљом јесу виоле да

гамба које се јављају у германским земљама под именом „жиге“.

Агрикола и Прегоријус помињу још две врсте гајга : „pol

nisch geiglein“ и „welsche geige“, тј. пољску и италијанску гајгу.

О пољској гајги каже Преторијус: „Кunstpfeiffern“ су озна

чавали viole da bracciо именом „polnisch geiglein“, а то по свој

прилици зато јер је овај инструменат дошао наводно из Пољске,

или је на њему било одличних уметника из Пољске“.“ -

По Агриколи била ја пољска гајге једна врста мале гајге

Агрикола помиње и малу ручну гајгу — „klein handgeiglein“.

Италијанска гајге „велше-гајге“ имала је четири жице, врат

је подељен био са шест пражића на интервалска растојања и

није имала коњица.

Велше гајге биле су углашене:

дискант: сi fi ai da

алт — тенор:g di fi a,

бас: D G C e a

док полниш гајге овако:

дискант: g di a,

алт — тенор:С g d.

бас: F G da,

Агрикола каже да и „пољска гајге“ и „мала гајге“ имају

исти број жица и исто углашавање и да је једина разлика у

начину свирања.“

Док су се на „пољској гајги“ производили тонови притиском

врха нокта (!) на жицу, на „малој гајги“ производили су се при

тиском прста.

Вибрато се изводио — по свој прилици — само на пољској

гајги, али то се не може тачно да установи из навода Агриколе

* M. Praetorius: Syntagma musicum, изд. 1618 г.

* M. Agricola: Musica instrumentalis deudsch, 1528/9, стр. IV

* М. Аgricola: Musica instrumentalis, 1545, стр. 45
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који каже да је звук пољске гајге био нежнији и више уметнички

„kuenstlicher“ и много умилнији од звука „велше гајге“, тј. итали

јанске гајге.

О „пољској гајги“ могла би да се постави ова хипотеза:

Познато је, и доказано, да су српски гуслари били чувени

у Пољској и у Мађарској у ХV и ХVI веку. Српски гуслари су

свирали и певали на дворовима пољских племића и владара и

кроз песму ширили приче о биткама Срба и Турака.

Није искључено да је један између српских гуслара био и

чувени пољски хроничар Константин из Островице у ХV веку

који је примљен био и на мађарском двору. У Пољској је био

познат у ХVI веку гудачки инструменат „serbow“, тј. српски.

Како и данас постоје у источним крајевима Србије троструне

гусле, а лужички Срби имали су троструне мале и велике гусле

још у другој половини XIX века, није искључено да се име

„полниш гајге“ односи на српске гусле о којима пишу Вирдунг

и Агрикола.

Мала гајге, као и „мала пољска гајге“, жиг, gigue, сви ови

инструменти од реда су европски типови ребека, док је „gar

klein geiglein“, тј. врло мала гајга тзв. цепна виолина или роchetta,

kit, sordino, Tanzmeistergeige, linterculus.

Поред Агриколе, Вирдунга и Преторијуса дао нам је много

података о гудачким инструментима и Ханс Герле у делу „Мusica

Теusсh“ (1532 г.). Герле наводи само једну врсту гајга с коњицем

које се углашавају на четири разна начина, а који се подударају

с наводима Агриколе. Герле наводи једно ново углашавање „бас

— гајге“ и то тако да је четврта жица углашена на С, и на овај

начин добили смо основу за углашавање виолончела.

Герле описујући гајге с пет и шест жица подвлачи да ови

инструменти имају розету и да немају коњица.

Имена жица ових инструмената иста су као на лаути, и то:

Gross Bumhardt, Mittel Bumhardt, Klein Bumhardt, Mittel-saite, Ge

sangsaite i Kvintsaite. У Италији звале су се жице: Ваsso, Bordone,

Tenore, Mezana (Mezanella), Sotana (Sotanella) и Саnto, док у Фран

цуској: Sixieme, Cinquiesme, Quatriesme, Troisieme, Seconde и

Сhantarele. -

Ове гајге биле су углашене као лауте и то:

дискант-гајге: d g e a da

бас-гајге: D. G. c e a d,

На немачким сликама ХVI и ХVII века често се јављају гајге

без коњица. Белгиски музиколог Фетис имао је о гајгама без

коњица два мишљења. Фетис је најпре тврдио да је коњиц изостав

љен непажњом сликара, а доцније је ово мишљење исправио,

8“
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јер каже да су доиста постојали гудачки инструменти без коњица.“

На овим инструментима биле су средње жице мало уздигнуте од

осталих жица, а то услед полукружног облика петље.“ Пошто

се вибрација жица и импулзи нису преносили на горњу плочу

преко коњица, волумен

r------------------------- тона ових инструмената

*Dae sebeno Čapftet. био је веома мален.

ese sast man car nab vne atter yar atф“ Преторијус помиње

урађе кurđ, bas Abtract deft:4“ - - -

"Norr *smansa ra, otr nad rs fofan и „сleine discant geige“

ren asses trojem vrte udi, ºr ““,“. углашену: с. — g1 — da

*Cicrticine ("cigan mit bitnocn/vno — aа која се односи по

mit orcien-5cyten. свој прилици на пошету.

У опису мале гајге Агри

- кола говори да је тежDificant116. ори да је теже

учити на гајги која нема

врат подељен праговима

на интервале и саветује

„да се прво учи на оној

врсти гајга која има по

дељен врат праговима, а

кад се научи свирати, мо

гу се прагови са врата

ножем отстранити и гуди

ти како срце жели“.

Агрикола, као и Вир

дунг, означили су „Кlein

Geigen“ и „Trumscheit“

- као инструменте од ко

јих нема користи, тј.

као „Оnnütze instrumenta“.

Сл. 121 Лаутаста фидула — Слика у делу

„Мusica instrumentalis deudsсh“ од Мартина -

Агриколе (1486—1556) Карактеристике гајга

јесу:

1. горњи део корпуса је:

а) полукружан или

б) према корену врата улубљен,

2. ) ( веома су дугачки и дубоки,

3. доњи део корпуса је полукружан,

4. глава је забачена уназад као код лаута, или је плочаста,

или је, ређе, у облику пужа;

5. врат је подељен са 5-7 пражића на интервале којих није

било увек на малој гајги са три жице;

* Fétis: Antoine Stradivari, Paris, 1856. стр. 39

* Fétis: Histoire générale de la Muslque, Paris, 1876, стр. 171
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6. све гајге изузев „велше грос гајге“ имају () јаснице и

још розету по средини горње плоче или изнад летвице која заме

њује петљу.

На основу ових карактеристика означила је савремена систе

матика „гајге“ као бастaрд лауте и фидуле и ове су гајге добиле

име „лаутасте фидуле“, а у немачкој органографији „Lautenfiedel“.

Све остале органографије, сем немачке, означиле су „гајге“ као

виоле да гамба, а то је по нашем мишљењу, погрешно, јер нема за

то морфолошког оправдања.



БАСТАРДИ

Из два основна облика европских гудачких инструмената

јављају се од ХIII века, ако већ не и од ХII века, нови облици.

Сви ови облици јесу варијанте било фидуле било гајге — ребека

и они припадају оном роду и врсти чију су основу углавном

задржали.

Тако например: на порталу цркве у Шартру један апостол

држи фидулу чију смо основу облика упознали у византиском

да гамба типу. На овој фидули ново се одражава у уметнутим

poговима између горњег и доњег дела корпуса, плочица главе је

назубљена, а на десној и левој страни горњег дела корпуса изва

јана је по једна јасница крстастог облика.

У једном француском псалтиру из XIII века јавља се облик

осмичног корпуса, (сл. 122). -

Оба ова облика претстављају малу варијанту фидуле.

У ХV веку јавља се на фидули глава у облику пужа, иако

не још потпуно формираног. Горњи део корпуса је ужи, доњи

шири, а корпус је имао само доњи угао. Судећи по слици, ребра

су била самостална, док су јаснице имале () облик. Овај инстру

менат, тзв. „Geigenfiedei“ насликао је Lorenzo Costa 1497 г. на

слици „Мадона“.

Овај исти облик корпуса, али са срцолико-плочастом главом

и пет вертикалних чивија, видимо на гравури „Арон и ученици“

у делу „Toscanello in Musica“ из 1529 г. (Венеција). (Сл. 123)

Пошто се у овом облику налазе елементи гајге и фидула,

инструменат је један бастaрд као и „Lautenfiedel“ о коме је било

говора у глави „Viola da gamba“ и „Geige“.

Од ХVI века јављају се нови типови гудачких инструмената,

и разних облика и разних величина.

Мајстори инструментари тежили су да кроз нове облике

постигну:

1. проширење дијапазона тонова,

2. нов тембар звука,

3. већу волуминозност звука,
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4. стварање нових могућности у техници свирања, било једно

гласног било полифоног, што је било под утицајем нових музич

ких облика,

5. да облик корпуса буде што практичнији, и

6. да испоље своју уметничко-занатску вештину и стварала

чку инвенцију.

Сл. 122 Сл. 123 Geigenfiedel

У ред ових инструмената улазе: viola bastarda (Lyro viol),

viola d'amour (viola d'amore) и viola di bardone — baryton.

Виола бастaрда, лира виола, Lyro-viol, преузела је неке еле

менте од лире да гамба и већину елемената од виоле да гамба.

Јаснице су у облику () или S. поред којих се облигатно јавља .

изнад њих и розета. Глава је из зооморфизма или пуж у који су

усађене сагиталне чивије. Врат је подељен праговима на интер

вале, док је корпус израђен под утицајем облика гамба. У ХVII

веку додавали су енглески инструментари виоли бастaрди и неко
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лико аликвотних жица које су изостављене на облицима у другој

половини ХVII века. Најлепшу виолу бастaрду имамо претстављену

на слици св. Цецилије од Доменика Цампјери — Доменикина

(око 1625). У енглеску органографију уведен је овај инструменат

под именом Lyro-viol.

Сл. 124 Виола бастaрда Доменико Цампјери

Примена аликвотних или симпатетичних жица на европским

гудачким инструментима уследила је под утицајем азиских инстру

МеНаТа.

Viola d'amour — виола даморе је алт инструменат у односу

према висли бастaрди. Према Јоhn Playfordu, violu d'amour је кон
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струисао Daniel Farrant (Farrunt) у Енглеској, половином ХVII

века.“
-

Сл. 125 Сл. 126а Сигнатура: Јоannes Udalticus

Виола дамур ХVII век Everle — Prague 1739

* John Playford: Musick-s Recreation on the Lyra — Viol, 1652
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Да је тврђење Playforda тачно у то до данас нико није

посумњао, али Рlayford не наводи (као ни Курт Закс) које је

године Farrant конструисао виолу дамур.

Сл. 126б John Ross — Лондон —

ХVII в.

Међутим, од Хијеронимуса

и Антонијуса Аматија сачувана

је једна viola d'amour из 1572 г.“

Од хамбуршког виолинара Јоа

хима Тилке-а сачуван је један

сличан инструменат са четири

мелодиске и три аликвотне жице

из 1635 године.

На једној енглеској violi

d'amour из друге половине ХVII

в. корпус је осмичног облика,

глава плочаста са вертикалним

чивијама за укупно 11 жица. (Сл.

125).

Сл. 127 Viola di Bardone XVII в.

Сигнатура: Јасques Sainprae A Berlin

* Niederheitmann – Altmann: Cremona, стр. 48
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Код већине ових виола тече горњи део корпуса укосо према

врату. Поред јасница у облику пламених језика често се јавља

изнад њих и розета.

Број жица и облик корпуса viole d'amour није био канони

зован. Аликвотне жице уведене су у чивије испод хватишта, тј.

кроз пролаз између врата и хватишта, а кроз доњи део коњица

у петљу. Број мелодиских жица креће се од 5—7 као и али

квотних.

У ХVIII веку конструисана је discant viola d'amour под име

ном „Violon d'amour" с пет мелодиских и шест аликвотних жица.

У Енглеској и у Немачкој јавља се Viola d'amour и под именом

„Englisches Violett“.

У ХVIII веку конструисао је италијански виолинар Пјетро

Кастручи (Pietro Castrucci, 1689 — 17??) у Лондону „violettu marinu“,

бастaрд viole d'amour. Изгледа да се Георг Фридрих Хендл био

одушевио овим инструментом, јер је „violettu" употребио у опери

„Орландо“ као и још у неким операма. -

Viola di bardone (bordogne) или баритон имао је 25 жица од

којих је 7 било мелодиских, док су остале жице биле аликвотне.

По природи инструменат је баритон-бас карактера, а по конструк

цији бас инструменат у односу према violi d'amour. До данас

није установљено које се године првипут појавио овај инструменат

који је по мишљењу Курт Закса немачког порекла. Један од најчу

венијих виртуоза на овом инструменту био је гроф Никола Естер

хази, за кога је написао Јозеф Хајдн 1 и 5 соната. Последњи

уметник на баритону, Себастијан Лудвиг Фридел, умро је 1842 г.

у Берлину.

Виола бастaрда је била углашена:

Са — F — F — А — d

Виола дамур је била углашавана на разне начине. Уобичајено

је било углашавање:

d — fis — a — d — fis, — at — de као и:

А — d — a — d — fis, — а, — de

Гаспар Мајер навео је у делу „Мusiksaal" (1741 Nürnberg)

седамнаест начина углашавања виоле дамур у разложеним

акордима С, G, D, A и F дура као и у а — i — d молу.

Јохан Себастијан Бах угласио је виолу дамур у Е-дуру у

„Johannes Passion“, кад виола прати бас арију „Веfrachte meine

Seel“. -

Варијанта viole d'amour y употреби је и данас у Норвешкој

као Наrdangerfele, нарочито у селима. Инструмент има четири

мелодиске и четири аликвотне жице и углашен је као виолина.

Наrdangerfele је конструисао у врло примитивном облику учитељ

Ларс Кларку Оstersjö под крај ХVII века. Његов ученик Исак

Нилсен дао је овом инструменту облик виолине чији је корпус

редовно украшен разнобојним интaрзијама.



ВИОЛА да БРАЧО

виолина

Поред породице виоле да гамба јавља се у ХVI веку инстру

менат алт карактера под називом виола да брачо. Карактеристике

овог инструмента јесу: глава је у облику пужа, чивије сагиталне,

четири жице проведене преко коњица у петљу која је заомчена

за дугме, врат није подељен праговима на интервале, горња плоча

је испупчена, ребра су узана, горња н доња плоча прелазе преко

ребара и образују руб.

„Облици лире да брачо и виоле да гамба били су непрак

тични, а услед великог броја жица и компликовани. Ово је узрок

што ови инструменти нису били популарни у широким народним

слојевима и што су били инструменти професионалних дворских

музичара и аристократије. На усавршавање облика музичких

инструмената и проширивање њиховог дијапазона тонова имали

су утицаја и нови музички облици, док је главну улогу одиграо

проналазачки дух знаних и незнаних мајстора инструментара.

Тако је један незнани инструментар ХVI века одбацио из

конструкције лире да брачо и виоле да гамба све оне делове за

које је дошао до сазнања да су непрактични при музицирању и

као такви сувишни и непотребни.

Овај незнани мајстор решио је интуицијом компликовани

акустични проблем новог инструмента и кристализацијом разних

облика фидула, лира и виола конструисао нов инструменат:

в и о л и ну.

Појава виолине није случајност, као што није случајност ни

музичка драма, која се појавила у чинквенчeнту (1594 г.) и у

истом веку када се појавила и виолина.

Виоле, гамбе, лауте, теорбе и чембало су били главни жичани

инструменти у ХVI веку. Волуминозност њиховог звука била је

дискретног карактера, и они су одговарали више интимној камер

ној музици него музичкој драми која је у звуку жичаних инстру

мената тражила и израз и снагу извесне монументалности.
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Виолина је убрзо преузела водећу улогу у оркестру због

својих одличних фонационих особина.

Ове особине упознали су и добро уочили већ први умет

ници виолинисте који су јој прокрчили пут у најшире народне

слојеве. И тако постаје виолина у ХVIII веку, најплеменитији

солистички и оркестафски инструменат.

Име „виолиниста“ јавља се првипут по свој прилици у Перуђи

1462 г. у цитату:

„Сum magister Franciscus florentinus,

Оuitarista seu Violinista et Cantarinus

fuerit conductus . . .““

У ХVI веку јавља се име Violino већ чешће. Тако је наводи

Giovanni Maria Lanfranco у делу „Sсintille ossia regole di musica

(Brescia 1533), док се у немачким делима ХVI века још не јавља рег

violino. Од немачких аутора први је Преторијус означио у првој

половини ХVII века „Rechte Discant Geige“ као „виолино“. Поред

имена виолино јављају се још имена: violetta, за discant viola da

braccio (Daniel Merк 1695 г.),

violetta picciola — Zacconi (1592),

violetta chica — Cerone (1613),

rabeles o Rebequines — Сетопе (1613),

rabeles o violinos — Сетопе (1613),

Klein oder Discant Geig-Rebechino — Violino —

Fidula — Praetorius (1618) итд.

До данас још није утврђено које се године виолина појавила,

и о првом конструктору виолинару још су и данас подељена

МИШЉeНba.

Са титулом „magister a violinis“ јавља се у Брешији „Pere

grinus filius Johanetti Magistri a violinis“ (1520—1610). Од овога

мајстора није позната ни једна виолина. У исто време живео је

у Брешији Giovanni Battista d'-Oneda с надимком од 1562 г. „qual

fa di violini“, али пре ове године већ се јављају виолине у Кре

мони од Андреје Амати.

Николај Јусупов је тврдио да је Теštator il Vecchio у Милану

први конструисао виолину смањивши облик виоле. Међутим, до

данас није ни сачуван ни пронађен ни један једини инструменат,

кога би, бар судећи према некој сигнатури, био израдио Тестатор.

Поред тога, ни један италијански музиколог није до данас могао

да пронађе у старим архивским књигама име Тестатора. Значи да

је Јузупов био заведен неком вештом фалсификованом сигнату

ром у виолини примитивног облика и израде.“

* Glornale di erudizione artistica, Vol. V, ex 1874

* N. Jousоupoff: La Luthomonographie, Frankfurt, 1856, стр. 5

Lütgendorff: Die Geigenmacher, Vol. I, стр. 46 i Vol. II, стр. 308
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Друга је личност Giovanni Kerlino 3а кога се веровало дуго

времена да је конструисао виолину у Брешији. Међутим, италијански

музиколог и историчар Ливи тврди да у Брешији није никад живео

неки Керлино. Давари мисли да је Керлино био онај инструментар

код кога је грофица Изабела од Мантове наручила 1495 године

неколико виола по које је у Брешију послала чувеног лаутисту

Анџела Тестагроцу. Историчар Стефано Давари потврђује ову

поруџбину, али каже да у писму грофице Изабеле није поменуто

име Керлина, већ само да виоле изради мајстор који их прави

(у оригиналу: „maistro de la viole“).

Антоан Фетис каже да је видео једну виолину с именом

Керлина и овако је описује:

„Није то обична виолина, већ је она прерађена на облик

виолине из виоле. Била је много испупчена и имала је виша ребра

него виоле из доцнијег времена. Уместо петље имала је кукицу

од слонове кости са четири рупице. На доњој плочи инструмента

било је име „Јоan Kerlino 1449.“

Данас је ова виолина у Музеју Конзерваторијума у Паризу.

О личности Керлина постоје разне хипотезе, као например:

1. Керлино је из Тирола (Ливи);

2. Керлино је из Бретање (Лаборд),

3. Керлино је Фламанац (Литгендорф);

4. Керлино је латинизирао име Ханса Герле, немачког лау

тара и виолара;

5. Керлино је погрешно штампано, треба да стоји: Zarlino

или Zerlino (Chioggia), и

6. Керлино име је настало премештањем слогова презимена

чувеног париског виолинара рестауратора — Жана Коликера

(Литгендорф).“

У Британском музеју налази се једна лира да брачо са

сигнатуром „Giovanni Kerlino 1452“, и личност Керлина претставља

још и данас нерешену загонетку. У првој половини XIX века

проузроковале су велику сензацију шест „случајно пронађених“

виолина са сигнатуром „Gaspar Duliffoprugcar Bononiensis 1511“,

и код виолиниста, и код виолинара, и код музиколога.

Име Сaspar Duliffoprugcar (ili Duiffopruggar) било је познато

и пре проналаска ових виолина. Гаспар је уживао велику репу

тацију као градитељ лаута и виола да гамба које се виде и на

његовом портрету из 1562 године.

* Stefano Davari: La Musica in Mantova, 1884, стр. 16 i Lütgendorff: Die

Geigenmacher, Vol. II. стр. 250

* А. Fétis: Antoine Stradivari, Paris, 1856, стр. 49

* Lütgendorff: Die Geigen und Lautenmacher, II. — стр. 250
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Гаспар Дуифопругар је романизирано презиме чувеног

инструментара Каspar (Gaspar) Tieffenbruckera који се родио у

Prucku, тачније Тiefenbrucku Код Rosshauptena 1514 године. Гаспар

се доселио у Лион око 1550 године из Фисена. У регистар ста

новника Лиона уведен је 1553 г., а француско држављанство

је стекао јануара 1558 г. Тифенбрукер је првипут био у Лиону већ

Сл. 128 Gaspar Duliffopruggar — Tieffenbrucker

1514 - 1571

бакрорез од Реter Woerlota, 1562

1553 г. Да ли је он радио у Италији, првенствено у Болоњи пре

другог доласка у Лион, то се до данас није могло да утврди.

Данас је установљено да су све виолине које се јављају с

његовим именом вешти фалсификати, а за оних првих шест

„случајно пронађених“ верује се да су оне дела Жана Батиста.
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Вијома (1798—1875). О Вијому зна се да је био највештији ими

татор инструмената чувених класичара и успело му је да и самом

Николи Паганинију подметне копију чувене „каноне“ виолине,

рад Јозефа Гварнеријус дел Ђезу-а, а да то Паганини није при

метио док га на ову мистификацију није упозорио сам Вијом.

Тифенбрукер је морао и могао да познаје виолину, јер је

Филибер Жамб де Фер (Philibert Jambe de Fer) 1556 год. издао

баш у Лиону где је живео Тифенбрукер, један памфлет у којем

се потцењује виолина.

Жамб де Фер пише о виолини ово:

„ . . . племићи, трговци и други угледни људи проводили су

слободно време уз инструменте који се зову виоле Виолина је -

инструменат који се употребљава у најбољем случају при скупном

игрању или у пријатном разговору, јер је лакше угласити квинту,

пошто је од кварте блажа. Такођер је лакша за ношење, што је

врло важно кад се прати нека свадба или поворка.“

О част и славу где је настала прва виолина отимају се два

града у Италији, Кремона и Брешија, оба у Ломбардији.

За Брешију говоре примитивнији облици виолина, за Кремону

у најновије време тврђења да је Андреа Амати око двадесет

година старији од Гаспара Бертолотија званог „да Сало“, осни

вача брешијанског виолинарства.

Има много индиција које иду час у прилог Брешије и Гаспара

Бертолотија, час у прилог Кремоне и Андреја Аматија. Поред

свега тога, и данас Брешија и Кремона и њихови историчари, сваки

понаособ истичу са разумљивим поносом да је у њиховом граду

забележена прва појава виолине у културној историји чове

Ч а НСТВА.

У партитури музичке драме „Орфеј“ Клаудија Монтевердија,

компоноване 1607 године у Венецији, наведене су две врсте

ВИОЛИ На .

„violini piccoli alla francese“ и

„violini ordinarji“ — у преводу:

мале француске виолине и обичне виолине.

Према мишљељу Рилмана „violini piccoli alla francese.“ односи

се на пошете, а „violini ordinarji“ на праве виолине.“ Ово мишљење

није усвојено од свију музиколога, и данас превлађује мишљење

да су „violini piccoli alla francese.“ виолине у данашњем смислу, а

„violini ordinarji “ да су alt viole da braccio.

Клаудио Монтеверди родио се у Кремони 1567 године, и

он је и могао и морао, да види још као дете, виолину у родном

* Lutgendorff: Die Geigen und Lautenmachter, I — стр. 94-Ph J. de Fer: Epi

tome musical de fons, 1556

* Rühlmann: Die Geschichte der Bogeninstrumente, Braunschweig 1882, стр. 65
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месту. Јер у то време већ је израдио прве виолине Андреја Амати,

оснивач кремонског виолинарства.

Годину рођења и име учитеља Андреја Аматија установио је

тек недавно Карло Бонети, који је уједно и доказао, да су у

Кремони живела у исто време два Андреја Амати.“

Виолинар Андреја Амати родио се око 1505, а умро пре

1580 године, а његов имењак родио се око 1520 или 1530, а умро

1611 године.

Бонети је пронашао да је Андреја био ученик лаутара —

виолара — Giovanna Liunarda da Martinenga.

Андреја је положио мајсторски испит 1538 године и добио

је назив „magister a violinis“, а радионицу је имао већ увелико

1542 године. -

Од Андреје Амати сачуване су две виолине, једна из 1551

и друга из 1553. године, другим речима: пре него што је Гаспар

Бертолоти да Сало положио мајсторски испит, тј. пре 1568 г.

Није искључено да је Гаспару дошла до руку и пре 1568

године једна виолина Андреје Амати, и да је Гаспаро према овој

виолини конструисао нов високи модел који је карактеристичан

за брешијску школу, док је Андреја Амати конструисао нижи

модел и дао виолини лепше контуре.

Да се вратимо у Брешију где су од ХV до прве половине

ХVIII века радили ови инструментари — лаутари и виолари:

Gian Francesco Antegnati (1530 г.), Маttео Веnti (1580—1648),

Gasparo Bertolotti „da Salo“ (1540—1609), Francesco II, Bertolotti

(1565—1614), G. dalla Corna (1484—1530), Giovanni Battista Doneda

(1530–1610), Hieronymus Geraldi-Virchi (1550), Giovanni Paolo

Маggini (1581—1682), Giovanni Michelis Peregrino (Pelegrino) --

Zuan (?) (1565— ?), Варtistimo Peregrino polj. 1571), Zanetto (Gia

netto) Michelis звани Моntecchiaro (рођ. око 1495 г.), Simone del

Liuto (1580—1592), Benedetto Virchi (рођ. 1520— ), Gerolamo Virchi —

Targhetta (1560—1612), Pietro Zanura (1509) и други.

Из села Сало крај језера Гарда дошао је 1562. године у

Брешију Гаспар Бертолоти. Његов отац Франческо био је сликар,

музичар и лаутар. Гаспаро је добио прву подуку у градњи лаута,

а по свој прилици и виола, од оца као и од кума Таргете који

је био чувен оргуљаш, мадригалиста и музичар на двору херцога

од Фераре и Мантове.

Гаспаро је добио 1568 г. мајсторску диплому и назив „magi

Ster a violinis“.

Због великог броја инструментара и конкурената Гаспаро

одлучи да се пресели у Француску. Његов одлазак је спречио

фратар Габриел који му је позајмио 60 лира, да Гаспаро остане

у Брешији. Убрзо он се обогати, и купи у Брешији две куће, а у

родном месту кућу и посед.

* Carlo Bonetti: La genealogia degli Amati Liutal, Сremona 1938.

9 Историски развој гудачких инструмената
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У вези са позајмицом од 60 лира сачувана је у архиву

Брешије признаница која у преводу гласи:

„Овим потврђујем да дугујем 60 лира пречасном господину

Габриелу, фратру цркве св. Петра, да моја уметност не пређе у

Француску. У свему лира 60.“ “ -

“ На основи примитивнијег облика виолина Бертолотија, данас

код многих виолинара превлађује мишљење да је виолина дело

Бертолотија.

У овом тврђењу и мишљењу недостаје један врло важан

докуменат, и то: Гаспаро Бертолоти да Сало није никад означио

на својим сигнатурама годину израде инструмента, док је Андреа

Амати то увек чинио. Ако се може веровати да је виолина

Могglata Morelle из 1540 г. оригиналан рад овог мантовског и

венецијанског виолинара, и да није доцније прерађена на облик

виолине из виоле да брачо, у том случају имао би предност

Морела и пред Аматијем и пред Бертолотијем.

И још се јавља једна виолина старијег датума, из године

1510, а коју је израдио према сигнатури „Јоannes Cesarum Domi

nicus Roma minorum 1510, (фратар Јоannes Dominicus). Међутим,

Литгендорф оспорава аутентичност години 1510 и мисли да година

треба да гласи 1570 или 1610, јер цифре бројева 5 и 1 нису

јасне на сигнатури.“

Прве виолине које су се појавиле на тржишту изазвале су

и допадање и прођу у ширим народним слојевима, и у ово мо

жемо да верујемо, јер и лире да брачо и виоле да гамбе биле

су и одвише компликовани инструменти по броју жица, а вели

чином својом и доста непрактични. Поред тога, лиристи и вио

лари морали су да посвете веома много времена учењу на

инструменту, а човеку из народа који је желео да свира из

личног задовољства, виолина са четири жице била је лакша за

учење и свирање мелодија на једној жици него полифоно сви

рање на више жица у исто време. О томе се и изјаснио и Филибер

де Фер. Тако је виолина прокрчила себи пут убрзо у живот, у

свет, у музику.

О томе наводим неколико докумената редом по годинама,

како су се јављали у историји музике. — У опису једне свеча

ности на двору Анри II, одржане 1 и 2 октобра 1550 г. у Руану,

помиње се виолина у цитату:

„ . . . десно, девет муза одевених у беле свилене хаљине

изводиле су ванредне звуке из мермерно сјајних виолина“.“

Према овом цитату виолина је већ позната била шест година пре

описа Филибер Жамб де Фера.

* Lütgendorff: Die Geigmacher, Vol. I стр. 31, Vol. II стр. 43–44.

* Lutgendorff: op. cit. Vol. I — стр. 79, Vol. II стр. 109.

* Vidal: Les instruments à archet, стр. 59.
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Леон де Бирбир (Leon de Burbure) забележио је да је музи

чар Пијетро Лупо послао магистрату у Утрехт пет виолина за

које је магистрат исплатио поменутом музичару седамдесет два

ливра.“

У Енглеској је виолина уведена у оркестар 1561 године, а

1571 имао је енглески дворски оркестар „Bande royale“ седам

ВИОЛИНа. -

Сл. 129. Антонио Страдивари

Француски краљ Карло IX послао је у Кремону дворског

музичара Николу Долине-а да купи за дворски оркестар једну

кремонску виолину, о чему је сачуван текст поруџбине која

ГЛаси:

„27 октобра 1572 г. Николи Долинеу, флаутисти и виоли

нисти именованог господина (краља Карла IX) предано је педесет

* Vidal: Les instruments a archet, стр. 61.
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турнејских ливара да купи једну кремонску виолину за службу

именованог господина“.“

Ова поруџбина односи се по свој прилици на Андреју Ама

тија који је за дворски оркестар Карла IX израдио 24 виолине,

6 виола и 8 басова (бас виола да гамба).“

Интересантан је навод Винченца Галилеја, оца славног астро

нома Галилео Галилеја, у делу „Dialogo della Musica antiqua e

moderna“ који гласи:

„violino fu portato a noi questo nobillissimo stromento da Pan

noni“, тј.

„виолина, овај најплеменитији инструменат нама је донесен

био из Паноније“.“

Како се име Панонија односи на приморске крајеве Хрватске

и на сам један део Хрватске, значило би да је виолина дошла у

Италију из Хрватске, што је, међутим, лишено сваке основе.

Године 1600 виолина је већ утврдила свој положај у музич

ком инструментаријуму, а својим одличним фонационим особи

нама начинила велик и значајан преокрет у музичкој уметности

заједно са члановима своје породице: виолом, виолончелом и

контрабасом.

И на крају да се осврнемо још једанпут на теорију Хајдец

ког да је виолина у главним контурама и конструкцији демину

тиван облик лире да брачо, дајем упоредну схему карактеристик

облика лире да брачо и виолине, као и карактеристике модела

виолина Гаспара Бертолоти Сало-а и Андреје Амати.

ДЕО ЛИРА ДА БРАЧО ВИОЛИНА

Глава : срцолика, плочаста пуж

веома ретко пуж

Чивије: вертикалне CaГИTaЛНе

Корпус:— горњи део полукружан полукружан

средњи део плитак, доцније плитак са формира

дубљи, углови ним угловима

формирани

ДОЊИ ДеO шири од горњег шири од горњег

- и полукружан и полукружан

Јаснице: I. ( ), II. S III. f f

Горња плоча: испупчена испупчена

Доња плоча: ру *

обе плоче прелазе преко ребара и образују

руб и рубни јарак

* Vidal: Les instruments a archet, стр. 61.

* F. Niederheitmann – Altmann: Cremona, стр. 44.

* Firenza 1581, стр. 135.
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Жица: Пет МеЛОДИСКИХ четири

и две бордун

Б e p т о л о т и

Глава :

Корпус :

) ( :

Јаснице:

Лак:

Тон:

спирала непотпуно

СТИЛИЗОВаHa

високо испупчен

доцније снижен,

корпус мали

плитки и дугачки,

углови нису извучени

дугачке, широке,

паралелне са годи

штима, главице

велике и подједнаке

тамно златно-жут,

боје тамног ћилибара

карактер виоле-алта,

соноран

А м а т и

боље стилизована, мало изду

Жена

испупчен, доцније снижен,

корпус мали

дубоки, дугачки, углови веома

извучени

дугачке, широке, паралелне,

горње главице мало мање од

ДОЊИХ

светло жуто-смеђ,

тамно златно жут

сопрански, мекан

Михаел Преторијус први је забележио углашавање породице
viola da braccio и то:

Klein Discant:

Discant (Violino)

Tenor — Alt:

Bass:

Gross quint bass :

С1

g

С

F

С

F,

gi da as

di ai ez

g d; а,

с g di и

G d a

С G d an

Кlein Discant — geige oдноси се на малу „квартну гајге“ —

„Quartgeige“.“

* Syntagma Musicum, Vol. II, 1618, Tabela Universalis, стр. 26.

* Sachs: Handbuch der Мusikinstrumentenkunde, стр. 195—6.
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Исто си,а гудачких инстртмената почиње у паз=c: стошло

сти, и то од онога да на кад је гудало постало постепних којим

је жита на инструменту стазље-а у забсаса 7.

-- r р
*34

-:-

I2Стара. za Izz«а прича каже је ост - зана, владао на острву

Леуки. данас Цејлову, псаи био у исто га и који је гудало пре

злазио преко жита разана хасте — газза астрона.

На неким стагим азиским и афг из сам гуш - има наилазимо

на тетизе, жиле и дреза животиња који су досније замењени

коњском струзом.

На примитивније гудало имамо у обичној виткој дрвеној

razr:gи без струна којом се презлачило преко жица. Сиска је

често пута била и назубљена као тестеса да боље захвата жицу,

да се гибрације жиде што чешће понављају.

Основаи делови гудала јесу: довена шипка и струна раза

пета између ерхова шипке.

Оријентална гудала и данас су веома примитивно израђена

и мало се разликују од старих гудала.

Развој конструкције гудала претстављен је на приложеној

Схеми:

Пери од Шипка Механ и за м Пример

1 дрвена шипка без - афрички инстру

струна менти

И дрвена шипка на- - *

зубљена

III стрељачки лук тетиве уведене пинака — Ађанта

у врхове лука

IV шипка савијена коњска струна раванахаста,

у луку уметнута у расцепе екатара

V шипка продужена струне у расцепу ерх-сиен — Кина,

у држак или су за врхове ребаб — Арабија,

шипке свилом везане Персија
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VI

VII

VIII

IX

I.a

I.6

II

III

IV

шипка формирана

у облику лука

шипка скоро права

врх шипке има

кљун, држак је у

облику спирале —

пужа

шипка скоро права

права шипка

шипка савијена

у лук

врх шипке има

кљун

шипка у луку

врх шипке чини

кљун, жабица је

ГЛОМаЗНа

струне при врху у

расцепу, код дршка

ОМОТаНе ОКО ШИПКе

струне су на кра

јевима шипке уса

ђене у прстенове,

струне су опуште

не, а доњи крај

омотан је кожом

која се прстом за

ТеЖе

струне су на врху

усађене у прстен,

доњи крај омотан

кратким кожним

тоболцем

струне при врху

усађене у прстен

доњи крај шипке

има насађену при

митивну жабицу

ЕВРОПА

струне уведене у

омчу или у прстен

доњи крај шипке

има жљеб у који

су усађене струне

струне су усађене

у отвор— рупицу—

при врху, на до

њем крају усађене

у жабицу

струне усађене у

отворе при врху

и у жабици

коус— Туркестан

Кеменџе новији тип,

Персија, Арабија,

Мала Азија

тараванза — Јава

тајуш, паун-гусле

Утрехтски псалтир

крауд, IX век

крауд млађи тип

, виола ХIII—XIV век

виола ХV в.

Мерсен 1620
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VI врх има кљун, струне на врху Басани 1680

шипка је при усађене у отвор

доњем крају шипке, при крају

назубљена, у отво- завезане за прстен

ре улази прстен који се премешта

са зуба на зуб да

се струне затегну

VII врх има кратак први и најприми- 1700 А. Корели,

кљун тивнији модел Ђ. Тартини

жабица са завртњем

VIII изабрана је лакша жабица боље моде- 1740

врста дрвета, лирана од пређаш

шипка је при ње, затезање струна

жабици избраздана помоћу завртња

IX врх гудала је жабица боље изра- Крамер 1770

основа за ХI период ђена, има усеке са

оба краја, затезање

помоћу завртња

Х шипка по облику жабица ВиОти 1790

ДОста Слична боље израђена

данашњој од IX периода

ХI данашње гудало Конструктор:

Франсоа Турт, мл.

1747—1835 Париз

Данашње гудало је састављено из ових основних делова :

1) шипке, 2) струна, 3) жабице и 4) завртња којим се затеже

жабица. Врх шипке, глава, превучен је танком коштаном пло

чицом кроз чији се отвор умећу струне у главу. У жабицу су

уведене струне кроз помичан метални прстен, док је отвор жа

бице затворен помичном металном плочицом. Са доње стране

жабице усађена је навртка у коју улази завртањ кроз крај шипке

којим се затежу струне.

Данашњем гудалу дао је дефинитиван облик Франсоа Турт

(Francois Tourte 1747—1835) у Паризу. Његов отац лаутар пра

вио је и гудала, и он је по свој прилици изумео помичну жабицу

која се затеже помоћу завртња. Франсоа је морао да учи сајџиски

занат док је старији брат Ксавиер био виолинар и гудалар. Турт

је осам година радио код једног сајџије, а у слободно време

помагао брату виолинару, и једнога дана напусти сајџиски занат

и ода се гудаларству. Прва гудала израђивао је од дуга буради

у којима је долазио шећер из Америке. Ова гудала продавао је

по 20—30 суа. Турт је увидео да су ова гудала сувише лагана и

да се шипка брзо искривљује. У потрази за одговарајућим дрве

том он је вршио неуморно пробе с европским и прекоморским

врстама дрвета. Коначно је пронашао, око 1775—1880 г. да фер



Историски развој гудачких инструмената 137

намбук дрво пружа најбољи материјал за израду гудала. Турт

је на гудалу извршио ове исправке:

1. струне је положио по ширини, а да то постигне исекао

је у жабици

2. канелу — отвор у који је струне уметнуо и причврстио

их маленим дрвеним чепом;

3. преко отвора канеле уметнуо је помичан узан метални

поклопац који је превукао седефом или коштаном плочицом;

4. доњи крај струна провукао је кроз помичан металан прс

тен који је насадио на зуб жабице и

5. главу шипке је превукао коштаном плочицом.

Сл. 130. Франсоа Турт

Шипке за гудала није резао из дасака у савијеном облику

него их је резао праве и савијао их преко ватре. Жабице је пра

вио од абоноса, слонове кости или од оклопа морске корњаче, и
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често их је украшавао златом и седефом. Турт је продужио

шипку виолинског гудала на 74—75 см., за виолу на 73—74 см.,

а за виолончело на 72—73 см. Да струне не би додиривале шипку

при свирању он је израчунао висину главе према жабици, пре

нео је тежиште гудала с врха према жабици и ради тога је

жабицу правио од тежег материјала. Струне је пре увођења у

шипку прао у води у којој су се искувале мекиње, и на тај

начин одузео им је масноћу. Опране струне испирао је у раствору

плаветнила, као што се испира рубље, а струне су услед тога

добиле лепу белу боју.

Фернамбук гудала продавао је Турт по 12 луидора, једно

ставније израде од 36 франака до 3/4 луидора. Данас се креће

цена правим Турт гудалима од 600—1.400 долара.

Жан Б. Вијому је успело да изради тачну математичку и

геометриску формулу тежине и конструкције Туртових гудала.

Вијом је израђивао помоћу ових формула одлична гудала и кон

струисао је метално гудало.

После Турта и Вијома прославили су се као одлични гуда

лари у Француској: Francois Nicolas Voirin (Mirecourt 1-Х-1833 —

Paris 4-VI-1885), Jacques Lafleur (1760–1832), Francois Lupot (1774

— 1837), брат славног виолинара Nicolas Lupota, Eury (1810 — 1830),

Dominique Peccate, Gand, Bernardel, Lamy, Thomassin, Vignerom,

Pajeot, Silvestre, Simon, J. Fonclause, „le Mayer“, Henry, Sartory,

Voirin J., Vuillaume J. B., Vuillaume N. F., Vuillaume S. и други.

Франсоа Турт је Страдиваријус у гудаларству.

Енглески Турт — John Kew Dood (1752—1839) умро је у

највећој беди, али није хтео да прода тајну израде гудала ни за

две хиљаде фунти стерлинга. Поред Dooda +увени су Јаmes

Tubbs, Hill, W. III. Forster, J. Brown, J. Norris, G. L. Panormo,

Simpson и други.

Најчувенији руски гудалар је Николај Кител (1839—1875),

а врло добра су гудала Анатола Лемана (1859—1913) и Б. Б.

Иванова.

Немачка је дала велики број гудалара од којих су најзна

чајнији: L. A. Bausch (1805—1871), Ch. Süss (1859—1900) G. F.

Schwartz (1785—1849) Ј. В. Reiter (1834—1899), Piretschner H. R.

и R., А. и Сh. Rau, A. Riechers, R. Weichold, у породици Nürn

berger шест гудалара итд.

У Италији чувени су : E. Praga, Pellegri, Ronchini, Taddini,

Zanotti, Montefiori и др.

Боља гудала израђују се од дрвета бразиловог (Сaesalpinia

Brasiliensis), ферманбука (Caesalpinia cresta), St. Martal — Никара

гуа (Caesalpinia echinata), сапан или јапан (Сaesalpinia Sapan),

мангрове (Rhicophora mangle), змијиног (Таbura guianensis), док се

јефтинија израђују од буковог, трешњевог и крушковог дрвета.
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Сл. 131 Гудала

Гудало

Гудало

Гудало

Гудало

Гудало

Гудало

Гудало

Гудало

Гудало

равана хасте

крауда

из XIII в.

из XV в.

из 1620 г.

ИЗ 1940 г.

ИЗ 1660 г.

ИЗ 1680 г.

из 1700 г. —

Корели

Гудало из 1740 г. —

Тартини

Гудало из 1770 г. —

Крамер

Гудало из 1790 г. —

Виоти
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Шипке гудала јављају се у облику округлом, октогоналном

и са жљебом, тзв. канелираном.

Сл. 132 Виолина Антонија Страдиварија из 1701 г

Као што су карактеристичне главе за појединог виолинара у

градњи и стилу тако исто су главе и шипке гудала карактери

стичне за појединог мајстора гудалара. Главе по облику могу бити

кратке вертикалне на шипци, кратко укосо сечене и дугачке тзв.

лабудова глава.
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АНАТОМИЈА ВИОЛИНЕ

Имена појединих саставних делова виолине подударају се у

многим језицима с именима појединих делова човечијег тела.

Виолина је састављена из 62 дела и сваки део има одређену

функцију.

На виолини имамо: горњу плочу 1, доњу плочу 1, ребара 6,

јаснице 2, горњи венац 1, доњи венац 1, петљу 1, коњиц 1, дугме

1, отвор за дугме 1, врат 1, хватиште — језик 1, главу 1, пуж 1,

poгoвe — уши на пужу 2, седла 2, чивије 4, отвора за чивије 8,

чивијиште 1, жице 4, пањића 6, спојника 12, басова гредица 1,

душа 1, жица за петљу 1, основу лака и лак.



КОРПУС “. . . . .

Резонатор виолине састављен је од горње даске — плоче

тзв. гласнице — звучнице, доње плоче — дна — патоса и ребара.

На унутрашњој стра

ни горње плоче прилеп

љена је поред леве „f“

— јаснице басова гредица

| — краће гредица. Иза де

| СНе НОЖИЦе КОЊИЦа ПО

стављен је вертикално та

| нак округао дрвени стубић

| тзв. душа.

Ребра су насађена

уз руб доње плоче. С

унутрашње стране пове

зани су углови ребара

пањићима. На средини нај

ниже и највише тачке кор

пуса ребра су причвршће

на за пањиће, а врат је

насађен на горњи пањић.

Ребра су обложена уз

горњи и доњи руб са уну

трашње стране корпуса

узаним танким дрвеним

тракама, тзв. спојницима

или ребарцима. Горња и

доња плоча опточена је

уз ивицу руба венцем који

је састављен од три узане

траке. Испод венца фор

мирано је узано удубље

ње, тзв. рубни јарак из

кога се извија испупчење

корпуса тј. плоча.
Сл. 133 Ребра са уграђеним пањићима



Историски развој гудачких инструмената 143

Коњиц је постављен између јасница тачно у линији усечака

који деле јаснице на две дужине.

Корпус може

бити према облику

висок, полувисок или

НИЗаК, И СВаКИ ОД

ових облика је у из

весном смислу карак

теристика појединих

СТИЛОВа И ШКОЛа.

На горњој пло

чи исечене су јаснице.

Појава јасница

На СВИМа ЖИЧАНИМ ИН

струментима је ре

зултат сазнања, већ

античких инструме

нтара, да се звук

преноси у простор у

процесу: ,

импулси са жице пре

носе се преко горње

плоче (код гудачких

прво преко коњица)

на ваздух који је за

творен у кутији. Ако

на кутији нема отво

ра, тон је „глув“, јер

се вибрације вазду

ха из кутије не могу

да пренесу непо

средно на ваздух који

је око кутије.

Развој облика

јасница претставља

приложени дијаграм:

Сл. 134 Горња плоча са бас гредицом

Пер и од () бл и к

I. резонатор је отворен, нема ни мембрану ни плочицу

II. на мембрани буше, стражњи део корпуса није пре

свођен

III. на мембрани буше, на леђима корпуса јасница

IV. мембрана или плоча без јасница, на леђима корпуса

јасница
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V.

VI.

VII.

VIII.

IХ.

ХI.

ХII.

XIII.

XIV.

ХV.

ХVI.

један део корпуса пресвођен, други отворен

јаснице при врху корпуса с обе стране

јаснице у облику ( )

( ) и розета, једна до четири

) ( често и розете

а) розета (лаутаста фидула)

б) облик паралелограма

пламени језици

пламени језици и розета

S

S и розета

f

експериментални облици

Сл. 135 Доња плоча са ребрима и пањићима

Први облик f јас

ница пронађен је на

виоли на слици „Аs

sumtion“ од Рафаела из

1502—1505 г. У облику

јасница има детаља који

су карактеристични за

поједину школу и стил.

Ово се односи на ши

pину и дужину јасница,

на величину и облик

горњег и доњег ока, на

угао под којим су гла

вице подавијене, на њи

хов положај на плочи,

на њихово растојање

као и на њихов нагиб.

Сви наведени еле

менти имају известан

утицај на карактер тона.

Иако су једни виоли

нари копирали стил јас

ница од других виоли

нара, у том копирању

било је и незнатног

отступања било у ком

детаљу. Многи мајсто

pи нису се држали сле

по једног истог облика,

величине и положаја

јасница, што можемо

Да ВИДИМО И КОД СаМОГ

Страдиварија.
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Јаснице су по средини дужине подељене зарезима који су

слово S трансформисали у слово F. Између ових зареза постав

љен је коњиц на плочу.

Већ су први виолинари обраћали велику пажњу естетском

облику јасница и њиховој симетричној обостраној изради. У поро

дици Амати најлепши облик дао је јасницама Никола Амати, док

је Антонио Страдивари дао најлепши облик јасницама који и данас

са неких виолина служи као узор савременим виолинарима.“

Први гудачки лукови нису имали коњиц и прва његова при

мена јавља се на луку у облику дрвеног стубића који је подме

тнут између жице и мехура причвршћеног на лук.

Други период доноси дрвену плочицу подметнуту између

жице и мембране или дрвене резонаторске плоче. На инструмен

тима Индиског Архипелага често пута замењује коњиц малена

ребраста шкољка. Ножице на коњицу јављају се у трећем раз

војном периоду као и коњиц с једном продуженом ножицом које

смо већ упознали при опису ребека, крауда и лужичко-српских гусала.

Четврти период претставља облик данашњег коњица.

Коњиц се израђује од јавора. Врста дрвета, дебљина, ширина

и положај коњица на плочи имају велик утицај на тон инстру

мента. При изради коњица, према испупчењу горње плоче, све

димензије коњица зависе о дебљини и степену тврдоће горње

плоче, и коњиц је један веома осетљив анатомски део виолине.

Да би се осцилације жица што боље пренеле на горњу плочу

вршене су пробе с коњицем који је имао три као и четири ножице,

што је остало без нарочитог резултата. Да неки средњевековни

гудачки инструменти нису имали коњица било је говора при опису

лаутасте фидуле — Lautenfiedela.

Коњиц виоле д’ амур и виоле бастaрде носи на себи мелоди

ске жице, док су аликвотне жице провучене кроз сам коњиц, тј.

кроз ситне рупице које су избушене изнад доњег руба коњица.

Срцолики прорез на коњицу нема само декоративну улогу

него у првом реду акустичку. Овај прорез елиминише мртву

тежину сувишног дрвета и регулише тежину коњица.“

На унутрашњој страни горње плоче прилепљена је поред

леве јаснице басова гредица чија дужина запрема око 7/9 дужине

горње плоче. Гредица је положена веома мало укосо да се спречи

прелом горње плоче по њеној дужини. Гредица није олако при

лепљена на плочу, него је плоча незнатно затегнута, услед чега

се повисује висина тона горње плоче. Ово затезање плоче одго

вара затезању кожне мембране на добошу и тимпанима.

* Конструкцију Страдиваријевих и Гварнери дел Ђезу јасница анализирао

је математичким формулама Др. Фрањо Кресник у делу „Староталијанско умјеће

грађења гудачких инструмената“, стр. 67–73.

* op. cit. стр. 97.

10 Историски развој гудачких инструмената
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Погрешан положај гредице као и погрешне димензије и

квалитет дрвета имају веома велик утицај на тон инструмента.

Француски виолинар Мирмон и амерички виолинар Филтон

стављали су две гредице на плочу од којих је десна била краћа.

Француски виолинар Рамбо је 1867 г. изложио на светској изложби

у Паризу виолину са две гредице од којих је једна била на доњој

плочи.

У виолинама из ХVII и ХVIII века гредице су краће и тање,

док су данас нешто дуже и масивније. У то време био је тон „а“

нижи од данашњег, а услед већег вертикалног и хоризонталног

притиска жица на горњу плочу морало се прибећи реконструк

цији гредице.

Горња и доња плоча спојене су преко ребара. Развојни дија

грам ребара је овај:

I. корпус нема ребара јер је цео из једног комада материјала

као кокосов орах, пањић бамбусове трске, мехур и сл.;

II. корпус је издељан из једног комада дрвета, а зид корпуса

даје основу за ребра;

III. корпус је израђен из једног комада дрвета, а ребра су

формирана приликом дубљења корпуса. Ова врста ребара зову се

несамостална ребра; -

IV. ребра се израђују одвојено од кутије корпуса и форми

рају се према његовом облику, и ово су тзв. самостална ребра.

За израду ребара узима се јаворово, ређе крушково или

буково дрво. Кратке дрвене плочице квасе се у води и формирају

према облику доње пточе преко врелог, нарочитог глачала. Између

саставака ребара умећу се пањићи који везују углове са доњом

плочом. Ивице ребара које прилежу уз доњу и горњу плочу опто

чене су узаним тракама тзв. спојницима које се израђују од липо

вог, врбовог, ређе буковог дрвета.

Поједини виолинари украшавали су ребра орнаментима, као

напр. Страдиваријус на „Greffuhle“ и „Нellier“ виолини.

Према највишој горњој и доњој тачки ребра су за доњу

плочу везана полукружним пањићима. Доња ребра и доњи пањић

пробушени су по средини, и у овај узани отвор умеће се дугме

за које је петља заомчена кратком жицом.

Волумен затвореног корпуса зависи о висини ребара и испуп

чењу плоча. Брешијски мајстори узимали су ужа ребра него

кремонски. Први су имали висок а други низак, спљоштени модел.

Код Страдиварија висина ребара одговара, скоро по правилу,

сумарној висини доње и горње плоче.

Било је покушаја да се јаснице изрезују на ребрима и да се

лева ребра праве за 2—3 mm шира од десних, али се ове ново

тарије нису одржале.
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Ако бацимо поглед кроз десну јасницу у унутрашњост вио

лине видећемо округао танак дрвени стубић који је вертикално

постављен између горње и доње плоче. То је тзв. душа.

Функције душе јесу:

1. да преноси импулсе с горње плоче на доњу;

2. да десну половину горње и доње плоче дели на два дела,

услед чега се тон корпуса повисује за октаву од основног тона

корпуса,

3. да подупире горњу плочу која на себи носи вертикалан

притисак жица од 10.54 кг. и хоризонталан од 23.78 кг.

Карактер и тембар тона виолина зависи и од дебљине душе,

квалитета дрвета као и њеног положаја.

С душом су прављени многобројни експерименти и о души

постоје разна мишљења. Можемо слободно да кажемо да функција

душе у виолини одговара функцији човечјег срца.

Куриозума ради наводим ове експерименте: Francis и Georges

Сhanot cTaвљали су душу испред коњица, Петизон је правио душу

од стаклених цеви, Дејвидсон је душу избушио на неколико места,

Мордре је стављао душу по средини корпуса, Витерс је заменио

душу танком цевчицом итд.

Горња и доња плоча опточена је око руба венцем који је по

правилу састављен из две црне дрвене траке између којих је једна

бела трака. Неки брешијски мајстори украшавали су плоче и

двоструким венцем, а доњу плочу украшавали су и геометриским

фигурама. Холандски и неки немачки мајстори употребљавали су

рибљу кост уместо дрвета, Страдивари слонову кост, а једна је

позната и са седефним венцем, што се све своди на декоративну

улогу овог детаља виолине.

На горњи пањић виолине насађен је врат на ком разликујемо

ове делове: хватиште или језик, горње седло преко кога се

уводе жице у чивије, главу са чивијиштем у које су сагитално

усађене четири чивије и избочени насад стремен на који се наса

ђује палац кад се свира у вишим позицијама. У развоју врата

имамо ове периоде:

1. инструменти без врата (лук),

2. врат, тј. шипка врата пролази кроз корпус инструмента,

3. врат је усађен у корпус,

4. врат и корпус чине једну органску целину и нема хвати

шта — језика,

5. врат је насађен на корпус и има хватиште: а) неподељено

праговима на интервалска растојања и б) подељено на интервалска

растојања;

6. данашњи врат.
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На гудачком крауду врат је формиран у самом корпусу, а

стране корпуса затварају са спољне стране врат.

На виоли д' амур је остављен пролаз између језика и врата

кроз који су уведене аликвотне жице у чивије.

Данашњи врат виолине је дужи за око 5—7 mm oд врата

из ХVII и прве половине ХVIII века, и зато се ретко може да

нађе виолина са старим оригиналним вратом који се мора да замени

новим — дужим вратом.

Врат завршава главом која је формирана по правилу у облику

пужа, док су стари мајстори често вајали главе узимајући елементе

Сл. 135а — Маttео Goffriller, Venezia 1711

и мотиве из антропо

морфизма или зоомор

физма. Овај манир прим

љен је по свој прилици

са оријенталних инстру

мената. У овом начину

формирања главе про

славили су се брешиј

СКИ, ХОЛаНДСКИ И ТИ

ролски мајстори као

и: Бертолоти, Мађини,

Бенти, Ромбоутс, Штај

нер, Албани, Алетсе и

други.

Савијуци се на гла

ви постепено сужавају

у круг и завршавају се

на избоченим роговима.

Као што је за поједину

школу и за појединог

виолинара карактери

стичан облик корпуса

и јасница, тако исто је

карактеристичан облик

главе, и стручњаци при

ликом експертиза по

свећују велику пажњу

стилу главе. Има при

мера да се на корпусу

виолине једног мајстора

види глава која стилом

не одговара раду и

стилу оног мајстора

који је израдио корпус.

Ово се тумачи тиме, да је глава с вратом на односном инстру

менту била толико оштећена да се није могла рестаурирати.
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*

Страдивари је често пута бојадисао савијутке на пужу црном

бојом. -

У развоју формирања главе имамо ове периоде:

1. на правој шип

ци врата глава још

није формирана на

рочитим обликом,

2. главу прет

ставља задебљан врх

шипке врата,

3. врх шипке у

крашен је резбари

јом,

4. елементи из

зооморфизма,

5. врх врата

формиран је у чиви

јиште,

6. глава је за

обљена (крауд),

7. облик визан

тиског крста,

8. плочаста: а.

срцолика, б. прстен

— круг — елипса,

в. у облику Т слова,

9. спирална,

10. плочаста, за

бачена уназад као на

лаути,

11. пуж глава.

Анђелико да Фje

золе претставио , је Сл. 1366 — Joannes Udalricus Eberle, Prag 1750

на једној слици фи

дулу на којој глава

има облик овалног прстена (1430 год.) Ђироламо Бенвенуто насли

као је виолу (око 1500 г.) која има осмоугаону елиптичну главу

у којој је извајана розета. Прве лире да брачо преузеле су пло

часту главу од фидуле, док је позната и пуж глава на лири да

брачо на једној слици из школе Ђорђоне у Бечком музеју. Напо

литански виолинар Никола Гаљано израдио је главу од бисерне

шкољке на једној виолини из 1711 г.

Виолина норвешког виолинисте Оле Була (1810—1880) истиче

се уметничком израдом женске главе. Према легенди, виолина је
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оригиналан рад Гаспар да Сало-а, док је главу извајао славни вајар

Бенвенуто Челини. Виолину је завештао Оле Бул своме родном

месту Бергену, где се чува у музеју. Francesco Ruggieri detto „il Per“

извајао је женску главу која је украшена драгим камењем, док је

коса колорисана.

У музејима мо

гу се видети гудачки

инструменти који су

украшени интaрзија

ма, дуборезом, као

и сликама, напр. вио

ла да гамба Гаспар

Дуифопругара, вио

лина енглеског кра

ља Јакова I, виолон

чело војводе од Есте,

в и о ли на Петруса

Гварнеријуса, итд.

Анатомију вио

лине обрадило је до

Данас НеКОЛИКО СТО

тина виолинара и му

зиколога. У свима

описима изостављене

и незапажен је остао

један на око безна

чајан и ситан део

виолине. Морам да

признам да се овај

Детаљ Не НаЛаЗИ На

свакој виолини, вио

ли, или виолончелу,

али се он ипак јавља,

иако спорадично.

Сл. 136в — Felix Savart, Paris 1819

Ако посматра

мо главе приметиће

мо на неким виолинама, виолама и виолончелима да оне прелазе

директно зидове чивијишта у благом луку. Међутим, има

инструмената на којима видимо да је између чивијишта и почетног

унутрашњег лука спирале формиран један исечак око 2—3 mm.

широк. Овај ситан детаљ између главе и чивијишта зове се „бра

дица“. Овај се детаљ јасно види на виолини Омобонуса Стради

варијуса из 1740 г. Андреја Гварнеријуса из 1670—1801, Паола

Мађинија из око 1600, као и на другим виолинама, виолама и

ВИОЛОНЧеЛИМ a.
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Простор између пужа и горњег седла у који су усађене

чивије зове се чивијиште. |-

На многим примитивним оријенталним гудачким инструмен

тима није било чивија него су жице напросто омотане око врха

шипке врата.

Према положају у чивијишту, чивије могу бити:

1. вертикално у

сађене:

а) с предње стране

б) са задње стране;

2. сагиталне у:

а) паралелном поло

жају,

б) у дивергентном по

ложају.

На виолини, виоли,

виоли д' амур и вио

лончелу чивије су са

гиталне, на контрабасу

вертикалне.

На персиском сазу

усађене су чивије за

аЛИКВОТНе ЖИЦe На Сам

врат, док су на бенгал

ском есрару усађене по

целој левој страни вра

та. На алабу — саранги

чивије су усађене, с обе

стране врата, а глава и

f јаснице преузете су са

европских модела. На

јапанским гудачким ла

утама чивије су усађене

укосо у дивергентним

правцима. Чивије се јав

љају у разноликим об

лицима, например: кру

школиком трапезном,

квадратном, паралело

грамском, клинастом,

ренесансе итд.

Сл. 136г — Louis Guersan, Paris 1750

округлом, елиптичном, у стилу барока,

Чивије се израђују од што тврђег дрвета, тако од абоноса,

тика, палисандера, махагонија па и од слонове кости.

У ХIX веку јављају се први патенти у тежњи да се жице

што брже, што лакше и што чистије угласе.

Хватиште или језик прилепљен је на горњу површину врата.
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Према једној легенди, заокружен облик дао је хватишту Лео

нардо да Винчи јер се осведочио да хватиште мора да буде заокру

жено као што је заокружен и коњиц. На многим оријенталним

лаутастим и гудачким инструментима хватиште је подељено пра

говима на интервалска растојања. Прагови су имали облик прстена

који је заокружавао врат.

Поједини мајстори украшавали су и хватиште инкрустацијом

седефа, слонове кости или метала, у чему је највећи уметник био

хамбуршки мајстор Јоахим Тилке (1641—1191).

Систематика и класификација поделила је гудачке на инстру

менте с петљом и на инструменте без петље.

Многи оријентални инструменти нису имали петљу него су

се жице оматале око доњег краја шипке врата која је излазила

из корпуса.

Савршенији начин запетљавања жица био је тај, да су се жице

затезале за кратак рожић који је формиран био на најнижој тачки

на рубу корпуса. Други начин био је да су у руб укуцавани мали

Чавли за који су жице омотаване, а ово видимо и код наших

примитивнијих тамбура.

На лири у „Ногtus deliciarum“ из XII в. видимо петљу триан

гуларног облика, а доцније се јављају и облици неправилног пара

лелограма. На фидули коју нам је претставио Анђелико да Фјезоле

имамо петљу која је на доњем крају пробушена и коју придржава

једнострука жица — по свој прилици метална. Ову исту врсту

петље видимо и на лири да брачо на слици Бартоломеа Монтање

(око 1500 г. ).

Уместо петље јавља се на лаутастој фидули попречна летвица

која је преузета са лауте.

Дефинитиван облик добила је петља у ХVI веку.

Поједини мајстори украшавали су петљу седефом, слоновом

кости, златом, сребром, као и драгим камењем. Често се јављају

на петљи и монограми виолинара или и власника виолине, лире,

музе, женске главе и сл.

Да би жице имале што већу амплитуду Др. Томастик је

скратио петљу и у њу је уметнуо 4 вијка за што прецизније

углашавање жица.

Петља је заомчена за дугме краћом и дебљом жицом која

прелази преко доњег седла.

На примитивном стрељачком луку (лук — цитари) жица је

исплетена била од танких тетива или црева животиња. На азиским

и афричким гудачким инструментима јављају се жице од свиле,

влаканаца разних биљака, коњска струна и напослетку се јављају

И ЖИЦе ОД Метала.

За израду жица највише су употребљавана овчија црева која

данас замењује метал и најлон.
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. Према једном податку од Жан Жак Русоа прве оплетене

жице правио је француски виолинист Сен Коломб (Saint Colombo)

1675 г. и најпре их је применио на квинтону. Оплетавање жица

врши се веома танком сребрном, бакарном или алуминиском као

и златном жицом.“ Цревне жице заменио је Др. Томастик металном

жицом која је оплетена. Чистоћа интонације зависи у многоме од

квалитета и израде жица, што се у речнику виолиниста означава

термином „квинтна чистоћа“.

У градњи гудачких инструмената дрво се показало као нај

бољи спроводник звука. Инструментари класичари израђивали су

корпусе лаутастих и гудачких инструмената од тополе, платана,

букве, крушке, шљиве, јеле, смреке, јавора и разног тропског

дрвећа. Градитељи гамба и виола уверили су се да смрека и јавор

дају најбољи материјал и постижу најбољи резултат у квалитету

тона, а ово стечено искуство лаутара и виолара усвојили су и

виолинари. Многобројним експериментима доказано је да је за

градњу горње плоче најбоља смрeкoвинa (Picea exelsa), а јавор за

доњу плочу и ребра. Није реткост да се нађу и стари италијански

инструменти на којима је доња плоча израђена од платана, крушке,

јабуке, брезе и тополе на виолама и виолончелима, али ово се

може тумачити и оправдати једино недостатком и немаштином

јавора.

У историји виолинарства било је покушаја да се дрво замени

неком другом материјом као глином, порцуланом, металом, папир

машеом, стаклом итд. Међутим, смрека и јавор до данас још нису

нашли ни бољу ни сличну замену.

У свима монографијама виолине помиње се да је наш јавор

и наша смрека одличног квалитета, а према неким цитатима Стра

дивари је узимао смреку с Покљуке и Јелавице.

Квалитет тона гудачког инструмента зависи о квалитету

дрвета, изради конструкције и квалитету лака.

Под квалитетом дрвета подразумева се да је дрво здраво,

без чворова, годишта да теку право, да је суво и да при удару

издаје јасан звук. Поред ових особина, искусни виолинари испи

тују и степен тврдоће дрвета према коме подешавају и пропорције

дебљина извесних делова на плочи.

- Виолинари режу даске из дрвених трупаца радијално и

дијаметрално.

Годишта и структура јавора оцртавају се лепше у ради

алном резу по коме се смрека реже по правилу за израду горње

ПЛОЧе.

О томе да данас више нема оне добре смреке коју су кла

сичари употребљавали за израду горње плоче гудачких инстру

мената, тј. да је истребљена, мишљења су подељена. Рентгенски

* J. J. Rousseau: „Traité de le viole" Paris 1687
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снимци једне Страдиваријеве виолине и једне нове савршено

уметнички израђене показали су да се обе виолине ни у чему

не разликују по структури дрвета.

Савремени виолинари тврде да је за израду доње плоче

добар јавор који је одлежао десет година, и да је добра она

смрeкoвa плоча у којој више нема сокова, а која при удару

даје јасан светао звук и да је сушена најмање десет година.

Виолинари у великим центрима често стоје у вези са архитек

тима и зидарима који им саопштавају када ће се и која стара

кућа да руши, и виолинари купују греде ових кућа, уколико их

није већ начео црв. Тако је бечки виолинар Колети (Сolleti)

Сл. 137 Радијалан рез Сл. 138 Дијаметралан рез

купио на периферији Беча једну малу кућу која је саграђена

1535 године, а све ради неколико греда. У западно-европским

земљама купују нарочити агенти старински намештај, црквене

клупе, дрвене цеви из старих оргуља и сл. које продају виоли

нарима. Чувени лондонски виолинар Винченцо Панормо (1734 —

1813) куповао је старе билијарске столове у којима је горња

плоча била од смрeкoвине.

Сваки гудачки инструменат превучен је лаком који га

заштићава од разних атмосферских утицаја. Лак се јавља у

разним бојама и нијансама, тако напр. у златно-жутој, црвеној,

све гло-црвеној, тамно-црвеној, црвено-смеђој, светло-смеђој, тамно

смеђој, веома ретко у црној и само две су познате у љубича

стој боји. Да ли су класичари прво бојадисали дрво, а затим

стављали лак на инструменат, мишљења су и данас подељена.

Док једни виолинари бојадишу дрво пре лакирања, други боја

дишу лак.

Поједини виолинари премазују корпус неком безбојном или

светло-смеђо-жутом течношћу да би се на тај начин дрво што

лепше оцртавало испод лака. Да се постигне онај старински

изглед и дрвета и лака, неки виолинари стављају на корпус

веома танак премаз ланеног уља. Овако премазан инструменат

чува се у мрачној соби све док дрво не потамни услед оксида

ције уља на ваздуху. У најновије време премазује се корпус

раствором калцијевог оксида. Немачки виолинар Рихерс стављао
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је на инструменат три премаза дрвеног сирћета и преко њега

тинктуру од алкохола и перуанског балзама. Кад дрво упије ове

премазе, инструменат се бојадише раствором од гумигути или

орлеана.

За основно бојадисање употребљава се шафран (Crocus

sativus), Aloe lucida или Аloe hepatica, Gummi gutti, змајева крв,

катеху, куркума итд.

Виолинари разликују три врсте лака: алкохолни, лаки етарско

уљани лак и тешки уљани лак.

Лак се справља од разних смола — резина — које се раста

пају у алкохолу, етеру или терпентинском уљу. У састав лака

додају се разна етерична уља, — од лавандуле, рузмарина, или

тешка уља — ланено, маково, орахово, рицинусово итд.

Из сачуваних рецептура знамо да су класичари употребља

вали од смола: бензое, дамар, елеми, копал, Gummi laccae, Resina

pini, мастикс, сандарак, тамјан, асфалт, пчелињи восак итд.

Састав класичног италијанског лака, начин његовог справ

љања и његовог бојадисања још је и до данас остала тајна, и о

томе постоје разнолика мишљења и многобројне хипотезе.

Врста и квалитет лака има известан али не и пресудан ути

цај на тон виолине. Само се по себи разуме да волумен, тембар

и квалитет тона виолине зависи у првом реду од облика корпуса,

материјала и израде. Неправилно грађен инструменат, као и онај

од неподесног и неодговарајућег дрвета, не може да има пле

менит и леп тон иако је превучен најбољим лаком. Али, исто

тако и најправилније грађен инструменат од најбољег дрвета неће

имати жељени тон ако је превучен лаком лошег квалитета. На

тон инструмента утиче и степен тврдоће лака. Тврд лак стеже

корпус инструмента као оклоп, а окорели и стврднути линоксин

спречава вибрацију плоча. Ова врста уљаног лака одражава се

оштрим и тврдим тоном виолине.

Према једној забелешци француског виолинара Гривела“

ниједан кремонски виолинар није знао састав лака којим је радио.

Један члан породице Гвадањини изјавио је да је и сам Антонијус

Страдиваријус носио боцу неком апотекару – дрогеристи који је

славном мајстору справљао лак.

Колико има у овој причи истине не знамо, али знамо да

сви виолинари чувају „тајну“ састава лака и ником је не одају.

Иако је сачувано у разним делима веома много рецепата

за састав и справљање лака, сви ови лакови далеко заостају и у

квалитету и у лепоти иза чувеног кремонског лака који је нестао

у првом деценију ХIX века, тј. после смрти последњег великог

кремонца Лауренциуса Сторионија (1751—1801).

* Otto Möckel: Die Kunst des Geigenbaues, 1930, стр. 244
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Да ли је стари кремонски и брешијски лак алкохолног

или уљаног састава, и којег евентуалног уљаног састава, данас

су мишљења подељена.

Страдиваријев лак је још и данас мекан, што се веома добро

осећа под притиском прста. Ова карактеристична мекоћа потиче

од неке смоле, а никако од уља.

На откривању тајне и састава кремонског лака радили су

десетине хиљада и виолинара и хемичара, и о кремонском лаку

писано је веома много и хипотетично.

Џио Фрај мисли да је за квалитет лака веома важан азот.

Фри је навео рецептуру према којој је у састав лака додавао

20 капи азотне киселине. Најновији начин анализе Страдивари

јевог лака с виолончела из 1697 године извршио је Јозеph Michel

mann микрохемиски, а спектрографски Alan Goldbatt 1946 године.

Прича се да је Ђироламо Страдиваријус (умро 1901 г.)

пронашао рецепт Антонијевог лака у једној библији. Лондонска

кућа Хил понудила је неколико хиљада фунти за овај рецепт,

али Ђироламо није одао тајну. Све што је одао то је ово:

„ . . . све нека ври половину од једне четвртине часа и после

нека се премазује меканом четкицом на сунцу. Кад се први

премаз осуши, премажи други пут. А. С. 1704“. Џио Фрај прет

ставио је дијаграм карактеристике италијанског лака на начин:

који се види на стр. 157.

Наука је решила архитектонску конструкцију виолине. Остала

је још нерешена тајна лака и начин лакирања инструмената.

У тежњи да се дозна и докучи „тајна“ лака ишло се тако

далеко да је са старих инструмената скидан и анализиран лак.

Одржаване су и спиритистичке сеансе, призиван је дух Стради

варија, Гварнерија, Аматија, и „духови“ су мољени да саопште

тајну лака и конструкције, али „духови“ нису одали тајну никоме

осим неком Олхаверу!

Виолинари и музиколози, износећи анатомију виолине и

њених претходника, нису се осврнули на сам архитектонски

стил ових инструмената. Споменуто је каткад да је виолина

рађена у бароку, и то је све.

Међутим, у истраживању архитектонске основе виолине

моје је мишљење да је виолина нашла основу у јонском-атичком
стилу, и то: - o

1) пуж виолине има облик волуте на капителу јонског

стуба,

2) корпус виолине има три дела, баш као и основа — базис

— јонско — атичког стуба. Аналогија је у овој компарацији:

a) горњи део виолине=горњем торусу,

б) средњи део виолине = трохилусу,
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Geo Fry: The Varnishes of the ltalian Violin makers, стр. 21

в) доњи део виолине=доњем торусу,

г) из базиса извија се стуб који завршава на капителу

волутом.

На чувеним виолинама Антонија Страдиварија: Greffuhle, Lever

du Soleil, Hellier, Шпанском квинтету као и на једној виолини

Пјетра Гварнерија — Мантовског из 1686 године, руб виолине
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је украшен инкрустацијом у облику астрагала који је архитектон

СКИ е.ЛеМенаТ.

Ако одузмемо кашмирско-персиском сазу ножицу добићемо

силуету мошеје и то: врат — шипка је минаре, корпус зграда

мошеје, глава којом завршава врат — шипка види се као купола

на многим мошејама, тако например на старој мошеји у Испахану.

]]|[[]]

ПРОХИЈИУС

Сл. 139 Капител јонског стуба Сл. 140 Основа јонског стуба

Компаративна анализа разних дела архитектуре и конструк

ција облика гудачких и лаутастих инструмената открила би, по

мом мишљењу, многе основе ових инструмената у архитектури, а

ово што сам само укратко поменуо о архитектоници виолине,

може да послужи као основа једне нове студије, било музикологу,

било архитекту.

Од виолиниста могу да се чују двојака мишљења о виолини:

1. виолина има пун, округао, племенит и волуминозан тон,

има лак „изговор“, тон „добро носи“ и жице су изједначене.

2. виолина има тврд, оштар, назалан или светло-пискав тон,

тешко „изговара“ тон не носи, жице нису изједначене, и још поред

тога има и вучjи или „волф“-тон. -

Да тон виолине садржи у себи сва својства која су наве

дена под 1) зависи од:

1. квалитета материјала од кога је виолина израђена,

2. конструкције појединих делова корпуса који се подеша

вају према квалитету дрвета,
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3. модела корпуса,

4. броја аликвотних тонова из области разних фреквенција,

5. величине амплитуда из разних области фреквенција, и

6. квалитета лака.

Сл. 141 - Hellier“ Сл. 142 „Нellier“

Antonius Stradivarius Cremonensis 1679.

Карактер тембра и волумен тона зависи у првом реду од

квалитета и врсте дрвета, мензуре плоча, величине и облика јас

ница, и од облика и величине модела према коме је виолина гра

ђена. На квалитет тона утиче и лак, степен његове тврдоће и

врста лака. Фотографски снимци под деловањем Рендгенових зрака

показали су:
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- 1. да горње плоче старих мајсторских инструмената дају

слику влакнастог ткива, а доње плоче хомогеност ткива;

2. да доње плоче неуметничких тј. фабричких виолина показују

слику влакнастог ткива, и

3. да од два мајсторска уметничка инструмента које је изра

дио исти виолинар, племенитији и волуминознији тон има онај

инструменат чија слика доње плоче даје хомогеност у ткиву.

Интензитет тона виолине није увек једнак услед неуједна

ченог притиска гудала на жице. Због тога долази до слабијег

изражаја први аликвотни тон, а до јачег други и трећи. Из старих

мајсторских виолина долазе до изражаја тонови од 3.400 Hz, a

код обичних испод 3.000 Hz.

Многи савремени виолинари постављају ово питање: зашто

виолинисте не поклоне већу пажњу и веру новим виолинама савре

мених уметника виолинара који су на конкурсима с највећим успе

хом конкурисали скупоценим виолинама најчувенијих мајстора

класичара? Познато је да је Жан Батисту Вијому успело пре сто

година да начини виолине које данас имају велику уметничку

вредност, и да је Вијом подметнуо Паганинију савршену копију

Гварнериус дел Ђезу „каноне“ виолине.

Виолинисте одговарају на ово:

1) нови инструменти немају карактер тона старих инструмената;

2) питање је да ли ће нов инструменат задржати онај тон

који има нова виолина прве две или три године, и

3) стара виолина има ипак већу вредност већ због саме с та

poсти и због имена виолинара.

Виолинари на ове аргументе одговарају виолинистима:

1) пошто са скепсом узимате у руке нове виолине, ми вам

дајемо гарантију да ћемо и после пет година преузети од вас

наше виолине и вратити вам новац с малим одбитком од 6—10%;

2) не заборавите да стари инструменти, иако баш не сви, по

неминовном закону да ништа не траје вечно, губе постепено на

квалитету и квантитету тона,

3) да је нов, здрав и правилно грађен инструменат увек вред

нији објекат него многи и многи стари инструменат који је или

„болестан“ и „начет“ или је иако на око здрав, ипак доживео и

претрпео разне „операције“ до данас и

4) наши инструменти су на конкурсима као и у рукама вио

линиста доказали на концертном подијуму да не заостају ни иза

најславнијих имена. Што се тиче оне „старинске патине“, она

ће доћи временом и постепено, али, ако баш хоћете, имитираћемо

и „старински изглед“. Не заборавите да су све виолине биле

НекаДа „НОве“. -

Поверење у нове уметничке виолине и углед савременом

уметничком виолинарству много подижу наградни конкурси и

изложбе удружења виолинара појединих држава.
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Историчар-музиколог, истражујући порекло било ког музич

ког инструмента, претставиће развој његовог облика и све фазе

усавршавања његове конструкције. У овом раду музиколог настоји

да докаже веродостојним документима и најмању промену у

облику и конструкцији неког инструмента, и да утврди што

тачније годину и место где се првипут појавио односни инстру

менат у историји музике.

Овај задатак поставио је себи и аутор ове књиге. Међутим,

приказати и описати хронолошким редом развој гудачких инстру

мената и цео рад сконцентрисати на виолину, није био мој крајњи

циљ као музиколога. Јер, нов и необично жив и велик интерес

настао је за виолину баш после њеног дефинитивно устаљеног

облика и конструкције.

После првих виолинара у историји-Андреја Аматија и Гаспара

Бертолотија да Сало-јављају се хиљаде виолинара, од ранга гени

јалних уметника до мајстора занатлија и аматера, и почиње исто

pија једне значајне уметности-виолинарства.

Опсег ове књиге није могао да обухвати историју виоли

нарства у којој се јавља око двадесет хиљада виолинара, и да

описом претстави карактеристике стила и рада сваког виолинара

понаособ.

Историја виолинарства у вези са биографијама и карактери

стикама рада виолинара свију земаља света била би логичан

НаСТаBaK OBe KЊИГе.

У Београду проф. Светолик Пашћан-Којанов

1952 ГОДИНе

11. Историски развој гудачких инструмената
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R e s u m e

EVOLUTION HISTORIQUE DES INSTRUMENTS A ARCHET

L'évolution historique des instruments a archet exposée dans

le present ouvrage conduit le lecteur des forets-vierges du continent

asiatique et de celui de l'Afrique a l'Europe jusqua Crémone et

Brescia ou de nombreuses formes et genres d'instruments a cordes

ont recu, par la cristallisation morphologique, leur representant le

plus perfectionné sous forme de violon.

En representantles instruments a cordes de l'Asie et de l'Afrique,

l'auteur les a divisés en genres et en especes d'une manière a peu

près identique a la systematisation établie par les docteurs Erich

Hornbostel et Kurt Sachs."

La transition aux instruments a cordes de l'Europe est traitée

dans le chapitre „Nomenclature et morphologie“ qui forme une

partie et l'introduction à la description des instruments a cordes

européens.

L'auteur na pas adopté l'opinion du docteur Curt Sachs, exposée

dans le „Reallexikon der Мusikinstrumenten“, page 140, laquelle,

dans l'original, est concue en ces termes:

„Die Begriffe Trumscheit, Drehleier, Lyra, Rebec und allenfalls

Rubebe sind umschreibbar, Geige und Rotte dagegen lassen sich

nicht voneinander trennen und werden am besten unter gemeinsamen

Namen Fiedel (frz. vielle) behandelt“, et il développe ici de nouvelles

vues sur la systématisation des instruments a cordes européens qu'il

a motivées par l'analyse morphologique de chaque détail particulier

aux instruments a cordes européens qui ont précédé le violon et

les instruments de la meme famille.

Les opinions des musicologues sur la première apparition des

instruments a cordes dans le continent européen ainsi que sur leur

origine sont aujord'hui divergentes. Sur ces points-la on avait bati

plusieurs hypotheses qui pourraient etre traitées aussi séparemment,

mais l'auteur a intetionnellement évité de le faire, donnant par la, la

possibilité pour une discussion plus étendue.

* Systematik der Мusikinstrumenten, Zeitschrift für Ethnologie 46, 1914.
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Les instruments a cordes de l'instrumentarium européen ont été

traités chacun en particulier et documentés par leurs formes, qui se

sont conservées jusqu'a nos jours dans les oеuvres de l'ancien art

pictural, et dans de nombreux cas on a fait une analyse directe des

instruments qu'on conserve en divers musées.

Quant aux divergences d'opinions sur le prédécesseur immédiat

du violon, l'auteur adopte la thèse d'Alexandre Heidezку, a savoir

que la lira da braccio, et non pas la viola da gamba, est le prédé

cesseur du violon. Сеtte opinion est exposée ici plus amplement que

dans les oеuvres de nombreux autres musicologues.

Аujourd'hui on n'a pas souvent l'occasion d'entendre la guzla

(instrument populaire yougoslave) et mème on n'écrit sur cet instru

ment que très rarement. Рour conserver les vieilles données sur la

guzla l'auteur les a insérées dans son oеuvre, en les complétant de

ses propres observations; la comparaison de cet instrument aux luths

d'Asie a été faite déja dans la description des instruments a cordes

asiatiques.

Еn donnant la description des instruments bätards l'auteur se

borne exclusivement aux formes classiques, tandis qu'il ne mentionne

pas les formes d'un caractère expérimental qui apparaissent à partir

de la seconde moitié du ХIХ siècle et qui sont brevetés.

Се serait d'ailleurs inéхécutable, car dans tous les pays un

grand nombre de divers instruments, appartenant à la famille des

instruments a cordes, ont été brevetés et mème s'il serait intèressant

de présenter au lecteur un nombre aussi grand que possible d'instru

ments de ce genre, ce n'est pas le sujet de la présente oеuvre.

Еn exposant, en trois chapitres, sa propre conception du violon

comme le plus parfait des instruments à archet, l'auteur traite l'ana

tomie du violon et représente l'évolution historique de la morphologie

de chaque détail du violon ainsi que de l'archet.

L'auteur n'a pas voulu approfondir le processus mème de la

construction du violon étant d'avis que cette matière devrait étre

traitée à partainsi que 1'évolution historique de l'art de construire

des violons a travers tous les pays et tous les siècles
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корнус 88

крауд 19, 31, 50, 53, 85, 145

крота 52

кутијасте лауте 6, 16, 17, 25

квартна виолина 133

квинтон 110

лаута 2, 48, 67, 105

лаутаста фидула 92, 107, 145

Lautenfiedel 33, 37, 82, 107—118,

145

лекопе 25, 27

ленгопе 25

лесиба 29

лигубу 27

лијерица 82, 87

linterculus 36, 64, 92, 115

лиНОС 88

лира 33, 36, 42, 52, 61, 88, 89

lira da braccio 34, 37, 92, 96, 97, 98,

99, 100, 101, 102, 103, 104

лира да гамба 37, 103, 104

lira Imperfecta 37, 103, 104

лира пагана 61

lira perfecta 37, 103, 104

lire à rouе 61

lira rustica 61

lirone perfetto 37

лирица 82, 87

литуус 88

лугубе 25

лук-мотка 29, 30

лук стрела 2, 3

лук-цитара-Азија 3, 4, 5

лук-цитара-Африка 25

лузичко-сербске хоусле 19

lyra 24, 36, 89

lyra imperfecta 103
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lyra perfecta 37, 103, 104

lyra tedesca 61

Lyravio! 37, 119, 120

магадис 57, 88

магас 57

малоросијскаја лира 61

марбаб 17

Marlengeige 57, 58

Марин тромпета 59

marionetta 36, 66

мердап 17

масинко 25

ми-ђаун 10

миканон 94

мохори-оркестар 14

монохорд 57, 58

мореска 94

musicus aulicus 54

musicus primarius 54

Нагбин 10

нандуни 79

низамби 27

нкока 27

nxonxoro 27

Nyckelharpa 62, 63

оквирна лаута 6

омерти 13

органиструм 61, 62, 63

оргуље 78, 94

оута 26

пандора 68

пандура 64

pardessus de viole 33, 34, 72, 73, 74,

75, 76, 110

пектис 88

pencerd bard 54—56

персиска виолина 22

petite rote 38

plbeau 36

пинака 3, 4, 25

пинаки вина 3

плектрон 49, 79

plocha fidula 93

pochette 19, 33, 34, 36, 69, 70, 71,

72, 73, 74, 76, 92

Polnische Geige 85

потпуне лауте 6

прегудница 78, 79, 82

псалтер 94

Quinton 110

Рабаб в. ребаб 17, 36

рабаб ашаир 17

рабаб ал мунгари 17

rabe gritador 65, 66

rabe morisco 45

rabeles 36

рабит 25

Radleyer 61

раванастрон 7

Равана хаста 3, 7, 8, 79

ребаб 12, 14, 17, 23, 24, 25, 31, 36

ребек 33, 34, 36, 42, 64, 66—69, 74, 75,

7,7 80, 145

febecchino 68, 69, 125

реле 61

рибеба 35

ribecca 36

риле 61

pиџак 17

roet 51

rotta 50, 51, 52, 53

рубаби 17

рибеба 36, 37, 94, 109

рубелиба 66

rybeba 36

rübab 64

садиу 4

салпинкс 88

саранги 11

саринда 10

ca3 19

coo-дуенг 9

coo-тај 15 .

сордино 64, 72, 77

сеганкуpу 28

сегвана 27

секгапа 27

serena serenorum 103

serbow 82, 115

сербске хоусле 82

сетолотоло 27, 28

сиринкс 88

систрум 88

скиндапос 88

скрипце 82

stampella 61 |

стрељачки лук 3, 4

сурдин 92

symphonie 61

Schlüsselfiedel 62

шарадиа 11

таборет 67

тад-тид 10

тајуш-тајус 10

тамбур лаута 24

Tanzmeistergeige 36, 39, 92

тараванза 6, 12

Taschengeige 36, 39, 92

telyn 56

тестудо 88

тхомо 27

tibia utricularis 88

ти кин 13

тимбал 88
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тимпани 22

тимпанон 88

тимпанос 88

Timpanischizam 57

tiple 37

treble 37

трекесуље 10, 80

trifidium 64

trichordon 36, 64

triplex lira 103

тромба марина 37, 57

тро-дyонг 9

тро-кxмер 14

тромпета 77, 94

Trompette marine 57, 59

Trumbscheydt 57

Trumscheit 37, 57, 60

тсијоло 28

туба 88

туб-марина 57

турска виолина 20

Tympanischizam 57

убхел' индхела 28

ухади 27, 28

умаквеaнa 27

умквангала 25

умрубе 26

umqunge 26

утијама 26

vedel 36

венава 6, 9

вену 3

Videlbogen 94

видула 50

viedel 36

vielle 33, 36, 35, 38, 42, 88, 93, 94

vielleuse 49, 92, 93

vielle a manivelle 61

vielle a rouе 61

vihola 12

vihuela 35, 36, 93

vihuela da arco 80, 93, 108

vihuela da mano 93

vihuela da brago 80, 108

вијало 37, 82, 87

вина 3, 10

виола 35, 36, 38, 42, 51, 57, 88, 89, 94,

124

viola d'amore 37, 119— 123, 151

viola d'amour 20, 110, 119–123, 151

виола ди бардоне-бордоне 20, 37, 119,

123

виола бастaрда 33, 37, 108, 109, 119,

123

viola da braccio 108, 109

viola di fagotto 33

виола да гамба 33, 34, 93, 117, 118,

105—112, 126

виола да орбо 37, 61

viola pomposa 37, 112

viola da spalla 37, 110, 112

violetta 37

violetta da arco 37, 108

violetta chica 37, 125

violetta marina 123

violetta picciola 37, 125

виолина 91, 92, 141

violini ordinarji 37, 128

violini piccoli alla francese 37, 128

violino 37, 125

violino perstano 22

violino pomposо 112

violino turchesco 20

violoncello 37, 109, 110, 111

violloncello piccolo 37, 109

violon d'amour 123

violoncino 37

vozembüh 30

врат лауте 6

Welsche Geige 36, 114-117

замби 27

зурна 3

жиг 33, 92

џепна виолина 69, 71

чаранги 11

чигвана 27

чизамби 27

чипендани 26

ћемане 37

xicaque 30

youca 80
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СПИСАК СЛИКА

Лаута

Цитара

Пинака

Садиу

Лук цитара

Лук цитара

Лук цитара

Лук цитара

Лук цитара

Раванастрон

Равана-хаста

Конкех

Соо-дуенг

Тајус

Саринда

Саринда

Тид

Шарадија

Есрар

Кха дуитара

Каус

. Тараванза

Тараванза

Алабу саранги

Соо тај

Кокиу

Гофонг

Ху” к ин

Кеменџе

Коњиц ребаба

Кеменџе

Кеменџе

Кеменџе — Трапезунт

Кеменџе — Трапезунт

Саз

Саз

Кеменџе а гуз

Турско кеменџе

Персиско кеменџе

Ребаб–Мароко

Ребаб — Египат

Камана — Египат

Масинко–Етиопија

Ребаб - Тунис

Ребаб—Тунис, Мароко, Алжир

Умквангала

Утијама

46 Лекопе

Замби

Денде

Угубу

Убхел' индела

Тсијоло

Горах

Хотентот свира у горах

Бушманске виолине

Лук — мотка

Афрички лук

Fidulа Утрехтски псалтир

Виола-катедрала у Келну

Vielle—„Апокалипса“ – Шартр

Виола—„Веati commentarius“

Виола—молитвеник Св. „Елиза

беТе“

Виоле— „Саntigas de St. Maria“

Виоле—портрет „her Reinmara“

Виола-Минхенски псалтир

Виола —портрет Хајнриха Фра

уенлоба

Виола—цртеж Албрехта Дирера

Виела-Vézeley

Vielleuse—Соасон

Лира—Бени Хасан

РОта

Гудачки крауд

Крауд — Минхенски кодекс

Крауд—ХVI век

Монохорд

Монохорд

Монохорд — „dichordium“

Органиструм

Органиструм-ХVI век

Nyckelharpa

Рељеф на римском саркофагу

Лира и органиструм — „Ногtus

deliciarum“

Ребек-рељеф на катедрали у

Парми -- XII век

Ребек—портал цркве у Моissacu

Ребек-на слици „Мадона“ — Фра

Анђелико да Фјезоле

Рабе мориско

Рубеба– фреска у Карлштајну
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87

89a

896

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102a

1026

103a

1036

104а

1046

105

106

107

108

109

110

1 1 1

112

113

114

115

Жиr

Ребек-манастир Каленић

Пошета — ХVI век

Пошете

Пошета– „violetta da arco"

Џепне виолине

Ребек-катедрала у Шартру

Geige—sourdine— pochette – слика

„Мадона“—Ђовани Белини

Лира

Ребек-слика „Мадона“ Давид

Жерар

Ребек-слика „Мадона“—Бернар

до Ценале

Pardessus de viole—ХV век

Сордино-Taschengeige – слика

„Сеоски музичар“—Ј. Ф. ван

Шлихтен

Гусле из Могаша-Етнографски

музеј-Београд

Гусле из Могаша-Етнографски

музеј—Београд

Велике лужичко-сербске хоусле

Гусле-Етнограф. музеј—Београд

лијерица—Етног. музеј —Београд

Византиски гудачки инструменти

Plocha fidula

Фидула

Фидула

Лира да брачo-Ђовани д'Андреа

да Верона

Лира да брачo-Ђовани д'Андреа

да Верона

Лира да брачо-слика „Аполо на

Парнасу“ —Рафаел Санти

Лира да брачо-слика „Слух“—

Јан Бројгел

Лира да брачо — слика „Музици

рање жена“ — Тинторето

Лира да гамба-Венделин Тифен

брукер

Гудачки инструменти у ХVII ве

ку, слика из дела „Syntagma mu

sicum“ Мichaela Praetoriusa

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126а

1266

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136a

1366

136В

136Г

137

138

139

140

141

142

Виола да гамба-слика „Мадона“

Франческо Франча

Виола да гамба-Ханс Балдунг

Грин

Рубеба-Ханс Буркмајер

Виола да гамба— Јоахим Тилке

Лаутаста филула-из Дела "Mu

sica instrumentalis deudsсh“ од

Мартина Агриколе

Фидула — Х11 век

Geigenfiedel—слика у делу „Тos

canello in Musica“ 1529 г.

Св. Цецилија -- слика Доменика

Цампјери

Виола дамур—ХVII век

Виола дамур – „Englisches Vio

lett"—сигнатура „Јоannes Udal

ricus Eberle—Праг 1739

Виола дамур—John Ross, London

— ХVII век

Viola di bardone – сигнатура Ја

cques Sainprae et Berlin (ХVII век)

Gaspar Dulifopruggar—Tieffenbruc

ker

Антонио Страдивари

Франсоа Турт

Гудала

Виолина Антонија Страдиварија

из 1701 г.

Ребра са уграђеним пањићима

Горња плоча са бас гредицом

Доња плоча са ребрима и пањи

ћима

Глава тенор виоле да гамбе (Ма

tteo Goffriller, Venezia, 1711)

Глава виоле дамур (Joannes Udal

ricus Eberle — Праг 1759)

Глава трапезоид виолине Félix

Savart — Париз, 1819)

Глава дискант виоле (Louis Gu

ersan – Paris, 1750)

Радијалан рез

Дијаметралан рез

Капител јонског стуба

Основа јонског стуба

„Хелиер“ Страдиваријус

„Хелиер“ Страдиваријус
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