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Предговор

Оваа последна, осма книга во овој циклус кој го опфаќа моето творештво, е посветена 
на мојата музика за електронски и компјутeрски инструменти. Терминот електронска 
музика има најразлични значења и овде не би влегувал во таа дебата и ќе се послужам 
со дистинкцијата која ја имам направено во книгата Сонологија за трите реалности 
(акустичка, психоакустичка и електроакустичка, в. стр. 77). Електронската музика 
спаѓа во подрачјето на електроакустичката реалност. Таа користи електрицитет за да 
се произведат звучни вибрации во акустичката реалност, преку кои единствено може 
да се достигне психоакустичката реалност, односно нашето доживување на звукот. 
За оваа цел електроакустичката реалност користи претворачи (за производство на 
звучни бранови во акустичката реалност). Изворот на звук во електроакустичката 
реалност може да биде добиен од претворање на акустичките звуци, од електрични 
и електронски извори (осцилатори), но и од дигитални извори со тоа што и таму диги-
талниот запис треба да се конвертира во аналоген сигнал за да може да се употреби 
во претворачот кој треба да ги произведе звучните бранови во акустичкиот простор.

Во електроакустичката реалност, според изворот на сигналот, постојат три вида 
инструменти: електрични, електронски и компјутерски. Во моето творештво кори-
стев електронски инструменти и компјутерски инструменти (добиени преку компју-
терски софтвер). Синтесајзерите спаѓаат и во едната и во другата група, бидејќи на 
почетокот ќе користат аналогни осцилатори и подоцна ќе се премине на користење 
на семплирани звуци за формирање на инструменти. 

Во претходните книги веќе пишував за синтесајзерите што ги користев во 1980-
тите и 1990-тите: Roland Jupiter 6, Korg DW 8000, Roland TR-707, Yamaha SY77 (III, стр. 
53, IV, стр. 43 итн.). Користењето на компјутерски инструменти го започнав во 1992 
година, започнав со Sample Cell (VII, стр. 96), а од 2000 година користев и инстру-
менти добиени преку софтверот Kyma на хардверот Capybara. Во претходните книги 
(III, IV, VI и VII) во многу наврати пишував за комбинацијата на акустички инструменти 
и синтесајзери, а од 1990-тите и компјутерски инструменти (ораториумите, концер-
тите, солистичките дела, циклусите соло песни, музиката за драми). 

За оваа книга беа оставени делата кои се исклучиво напишани за електронски и 
компјутерски инструменти, односно нема нивно мешање со акустички инструменти, 
или вокали. Исклучоци ќе има, но зошто се вклучени во оваа група дела, ќе објаснам 
кога ќе стигнеме до нив.

Јадрото во оваа група дела ќе го сочинуваат пет поголеми дела: балетот Возови, 
балетот Снежана, Енеадите I, II и III, Скелетот и убавицата и СинтСон.

Обработката на делата ќе започне со првите три електронски композиции: Експе-
римент I, Tema con ripetizioni и Поп суита. Во оваа група дела ќе спаѓаат и музиките за 
ТВ-драми, документарни емисии и шпици и уникатниот звучен есеј Музичка питања. 

За двата балета постојат и делумни партитури, а за останатите две поголеми дела 
Скелетот и убавицата и СинтСон МИДИ-запис. И од поголемиот дел од музиките 
за драми се сочувани МИДИ-записите, но во најголемиот дел, како што кажавме и во 
книгата за вокалното творештво (в. VII, стр. 132, 139), тие се неупотребливи, бидејќи 
јас не сум употребувал метроном во синхронизацијата за да се сочуваат природ-
носта и отстапувањата (сл. 1). 
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Најголемиот дел од делата што се застапени во оваа книга, не било планирано да 
бидат изведувани во живо. Иако во 1980-тите јас се обидувам да ги промовирам овие 
инструменти како концертни инструменти, како што напишав во претходната книга 
(в. VII, стр. 136), во 1990-тите ќе ја намалам и ќе престанам со оваа практика.

Еден од проблемите со изведбите на овие дела е што не постои стандардизација 
на инструментите. Конфигурациите што производителите ги давале изобилуваат 
со специфични инструменти за кои треба да се има оригиналниот хардвер (синте-
сајзерот) и оригиналниот софтвер (обезбеден при неговото купување). Нивната 
реконструкција на друг хардвер (синтесајзер) е речиси невозможна, иако денес има 
можност да се внесуваат семпли од која било конфигурација на фабричките елек-
тронски инструменти (синтесајзери). Самиот факт што и контролерот и натамошното 
вмрежување во процесирањето на звукот ќе се разликуваат (посебно ако сакате да 
внесувате натамошни модификации што ги овозможувал оригиналниот хардвер) 
говори дека може да се добијат само приближни резултати. Дополнителен проблем 
е и немањето стандарди за интерпретацијата во која се појавуваат специфики 
поврзани со третманот на контролерот (најчесто клавијатура), така што сè заедно 
говори дека многу ретки ќе бидат дури и интерпретациите на овие дела кои ќе бидат 
приближно до оригиналите со фабричките инструменти.

Кога велиме фабричките го имаме предвид терминот кој во електронската музика 
ги означува инструментите што производителите ги втиснуваа во банките на инстру-
менти во синтесајзерите и ги продаваа заедно со нив. На тој начин купувачот доби-
ваше готова банка со поголем број инструменти, кој тој можеше натаму и да ги моди-
фицира. Овие банки со готови инструменти беа плод на многу сериозна и креативна 
работа, и подоцна беа идентификација за поединечните инструменти и модели. Беше 

Сл. 1: Изгледот на почетната страница и страницата од 104. такт натаму добиени од претворениот МИДИ-
запис во нотен запис
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речиси невозможно сами да направите инструмент од нула, кој ќе биде приближно 
квалитетен и конкурентен на готовите. Уште со првиот синтесајзер (Јупитер 6) кој беше 
хибриден, и имаше осцилатори, команди за модификација на звукот итн., брзо сфатив 
дека треба да се потпрам на тоа што ми го дава Роланд, и евентуално да модифи-
цирам нешто. Подоцна ќе се потпирам исклучиво на готовите инструменти и повеќе 
ќе работам на нивната модификација преку надворешни ефект/процесори, одошто 
интервенции во основниот инструмент. Со Капибара/Кима принципот на работа ќе 
биде поинаков и затоа ќе биде омилена кај цела група композитори кои во неа видоа 
продолжување на првобитните координати во кои се движеше електронската музика.

Лично, веднаш расчистив, дека со правење инструменти не сакам да се занимавам. 
Потребни ми се готови нови инструменти со непознат нов звук, со што електрон-
ските/компјутерски музички инструменти ќе ги изедначам со останатиот акустички 
инструментариум. 

Затоа еден од сериозните проблеми во оваа книга беше прикажувањето на инстру-
ментите кои се користени. Инструментацијата е многу значаен дел од композитор-
скиот зафат. Но во овој случај, како што кажав, нема изградена генерална категори-
зација на електронските/компјутерските инструменти. Посебен проблем е и термино-
логијата за одредени ефекти и промени во боите на инструментите. Такви примери се 
репетициите кои можат да преминуваат и во арпежа; промената на бојата во завис-
ност од енвелопата, што значи дека различното траење на држењето на одредена 
клавиша од контролерот може да предизвикува драматично различни резултати итн. 
Во основа, преку синтесајзерите и подоцна компјутерските инструменти се добиени 
нови инструменти чија основна црта е нивната индивидуалност. Тука не се работи 
за различни инструменти од еден вид, како на пример пијаното, туку за различни 
видови инструменти. Ова е едно од клучните прашања за идната теорија на музиката 
бидејќи употребата на генеричниот термин синтесајзер не води никаде, посебно што 
нотното писмо само делумно, или воопшто не го одразува звучниот резултат што стиг-
нува до публиката. Во некои случаи ги наведував ознаките на втиснатите фабрички 
инструменти. Всушност, за да се добие вистинската слика за одредениот инструмент 
потребно е да се има и соодветниот хардвер и софтвер, што во најголемиот број 
случаи е невозможно поради застареноста и на хардверот и на софтверот. На крајот 
останува како идентификатор само звучната снимка и дескрипцијата на нашиот 
впечаток. Во повеќето случаи овде ќе се обидам посредно да укажам на карактери-
стиките на инструментите и причините за нивниот избор и употреба.

Делата ќе ги разгледувам според хронолошкиот редослед. Во прикажувањата на 
делата одлучив да не ги префрлам оригиналните нотни записи во Sibelius, и тоа да 
го оставам за некое друго време. Главната причина беше она што веќе го споменав, 
проблемот со стандардизацијата. Со други зборови, се поставува прашањето дали 
може воопшто да се реконструираат оригиналните инструменти, со што партитурите 
и нивните ознаки би имале смисла во враќањето на изворниот резултат.

Од друга страна, електронската музика од почетоците беше планирана да се 
изведува преку снимки. Имајќи го предвид сето ова, одлучив во оваа книга да ги 
прикажам нотните записи до нивото до кое ги има во изворните (скенирани) варијанти 
и дел во испишани нотни примери, и дополнително да прикажам некои од графич-
ките матрици од МИДИ-записите кои прецизно ја прикажуваат партитурата и она 
што се случува во неа.
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Експеримент I оп. 18 (1984)

Ова дело е првото кое го отвора мојот опус за електронски и компјутерски инстру-
менти. Во третата книга од овој циклус (стр. 53) е опишано купувањето на Роландо-
виот Јупитер 6 во пролетта 1984 година во Лондон. Со тоа конечно ми се оствари 
желбата да добијам инструмент за кој ќе можам да пишувам и да изведувам елек-
тронска музика. (Во четвртата книга го опишувам првиот контакт со електронското 
студио во Белград и композиторот Владан Радовановиќ кои беа синоним за почето-
ците на електронската музика во СФРЈ). Јупитерот беше хибридна машина бидејќи 
имаше и дел со сите VC (voltage controlled) компоненти, односно беше многу поед-
ноставна и подобрена варијанта на модуларните синтесајзери. Ми требаше одреден 
период да влезам во новата филозофија на инструментот, посебно во неговиот диги-
тален дел, но толку бев воодушевен, што многу интензивно се занимавав со запо-
знавањето и воедно меморирањето на сите негови можности што беа предуслов за 
негово успешно користење. Така ќе бидат напишани првите три композиции (опусите 
18, 19 и 20), и новата верзија на Песните за Гоце и закажан првиот концерт со синте-
сајзер кој ќе се одржи на 25 јуни 1984 година во Даут пашин амам (сл. 2). Премногу 
акустичниот простор влијаеше да се создаде огромно ниво на звук, (иако и јас сакав 
да го презентирам инструментот во сета негова моќ како на рок- концертите), што 
создаде делумни негативни реакции кај дел од постарата публика (која објективно 
има и пониско ниво на адаптација на силните звуци, за разлика од помладата).

Експериментот ќе го изведам и на концертите во САД во мај 1986 година, и 
на ДММ 1987. Од програмата се гледа дека сум настапил како замена за откажан 
концерт (сл. 3).

Иако и синтесајзерот сам 
по себе имаше доволно звук 
(сосема доволно за елек-
тронска музика), во истата 
година од оваа композиција ќе 
направам верзија со дополну-
вање на гудачи (сл. 4).

Оваа верзија не беше 
изведена во живо, но постои 
снимка за која не се сеќавам 
кога и каде е направена (прет-
поставувам во истиот период, 
или во почетокот на следната 
година). Додадените гудачи 
никаде немаат водечка улога, 
тие се само придружба која го 
пополнува просторот на водеч-
ките линии на синтесајзерот.

Некаде во втората поло-
вина на 1980-тите режисерот 
Стојан Стојаноски, заедно 
со Венцислав Војдановски 

Сл. 2: Програмата од првиот концерт со синтесајзери на 25 јуни 
1984 година
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(сценарио и видеомиксер) и монтажерот Коле Јовановски, направија своја визу-
елизација и соодветно интерпретација на ова музичко дело (сл. 5). Во најавата на 
Facebook за поставувањето на ова видео на YouTube каналот на БузАр истакнав дека 
ова видео е показ за ентузијазмот и креативноста на тимовите кои работеа во 
Македонската телевизија во 1980-тите, кои со ограничените технички средства на 
електрониката од тоа време, правеа проекти со извонредна професионална длабо-
чина (9 март 2022 година).

Сл. 3: Програмата од 
настапот во Вајоминг (1986) и 
на ДММ (1987)

Сл. 4: Корицата и првата страница од партитурата на Експеримент I во која е објаснето дополнувањето 
од три гудачки квартета и два контрабаси и нивните позиции во просторот
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Експеримент I има јасна триделна 
форма: тематски материјал 1, тематски 
материјал 2, комбинација на 1 и 2 со 
додатоци на нови елементи.

Првиот тематски материјал Т1 го 
користи фабричкиот инструмент на 
Јупитер 6 во кој со притискање на 
клавишите на синтесајзерот (контро-
лерот) започнуваат низи од хармони-
ците (аликвоти) од фундаменталниот тон 
(притиснатата клавиша) од највисоките 
регии на осцилаторите (40 кHz за Јупи-
терот), и доколку се држи клавишата се симнуваат и под фундаменталниот тон и 
потоа се враќаат повторно нагоре (глисанда од хармоници). Со секое отпуштање на 
клавишата од точката до која е стигната низата повторно се движи нагоре. Движењето 
е со иста брзина, а синтесајзерот, кој може да изведува до шест симултани линии, 
овозможува и една шареноликост ако клавишите се притискаат еднаподруга, некои 
линии да одат надолу, а некои нагоре. Метарот и темпото се слободни, а задржу-
вањето на тоновите е одредено со цели ноти и линии со стрелки. Ориентација за 
изведувачите се бројките поставени над тактицата (пр. 1).

Првиот дел содржи три почетоци на низите од хармоници (три излагања на Т1) 
придружени од три молски септакорди (од основи а, g и f) кај гудачите. Но, гудачите 
дополнително се заматени со дисонантни секунди. Четвртиот број од овој прв дел во 
низите употребува LFO за да почне изобличување на звукот и во смисла на бојата, но 

Сл. 5: Окото низ кое е изведено видеото на Македон-
ската телевизија за Експеримент I

Пр. 1: Првата и втората страница од партитурата на Експеримент I
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уште повеќе во смисла на пулсирањето (покрај бендерот, Јупитерот имаше допол-
нителни ефекти со внесувањето на нискофреквенциските осцилатори, поставени 
веднаш до бендерот од левата страна).

Следува делот со вториот тематски материјал – Т2, во кој, за разлика од првата тема 
(Т1), веќе има одредени контури, бидејќи нејзините тонови се со одредени висини 
(пр. 2), наспроти првата во која тоновите се разлеани низ хармониците (воопшто, 
суштествена карактеристика на првата тема е разлеаноста).

Како што се гледа во бројот 12 на крајот на Т2 се појавува нов елемент, повторно 
еден од фабрички втиснатите инструменти со грубо, агресивно глисандо нагоре, со 
што е означено првото излагање на тематскиот материјал Т2 (од 5. до 12. број). Во 

придружбата на Т2 гудачите изведу-
ваат глисанда (пицикато и арко) (пр. 3).

Т2 ќе се појави уште два пати со 
различни инструменти во синтесај-
зерот (вкупно три излагања исто како и 
кај Т1). На крајот на второто излагање 
(второто излагање трае од 13. до 20. 
број) во гудачите се појавува уште една 
придружна фактура од репетирани 
тонови sul ponticello, која го следи крај-
ното глисандо нагоре од синтесајзерот 
(пр. 4).

Примерот покажува дека на крајот 
од второто излагање на Т2 има дополни-
телни глисанда (во првото имаше само 
едно). Ова движење кон кулминацијата 

Пр. 2: Синтесајзерската линија на Т2 

Пр. 3: Глисандата во гудачите како придружба
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во третото излагање на Т2 доведува до ново згуснување во нејзиниот завршен дел (28. 
број) (пр. 5). Во примерот може да се види дека веќе нотните глави се неодредени, 
што значи дека се остава на изведувачите да ги одберат соодветните тонови (висини).

Во 29. број започнува репризата, 
односно комбинација на почетокот на 
првиот тематски материјал (Т1) со глисан-
дата од крајот на Т2 (пр. 6). За да се потврди 
дека се работи за реприза, задржан е 
првиот квинтакорд во а-moll. Оваа комби-
нација е поставена во два броја (29. и 30.), 
по што следува нова комбинација, но сега 
како во почетокот од g (исто два броја, 31. 
и 32.). Бројот 33 е генерал-пауза, а делот кој 
постои во партитурата како број од 34. до 
41. не е вклучен во снимката и таа директно 
преминува на 42. број. Тој дел требало да 
биде разлагање на материјалот во репри-
зата, но сум сметал дека е непотребен и 
се продолжува со кодата (42. број) во која 
се појавуваат фрагменти од Т2 со нов вид 
многу поблаги глисанда. Делото завршува 
со дурски квинтакорд од а во гудачите и 
удар од кластер на quasi там.

Пр. 4: Воведувањето на нови елементи во придруж-
бата на гудачите на крајното глисандо

Пр. 5: Кулминацијата во третото излагање на 
Т2

Пр. 6: Комбинирањето на почетокот од Т1 и 
крајот од Т2
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Внесувањето на гудачите има апсолутна смисла и оправдување, така што оваа 
партитура и снимка остануваат како основна форма за ова дело. Со тоа што има и 
акустички инструменти, Експеримент I ќе биде еден од исклучоците во делата од 
оваа книга за кои рековме дека ќе бидат изработени само за електронски и компју-
терски инструменти (но, како што наведов, првите изведби беа со соло синтесајзер).

Тema con ripetizioni оп. 19 (1984)

Второто дело изработено во истиот период ја илустрира спецификата на новите 
електронски инструменти во кои клавијатурата (контролерот) може да кореспон-
дираат со клавијатурите на клавишните инструменти, но може и да даваат звучни 
резултати кои немаат врска со музичките инструменти (на пример, шумови и други 
природни звуци, или звук од разни машини и мотори).

Се разбира, во моментот на купувањето на синтесајзерот и откривањето на фабрич-
ките инструменти, можноста да се добиваат различни звучни резултати од идентично 
отсвирени музички фрази на клавијатурата-контролер, за мене беше големо откритие 
кое веднаш почнав да го користам. Четиринаесет репетиции на истиот нотен мате-
ријал изведени низ 14 различни инструменти од синтесајзерот даваат впечаток на 14 
варијации. За жал, делото не сум го снимил, иако е изведено на трите концерти од кои 
ги прикажав програмите погоре. По излагањето на темата, во првата репетиција е 
внесен и педал (бурдон) кој ја менува интонацијата во 13. репетиција (од е во es). Јупи-
терот имаше можност за поделба на клавијатурата (split), при што бројот на гласови 

остануваше вкупно шест. Најчесто 
го делев 2 + 4 (2 за левиот дел од 
клавијатурата, 4 за десниот), при што 
во зависност од тоа колкав опсег ми 
беше потребен, го поместував и тонот 
на поделбата (на пример, за левиот 
дел само опсег од квинта, и остатокот 
за гласовите од десната страна на 
клавијатурата итн.). 

Во репетициите не ја испишував 
повторно темата, туку само ставав 
ознаки што треба да се смени во 
програмирањето. На тој начин целата 
композиција ја собра во една стра-
ница (пр. 7).

Во програмите за концертите, а 
и на корицата има грешка: треба да 
стои ripetizioni наместо repetizioni. 

Пр. 7: Целокупната партитура на Tema con ripetizioni
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Поп суита оп. 20 (1984)

Поп суитата е последна во оваа тријада од дела кои беа направени за првиот 
настап во живо со синтесајзери во подрачјето на сериозната музика. Песните за 
Гоце беа додадени за да се оформи целовечерна концертна програма. Но оваа 
композиција дијаметрално се разликува од претходните две кои повеќе припаѓаат 
на традиционалните текови на електронската музика. Наспроти нив, Поп суитата 
е изградена врз јасни тонални структури, а електронските музички инструменти се 
третирани како традиционални акустички инструменти. Овој третман на електрон-
ските музички инструменти како една многу моќна и проширена оргула со нови 
инструменти и звучни ефекти, често ќе го користам и натаму.

Иако е наречена суита, ова дело во основа е пасакаља пред која има став кој е 
прелудиум, и кој на крајот од делото ќе се повтори како постлудиум. Самата паса-
каља е дополнително ограничена и со еден поголем воведен дел кој е хармонски 
по својата природа, односно содржи само низа од акорди организирани во специ-
фична хармонска прогресија. Тој се јавува и по крајот на пасакаљата како премин 
кон повторувањето на првиот став, односно постлудиумот. 

Пасакаљата со воведниот и завршниот дел (преминот) целосно ќе биде искори-
стена во следното дело – балетот Возови оп. 21, и затоа овде нема да ја анализираме, 
односно тоа ќе го направиме подоцна.

Првиот/последниот став има едноставна форма во која Т1 (пр. 8) се излага пет 
пати, при што во третото/четвртото излагање (четвртото излагање не е испишано, 
туку се ставени знаци за репетиција на третото), се направени позначајни варијанти 
на тематскиот материјал за да делуваат како дел b. Соодветно, петтото излагање 
како да е враќање на почетокот (реприза на а), но повторно со интервенции во мате-
ријалот, по што доаѓа кодата од основниот мотив на темата М1.

Веднаш се гледа дека темата е изградена од повторувања на М1 (пр. 9). Имајќи 
предвид дека и ставот е изграден од Т1, тогаш станува јасно дека целиот став кружи 
околу варијантите на овој мотив. Но, сепак суштината на ставот не е во него, туку 
во хармонската прогресија d-c-b-a (повторно варијанта на неизбежниот ламентозен 
бас, но само како асоцијација, бидејќи акордите над него се дурски). 

Но, и тука има специфика. Јас сум воодушевен од автоматските повторувања и 
арпежа што се вметнати како функција на синтесајзерите која многу едноставно се 
активира, така што веќе овде, а и натаму често обилно ќе ја користам. Тука автомат-
ските арпежа се изведени од квинти (втиснати во фабричкиот инструмент) и од нив е 
добиена фигурата Ф1 (пр. 10).

Реално се свири само квинтата означена овде со цели ноти. Но и таа не се држи, 
бидејќи со функцијата hold синтесајзерот сам ги свири арпежата до следното 

Пр. 9: М1 од кој е изградена темата и 
целиот став, т. 2–3

Пр. 10: Ф1 од автоматски арпежа од квинти, т. 1
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притискање на клавиша. Со тоа левата рака е ослободена да свири и други линии, 
што ќе се случи веќе во следното излагање на темата. 

Изведбата на погоре прикажаната тема подразбира и split-команда за поделба 
на клавијатурата. На тој начин во десниот дел од клавијатурата се користат други 
инструменти (инаку и тие би свиреле арпежа). Левата рака всушност се вклучува со 
дополнителни линии во горниот дел од вака поделената клавијатура.

Ова покажува дека веднаш сум се нурнал во погодностите што ги носи со себе 
синтесајзерот, и како што ќе пишувам и кажувам често, се работи за целосно различен 
клавијатурен инструмент за кој треба и поинакво размислување, но и поинаква изве-
дувачка техника (приспособена на секој од поединечните инструменти што ќе се 
користат).

Централниот дел од ова дело, пасакаљата, ќе ја разгледаме како став од следното 
дело – балетот Возови.

Пр. 8: Темата Т1 од која е изграден ставот со воведниот такт, т. 1–8
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Возови оп. 21 (1984) 

Во програмата за праизведбата на овој балет на најкраток начин се опишани идеите 
кои ме воделе во неговото создавање. Насловот е Меѓу Бах и денес и текстот започнува 
со мото извадок од книгата Мемоари и разговори, Игор Стравински и Роберт Крафт.

„Пулчинела е лебедовата песна на моите швајцарски години... Почнав да компонирам на 
самите Перголезиеви ракописи, како да го поправам своето старо дело. Знаев дека не би 
можел да произведам „копија“ на Перголези, затоа што мојата моторика е сосема различна; 
во најдобар случај може да го повторам во сопствен акцент.“ 

(И. Стравински, Mемоари и разговори)

Кога го започнав пишувањето на суитата Возови пред себе ја имав 1985 година, 300 години од 
раѓањето на великанот Ј. С. Бах и европската година на музиката. Набргу музичкиот мате-
ријал ми наложи во суитата да вклучам некои делови (пасакаља, фуга, канон) кои не се типични 
за формалната конструкција на Баховите суити, односно да изоставам некои (курантата), 
кои не одговараа на внатрешната динамика на целата композиција. Така Бах и барокната 
суита беа искри на поттик и инспирација за да се покрене творечкиот процес.

Се разбира, требаше да се најде постапка за означувањето на првобитната идеја. Така се 
родија: специфичната моторика на токатата, шематичноста на канонот, јазичните карак-
теристики на алемандата, сарабандата, жигата, сублимирани од интервалските и хармон-
ските движења во Баховото творештво, формалната конструкција на фугата, пасакаљата, 
системот на дублови кај игрите итн.

Иако синтесајзерот и 24-каналната техника на снимање ми овозможуваа продори во 
некои нови и непредвидливи простори, остануваше прашањето за живата изведба. Нејзината 
неостварливост доведе до еден друг квалитет – визуелизацијата на готовата музика. 

Уште од детството железничката станица беше простор кој ме маѓепсуваше. Таа беше 
поврзана со возбудувањата од новите откритија и средби; таа беше раскрсница на многу 
лични судбини; нејзината непроменливост, цврстина, вонвременост, непрестано беше во 
судир со безбројните настани кои протечуваа и се врзуваа со возовите што доаѓаа и одеа. 
Моториката на токатата беше првата асоцијација на оваа идеја. Потоа веќе не беше тешко 
на секој дел од суитата да му се создаде една содржина, еден настан, една судбина...

Баховата музика со која се сретнав уште во почетоците на моето музичко образо-
вание постојано ме импресионираше со математичката прецизност на водењето на 
гласовите, но врз извонредни хармонски прогресии. Постојано зборував на моите 
предавања дека суштината на Баховото творештво е во хармонијата, а полифо-
нијата е украс на хармонските прогресии. Сите Бахови дела можат да се сведат на 
хармонски прогресии на микро- и макро- (целото дело) план. Во нив тој е далеку 
пред неговото време, не може да му се мерат дури и композиторите што доаѓаат по 
него. Следниот граничник во оваа смисла е Моцарт. Тоа што следуваше година на 
Бах во 1985, ми беше доволно да се фрлам на едно големо дело (по својот маштаб 
овој балет спаѓа во моето творештво во групата на симфониите, ораториумите и 
оперите). Имав два добри повода: Бах и новиот инструмент. Со пасакаљата од Поп 
суитата веќе беше направен првиот чекор. 

Веќе беше јасно дека живата изведба би била проблематична и поради низата 
интерпретациски проблеми кои веќе ги согледав при првиот концерт.
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Во жива изведба синтесајзерите најдобро функционираат со слична група електрични инстру-
менти (гитарите). Затоа тие одлично звучат во популарните жанрови, во кои има многу малку 
случувања на динамички план. Вообичаено во овие жанрови динамиката е изнивелирана на 
ниво согласно со системот за озвучување кој се користи. Дури и при снимањата сигналот се 
подигнува до оптималното ниво без изобличување (користење на бустери за оваа намена) што 
ги прави овие дела слушливи во кое било звучно опкружување, дури и при врева и присуство 
на најразлични шумови од околната средина. 

Со сериозната музика состојбата е сосем поинаква. Во неа динамичкиот план има многу 
важна улога и на микроплан, но и на макроплан на целото дело при постигнувањето на кулми-
нациите. Она што веднаш ми падна во очи кога почнав да го проучувам Јупитерот беше 
дека подигнувањето на интензитетот на сигналот, не дава секогаш звучен впечаток кај нас 
како слушатели, дека се зголемила јачината на звукот. Во книгата Сонологија објаснувам 
дека постојат три различни категории кои го покриваат подрачјето на електроакустичкиот 
звук: амплитуда, интензитет и јачина. За мене беше изненадување оваа неусогласеност меѓу 
подигнувањето на интензитетот (во реалност се работи за атенуација, бидејќи највисокото 
ниво на сигналот е практично нулата на осцилаторот – неговата стандардна амплитуда, со 
атенуацијата ние го намалуваме излезниот сигнал, затоа е и ознаката минус на јавувачите во 
миксерите) и нашиот впечаток за промена на јачината.

Од друга страна е нивото на толеранцијата на техниката за снимање и репродукција, така 
што ние не можеме бесконечно да го подигнуваме излезниот интензитет на електронскиот 
инструмент. Овој проблем кој се однесува на музичката динамика ми се појави уште на самиот 
почеток на снимањето на оваа суита. Слушајќи ја сега по речиси четири децении, веднаш ги 
забележувам деловите во кои се правени компромиси, посебно кога се употребувани поголем 
број линии (како во Канонот). Се разбира, кон намалувањето на динамичкиот простор влијаат 
и лимитите на тогашната аналогна техника (до 70 dB, односно оптимално до 90 dB).

Но, како и да е, комбинацијата на синтесајзер со акустички инструменти во жива изведба 
функционира и дава добри резултати станувајќи дел од целокупниот звучен амбиент.

Со влегувањето во новиот објект на МРТ, Музичката продукција на Радио Скопје ги 
поседуваше најквалитетните студија за снимање во целиот простор на СФРЈ и често 
во нив снимаа истакнати поединци и групи од другите музички центри. 24-канал-
ните магнетофони овозможуваа едноставна и квалитетна натсинхронизација, што 
за мене даваше шанса за реализација на идејата да го мултиплицирам Јупитерот 
и неговото богатство од инструменти (бои). Снимател беше Милка Герасимова и за 
целиот процес на снимање кој ќе го употребам и за ораториумот Живееме – паме-
тиме, има веќе детален опис во IV книга (стр. 14).

Инаку, во моментот на пишувањето на делото јас исклучиво ги следев музичките 
идеи, како и во сите останати ситуации во моето творештво. Вонмузичките содржини 
се додадени дополнително, и тие ми одговарале на концепцијата и идејата делото 
да биде поставено во чекалната на железничката станица. Веројатно можеше да се 
состави и некоја друга приказна која би била функционална во истата мера. Мојата 
сентиментална врска со железничката станица поврзана со патувањата кај моите 
баба и дедо од Скопје за Битола во моето детство и младоста (1950-тите и првата 
половина на 1960-тите) и потоа патувањата за Белград во почетокот на 1970-тите, 
натежнаа во креирањето на либретото.
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Кореограф на балетската претстава беше Олга Милосавлева со која веќе сора-
ботував во балетскиот дел за Шеќерната приказна. Покрај тоа, често како уредник 
во МТВ ја ангажирав и во телевизиските проекти, така што веќе имавме развиено 
и добра соработка, но и пријателство, бидејќи се работеше за многу пријатна 
и секогаш ведра личност. Се сеќавам дека многу соработуваше и се дружеше со 
Елисавета Кушевска, која беше наставник во МБУЦ, и која беше главниот аниматор 
во балетскиот оддел од кој доаѓаше целата балетска елита на сцената на (во тој 
момент) MНТ. Големиот број поединечни нумери овозможи ангажман на речиси 
целиот играчки ансамбл и солистите од балетот при МНТ (сл. 6).

Со оглед на сложениот мизансцен го поканивме и режисерот Богдан Поп Ѓорчев 
да учествува во креирањето на претставата (сл. 7). Со Богдан во тоа време и семејно 
се дружевме, а се запознавме во Телевизијата, каде што и тој работеше.

Сл. 6: Програмата и 
плакатот за праизведбата 
на Возови
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Претставата не се играше долго и мислам дека главниот отпор беше што немаше 
жива музика, односно музиката одеше од лента. Подоцна тоа ќе стане практика и ќе 
се појават повеќе балети кои ќе се играат од лента. За жал, поради моите принципи 
да не снимам свои дела во Телевизијата додека бев уредник, немам видеоснимка и 
не знам дали постои некаков видеодокумент. Во шестата книга споменав дека во 
1984 година на „Трибината на југословенското музичко творештво“ во Опатија, ја 
прикажав снимката од музиката од оваа суита (в. стр. 82).

Анализа

Партитурата од Возови е правена како работна партитура, бидејќи делото беше 
планирано да постои само како снимка. Од почетокот знаев дека таа само треба да 
ми помогне при изведбата на снимањето и дека само ќе ја користам. Снимањето го 
започнав пред да ја испишам комплетната партитура, и некои делови ги додавав 
следејќи го слушниот резултат од снимањето и вршејќи корекции на самото место. 
На тој начин партитурата која ја сочував не одговара доследно на снимката, и за 
овие отстапувања ќе зборувам во секој став кога ќе дојдам до нив. Затоа оваа парти-
тура се разликува од партитурата на балетот Снежана оп. 24 која ја изведував во 
живо, која мораше да биде прецизна и која е и укоричена. Овде партитурата нема 
насловна страница, и во неа дури и недостасуваат одредени страници. Со тоа глав-
ниот извор за анализа останува снимката.

Воедно мора да се напомене дека испишаните линии и во ракописот и во допол-
нително испишаните сегменти од партитурата во Sibelius, не одговараат на нашата 
перцепција за висините на одредени октави. Така, на пример, некои делови овде 
испишани во 5/6 октава, слушно ги регистрираме како звук од 3/4 октава. Оваа 
разлика во визуелната и во слушната перцепција се должи на висините на клавија-
турата (контролерот) на Јупитер 6 на кој е изведено делото. Поради поделбата 

Сл. 7: Димитрије Бужаровски, Олга Милосавлева и Богдан Поп Ѓорчев на сцената на 
МНТ, 20 февруари 1985 година (ден пред премиерата)
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на клавијатурата, некои висини од нискиот и средниот регистар се изведуваат на 
горниот дел од клавијатурата, и затоа се испишани и за две октави погоре. Оваа 
несоодветност на испишаните висини и слушниот резултат постојано треба да се 
има предвид при претставувањето на примерите од ова дело.

Пристапувањето кон снимањето со работна партитура е резултат и на шематич-
носта на градбата на формите. Тие главно се составени од тематски блокови кои 
се повторуваат со соодветни промени, што на крајот, во поширока смисла, сите ги 
сведува на формата на варијации, и тоа најчесто полифони варијации (имајќи ја 
предвид стилистиката на делото). Низ анализите ќе видиме дека сум се држел и до 
изворните форми кои во барокот во најголема мера исто така содржат шематичност. 
Во една послободна интерпретација на делото, тоа би можело да се нарече збирка 
од пасакаљи, (со отстапувања, како на пример, во прелудиумот и фугата). Ќе видиме 
дека и насловите на одредени ставови не кореспондираат со стандардната шема и 
со карактеристиките на соодветните форми во барокот, и дека и нив сум ги користел 
повеќе како асоцијација.

Од друга страна, шематичноста на формите погодуваше и на нивната употреба 
како балетска музика. Јасните целини, посебно кога се повторуваат, овозможуваат 
броење и лесна координација со музиката. Но, според моите творечки принципи, и во 
нив постојано има некои мали отстапувања, кои донекаде го нарушуваат броењето. 
Но, и тие имаат јасни граници во кои музиката е водена низ јасни тематски линии, 
така што им овозможуваат на играчите да знаат точно каде се наоѓаат во музичката 
партитура.

I Токата

Веќе токатата ја потврдува шематичноста на формите за што веќе зборувавме. Таа 
содржи пет тематски блока со проширување на последниот блок заради добивање 
на завршна група (т. 1–18, т. 18–35, т. 35–51, т. 51–69, т. 69–80, з.г. т. 81–90). Со други 
зборови, формата би можеле да ја одредиме и како тема (т. 1–18) со четири варијации. 
Така, првата варијација е од нов тонален центар (т. 18–35), во втората темата е во 
инверзија (т. 35–51), во третата се спротивставуваат основната тематска линија и 
нејзината инверзија (т. 51–69), а во четвртата темата повторно започнува во инвер-
зија и завршува со издржан акорд и по него низа од secco синкопирани акорди*. 
На нив се надоврзува завршната група (т. 81–90, која е надворешно проширување 
на последната варијација од нејзината втора половина. Вакви проширувања има 
често во народната музика од регионот: застој и потоа повторно во темпо враќање 
на дел од претходната фраза, односно нејзиниот крај). На крајот од завршната група 
е додадена имитација (повторно преку синтесајзерски звук) на ударите на пареа од 
локомотивите од минатото (многу карактеристичен 
звук кој беше присутен во железничките станици). 
Затоа овој став и е наречен возот доаѓа. Во корео-
графијата тоа беше сцена на мешаница како и при 
секое доаѓање и заминување на возови. Во парти-
турата ги нема secco акордите од завршната група 
кои сум ги додал за време на снимањето.

Токатноста на ставот ја дава уште почетната 
фигура Ф1 (пр. 11).

Пр. 11: Ф1 со ознаките за инструментот 
и функциите со кои се добиваат соод-
ветните репетиции 
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Во основната партитура не се поставени цртичките кои укажуваат на репети-
циите и овде ги додадовме за да се добие реалната звучна слика. Репетициите се 
резултат на додадените функции од синтесајзерот, означени во текстот под нотите. 
Оваа фигура е остинатна до крајот на ставот (односно до издржаните тонови во 
последната варијација). Низ темата таа се поместува од различни почетни тонови 
(на пример, во првото излагање ги содржи почетните тонови е, d, e, c, b, а (како доми-
нанта и каденца за d, што е крај на тематското излагање и почеток на првата варија-
ција). Веднаш е видлива асоцијацијата со басовите линии од популарните жанрови.

Главниот мотив на темата М1 (пр. 12) го формираат хроматските групи од по четири 
шеснаесеттини* (за нив пишував во V, стр. 35, од каде што може да се види дека е 
преземен од П1 на Сонатата за пијано оп. 17 што непосредно му претходи на ова дело).

Ова е мотивот од кој ќе биде изградена водечката линија и на темата и на варија-
циите. Тој започнува од мала септима во однос на басовата линија, и по уште едно 
повторување, следуваат негови сегменти (во големина до две четвртини) кои се 
движат од средниот регистар во хроматика нагоре. Во погорниот текст за варија-
циите се спомена дека тој се јавува и во инверзија, но и паралелно во двоглас во 
основната форма и инверзија.

Следниот битен сегмент за ставот се синкопираните 
квартни акорди* како втор мотив кој учествува во град-
бата на темата – М2 (пр. 13).

И тој е препознатлив преку присуството и во прет-
ходното и во следното мое творештво. Со него уште 
повеќе се внесени популарните жанрови (синкопите). 
Тој се појавува како некој дијалог со М1, иако на прв 
поглед изгледа како да е дел од придружбата (фигура).

Во првата варијација ќе се јави уште една линија од издржани тонови (цели ноти 
со точки) со боја која далечно имитира гудачи (гудачите секогаш претставуваа најсе-
риозен проблем кај електронските и компјутерските инструменти, дури и подоцна, 
кога ќе почне да се работи со семпли од акустички инструменти). Покрај неа, во оваа 
варијација влегуваат и ефекти со глисанда (во Јупитер имаше повеќе инструменти 
со вакви глисанда, кои можеа да изгледаат и како свирежи, и како шумови што се 
лизгаат нагоре или надолу, и како движење од дисторзирани звуци итн.).

Но, и покрај сите дополнителни елементи, вклучувајќи ги и мотивите, основата 
на темата ја дава басовата линија и нејзината хармонска прогресија (проширена 
каденца) која би можела да се поврзе и со првите пасакаљи (од времето на Свелинк/
Jan Pieterszoon Sweelinck). 

Пр. 12: М1 од кој е изградена темата за варијациите и токатата, т. 3–5

Пр. 13: М2 со синкопираните квартни 
акорди, т. 5–(6)
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II Канон

Ова уште повеќе ќе се однесува на 
вториот став. Тој носи наслов канон, но 
не одговара на концептот на канонот, 
кој подразбира само една мелодиска 
линија што се повторува од различни 
тонови, со различно доцнење во однос 
на почетната линија, и инверзија или 
раково излагање. Овде имаме остинатен 
бас кој постојано се надоградува, како 
во ди-џеј композициите, достигнувајќи 
16 линии. Паралела може да се повлече 
и со Равеловото Болеро, но за разлика 
од Болерото во кое постои јадро од 
придружба и мелодиска линија кои се 
повторуваат со различни оркестрации, 
овде постојано се додаваат комплетно 
нови линии (пр. 14).

Шеснаесетте линии (гласови) овоз-
можија во сижето да се формираат 16 
различни дејствија, прикажувајќи го 
почетокот на денот во железничката станица. Првиот лик е службеникот кој го 
пали светлото во големиот хол. Неговата линија е остинатниот бас кој се повторува 
низ целиот став и го одредува основното време според кое се усогласуваат сите 
следни повторувања (пр. 15).

Палењето на светлото е во втората линија, во високиот регистар со quasi ѕвонче. 
Басовата линија (еден вид електронски бас) е составена од два сегмента, првиот 
движење надолу во синкопи (е, d, c) и вториот нагоре со форшлази (cis, dis) од кои 
се прават различни комбинации (дури ќе се појави и c со форшлаг во третиот такт). 
Синкопите и поместувањата на јаките и слабите времиња се направени со цел да се 
избегне баналноста на оваа тема*. 

Пр. 14: Тактовите кои водат до кулминацијата во 
Канонот со присуство на сите 16 различни линии

Пр. 15: T1 како остинатен бас со додаток на втората линија, т. 1–6
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Третата линија ќе внесе 
кратки пасажи и овде нема 
да ја издвоиме како мате-
ријал (поради ограниче-
носта на просторот). След-
ната, четврта линија ќе го 
донесе вториот тематско-во-
дечки материјал Т2 (пр. 16).

Нејзината главна карак-
теристика е повторно искршениот ритам (синкопи) и орнаментот пред задржаниот 
тон е. Оваа линија контрапунктски ѝ се спротивставува на првата тема (Т1), нешто 
што многу често се среќава во моето творештво*. Во тоа спротивставување дефи-
нитивно улога има и хармонскиот елемент, бидејќи Т1 наликува дека е поставена во 
e-moll (природен и мелодиски), а Т2 во Е-dur (пр. 17).

Во следното повторување на Т1 ќе се додаде уште една слична линија на Т2 (петта), 
но за октава погоре и со изразени глисанда (и двете наликуваат на дисторизирани 
електрични гитари). (Во кореографијата на линијата со глисанда влегуваше пијани-
цата кој се клатеше соодветно на линијата.) 

Појавата на шестата линија остава препознатлив впечаток со употреба на 
маркантен quasi brass ensemble, синкопата на почетокот и низата од квинтакорди и 
квартсекстакордот. Неа ја означивме како М3 (пр. 18).

Како што кажавме, во кулминацијата ќе се појават 16 линии во кои се употре-
бени различни инструменти, односно ист инструмент може да биде употребен и во 
две линии, но со промена на повеќе параметри кои му даваат различно звучење. 
Можеше да се прикажуваат сите нови појави како нови мотиви, но одлучив да се 
ограничам само на овие неколку за да се добие впечаток за постапката. Кај остана-
тите линии има и некои што се во вид на лизгачки ефекти, но и со јасни интонации, 
во уситнет ритам, синкопи и политонални фактури. Во скенот од партитурата погоре 
се гледа целата слика со 16 линии, која формира еден голем звучен кластер со многу 
внатрешни движења.

При снимањето кое започна со остинатниот бас во партитурата поставував ознаки 
со знак за штиклирање и минутажи (од снимениот бас) за можна брза синхронизација 
и пронаоѓање на соодветното место во снимката и партитурата. На тој начин може 
да се избројат и појавите на инструментите, така што до кулминацијата има 14 такви 
ознаки (рековме дека на почетокот започнуваат две линии со што се добиваат 15 
линии). Шеснаесеттата ознака ја означува појавата на последната линија, која е еден 
такт пред почетокот на кулминативното излагање на темите (Т1 и Т2) и со тоа навле-
гува во нив. Всушност, до моментот на кулминацијата, ако ја третираме формата 
како полифони варијации, имаме едно излагање на темата (два инструменти) и 13 
варијации (секоја со додавање на нов инструмент). 

Пр. 16: Т2 со карактеристичната синкопирана и ритмички искршена 
мелодиска линија, т. 12–17

Пр. 18: М3 со употреба на quasi brass ensemble, т. 25–28
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Пр. 17: Трите први излагања на Т1 со приклучувањето на втората и третата линија и Т2 од 12. такт 
натаму, т. 1–18
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По овие 13 варијации следуваат уште две варијации во кои се поместува тонал-
ниот центар на остинатниот бас за степен нагоре (оваа модулација е видлива во 
прикажаниот скен од партитурата погоре). Всушност, транспонирани се двата 
тематски материјали (Т1 и Т2) со тоа што тие доминираат во звукот кој се расчистува 
од претходната згусната кластерска структура (пр. 19).

15. варијација се појавува по такт со генерал-пауза и е повторување на 14. варија-
ција скратена за еден такт. Овие две варијации се кулминацијата на ставот и со доми-
нацијата на двете основни теми е овозможена кореографија во која координирано 
игра целиот ансамбл. До 13. варијација секоја линија има своја кореографија. Иако 
ставот е шематски поставен, во него постојано има отстапувања (кратења, продол-
жувања, синкопирани упади итн.) што го прави доста сложен и во кореографска, но 
и во играчка смисла.

До крајот следуваат уште три варијации (16., 17. и 18.) кои се мошне разретчени. 
16., на пример, ја содржи само Т1 и ефектите со глисандата. Во двете последни 
варијации ќе се јави и Т2. Последната варијација има проширување на крајот во кој 
останува само почетниот инструмент (quasi тромбон) и ѕвончињата.

III Алеманда

И терминот алеманда овде е употребен условно. И овој став претставува тема 
со четири варијации, од кои првата е со минимални промени, односно претставува 
разработка на басовата линија, втората и третата се полифони, а четвртата спаѓа во 
карактерните варијации. Алемандовски се двете полифони варијации. Содржински 

Пр. 19: 14. варијација со доминација на Т1 и Т2 транспонирани за степен нагоре
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во неа е претставена разделбата со печалбарот (во англиската верзија ставив само 
Adieu како симбол за разделба), и во неа по тажниот почеток, во кулминацијата – 
четвртата варијација, се гледа некоја светла иднина. Кодата сепак ќе врати и ќе 
потсети на блискиот тажен момент на разделбата.

Овoј став веќе почнува да асоцира на Баховото творештво. Темата Т3 во најго-
лема мера е обликувана според барокните стандарди, со очекуваните интервенции 
(посебно на хармонски план) (пр. 20).

Асоцијацијата е секако во испишаните орнаменти (од 32-ки) и во основниот 
хармонски план. Но, хармонскиот план по петтиот такт почнува да отстапува од 
нивото до кое би достигнала барокната хармонија. Во првите четири такта во сред-
ните гласови карактеристична е хроматиката. 

Во инструментацијата доминираат оргулските звуци, од кои мене посебно ми 
се допаѓаше инструментот кој се јавува од првата варијација натаму, во кој покрај 
звукот на мека оргула се појавуваат и кликови во атаката (почетната фаза од енве-
лопата на звукот). Синтесајзерските звуци низ целиот став беа бирани да асоцираат 
на акустичките инструменти, и во нив ги нема инструментите со дисторзија и ефекти 
(присутни во првите два става). Веќе со промената на инструментот во првата варија-
ција е добиен нов амбиент кој од половината на варијацијата натаму е комбиниран 
и со пицикато (quasi) бас (пр. 21).

Овој пицикато бас со слична фактура се јавува и во вториот став (исто така 
варијации) на мојата Прва симфонија (в. II, стр. 48).

Втората варијација веќе го носи алемандовскиот звук преку новата контрапун-
ктска раздвижена линија во дискантот (пр. 22).

Пр. 20: Т3 со асоцијација на барокните модели, т. 1–13
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Во неа ќе почнат 
да се јавуваат и типич-
ните Бахови септимни 
скокови кои уште во 
неговото време донеле 
потполно нов дисо-
нантен амбиент. Иако 
тие во основа се замена 
за скаличното движење 
секунда нагоре/надолу 
со септима надолу/
нагоре, во зависност од 
интерпретацијата може 
да се добијат интересни 

нови димензии во кои дисонанците добиваат нова функција и значење. Во втората 
половина од варијацијата повторно се јавува басовото пицикато.

Во третата варијација настанува натамошно ритмичко раситнување, со што овие 
варијации постепено почнуваат да се приближуваат кон пасакаљните варијации 
(пр. 23). Како што се гледа од примерот, вратена е и водечката линија и пицикатото 
од почетокот на варијацијата. Со нив се добива натамошно згуснување и подиг-
нување на нивото кое треба да доведе до четвртата кулминативна варијација. На 
крајот од варијацијата ќе се јават и репетирани тонови (Flatterzunge) во quasi лиме-

Пр. 21: Внесувањето на пицикато quasi бас во средината на првата 
варијација, т. 18–19

Пр. 22: Втората варијација со алемандовски звук во дискантот и септимни скокови, т. 27–28

Пр. 23: Раситнувањето на ритамот во третата варијација, т. 39–40
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ните дувачи, кои стануваат важен 
дел и од последната варијација.

Неа ќе ја претставиме преку 
скенот од основната партитура (пр. 
24). Оваа варијација содржи повеќе 
промени во: тоналитетот (дур), хармо-
ниите (големи дурски септакорди, 
квартни акорди), појава на дија-
тонски кластери, и појава на висок 
дувачки инструмент (наликува на 
свирење од уста) кој во својата мело-
диска линија се движи со глисанда. 

Овој став ми беше секогаш најса-
каниот поради неговата емоцио-
нална тензија која расте во голема 
кулминација. Од друга страна, во 
него се движев од Бах до моето 
творештво, симбиозата која треба 
да го карактеризира целото дело.

IV Прелудиум (девојките одат на 
одмор)

Следните три става – Прелудиумот, Фугата и Сара-
бандата, прават една целина, која е заокружена со кода 
во која се јавуваат темите од сите три става. И нивните 
приказни беа поврзани: во Прелудиумот се појавува група 
девојки што одат на одмор. Во Фугата се појавуваат група 
момчиња кои исто така одат на одмор. Во Сарабандата 
доаѓа почитуваниот граѓанин со својата ќерка. Таа разбирливо сака да се дружи со 
групата девојки и со момчињата, но таткото не дозволува. Постепено девојката ќе се 
приближи до младите, и во кодата сите играат заедно.

Прелудиумот е изграден од еден едноставен мотив М4 (пр. 25). Од овој мотив е 
обликувана темата Т4 во која во вториот дел се појавуваат скалични движења на 
промената на едноставните хармонии тоника – доминанта (т. 5–6) (пр. 26).

Џезерскиот бас кој почнува во третиот такт веќе беше најавен во Алемандата, но 
овде ги добива контурите на џез басовите линии. Јас бев многу задоволен што во 
фабричките инструменти на Јупитер беше вклучен и овој инструмент, кој натаму 
често ќе го користам, посебно кога ќе сакам да користам мешавина на стиловите.

Џезираните верзии на Баховите композиции навлегоа преку групата Свингл сингерс (The 
Swingle Singers) во втората половина на 1960-тите и натаму во 1970-тите. Тие се дури повр-
зани и со терминот Jazz Sebastien Bach. Меѓу првите нивни албуми се интерпретациите на 
Баховите прелудиуми и фуги од Добро темперираното пиjано. Овој пицикато бас е директна 
алузија на комбинацијата од вокалите (кои одговараа на одделните линии од Баховите дела) 
и ритам-секцијата (бас и удиралки).

Пр. 24: Скенираниот дел од основната партитура од првата 
половина на четвртата варијација

Пр. 25: M4 од кој е изграден 
прелудиумот 
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Прелудиумот ќе биде изграден исклучиво од оваа тема и нејзините излагања. Тој 
има триделна форма а b а1 со повеќе излагања на Т4. Првиот дел (а) содржи четири 
излагања на Т4. На овој начин повторно се добива формата на варијациите, бидејќи 
секое излагање е различно. Во сите следни излагања го нема првиот дел од темата 
со запирањата на четвртините и паузите, и во нив се јавува континуирано движење 
во поместувањето на мотивот надолу во првата линија од две ипол октави, по што 
следуваат скаличните движења. Во второто излагање (т. 7–13) најнапред се појавува 
имитација во нов глас (октава подолу), но потоа во вториот дел од темата се менуваат 
улогите на почетниот глас. Крајот на второто излагање е повторно со паузи. Овде 
веќе сум размислувал за дејствието и затоа во почетокот во првите тактови се јаву-
ваат прекини. Со оваа пауза во 13. такт е направен уште еден застој. Во третото изла-
гање на Т4 (т. 14–19) во имитациите кои се на растојание од половина такт се појавува 
и трет глас, а во крајот и дополнителни инструменти кои со низа од септакорди на 
педалната доминанта ја подготвуваат кулминацијата во а со појава на tutti во кои 
има и нови линии (вклучувајќи ја и инверзијата на темата во групата со инструменти 
кои наликуваат на лимени дувачи) (пр. 27). Во ова четврто излагање (т. 20–25), како 
што може да се види од примерот, трите први линии, кои ја изведуваа имитациски 
темата, сега се здружени во една, во паралелни квинтакорди, а на половина такт се 
појавува и четврта. Не се сеќавам како Олга го кореографираше овој дел, но јас го 
замислував како постојани пируети на шпиц. И ова излагање завршува со прекин.

Почетокот на вториот дел b е според стандардите на барокната дводелност, 
односно со оглед на основниот молски тоналитет d-moll – во роднинскиот дур F-dur 
(т. 26–32). Почетокот како во барокната дводелност наликува на почетокот на првиот 
дел (со паузи меѓу мотивот), променета е бојата (додадени се унисоно ѕвончиња), по 
паузите од првите два такта почнуваат терци итн. Во овој дел има уште две излагања 
на темата (т. 32–38, т. 38–48) и тие веќе покажуваат многу поразнородни и сложени 
хармонски прогресии. Првото излагање по повеќе доминанти за завршува со доми-
нанта за H-dur. Последното трето излагање во овој дел ќе започне во H-dur, но со 
едно големо проширување, повторно со доминанти за, ќе се заокружи со враќање 
на доминантата од почетниот тоналитет (пр. 28).

Последното а1 веќе е функционален прелудиум кој директно воведува во поче-
токот на темата на фугата. Во него има две излагања на Т4 (т. 49–54, т. 55–62) и со 
каденцата на тониката започнува темата на фугата Т5 (пр. 29).

Пр. 26: Т4 со пицикато басова линија и вториот дел основан на промената на Т D, т. 1–6
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Пр. 27: Кулминативното четврто излагање на Т4 со појава на нови контрапунктски линии

Пр. 28: Крајот на делот b со враќање во почетниот 
тоналитет на ставот и почетокот на а1

Пр. 29: Крајот на а1 заедно со почетокот на Т5 
(последниот такт на страницата)
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V Фуга (момчињата одат на одмор)

Фугата е четиригласна со дополнувањето на пицикато басот што веќе започна во 
прелудиумот. Темата Т5 е направена исто така според стандардите за темите (кои ги 
изучувавме во програмите по полифонија за време на студиите) (пр. 30). 

Она што асоцира на Баховиот манир е повеќе поставено во ритмичкиот план, 
одошто во интервалскиот. Артикулацијата во прелудиумот и во фугата не е испишана, 
повторно поради тоа што партитурата беше наменета исклучиво за моја изведба.

Никогаш не ставав ознаки (дури ни за прсторед) во партитурите. Најнапред секогаш сметав 
дека е неубаво да се грдат печатените партитури и воопшто книгите со дополнителни ознаки. 
Во книгите секогаш ме лутеше кога ќе видев потцртани пасуси или коментари по маргините. 
Сметав дека на тој начин му наметнуваме сопствено видување на некој што подоцна ќе го чита 
истото дело. Отвореноста за личните интерпретации е конститутивен елемент на уметноста. 
Единствено внесував ознаки во диригентските партитури за промената на метарот (што често 
ја имаше во моите дела) или за влезот на некој од инструментите, што со оглед на димен-
зиите на нотниот текст (секогаш многу поситен) беше битно да не се испушти. Партитурите за 
пијано ми беа секогаш чисти и колегите се изненадуваа дека нема прсторед. Во овој случај 
погодуваше и снимањето линија по линија, односно фраза по фраза, што ми овозможуваше 
директни интерпретациски интервенции. Во некој од погорните примери од ова дело се поја-
вуваат и артикулациски знаци (легатури). Интерпретациско-артикулациските ознаки овде беа 
проблем и поради различните карактеристики на инструментите. Како што споменав, во нив 
се јавуваа најразлични енвелопи, што беше проблем за синхронизација. Тоа е видливо во 
средниот дел на фугата, во кој ефектите што произлегуваат од енвелопите и од останатите 
модификатори на сигналот влијаат врз разводнетоста на сигналот, односно, како што би се 
изразиле со музичкиот жаргон, не газат сите истовремено. Мене не ми пречеше оваа разно-
гласност, бидејќи таа е дел од музичките новини кои ги содржи делото.

Од оваа тема е направена експозиција по стандардната шема тема – одговор. 
Гласот што завршува со темата содржи и контрасубјект. На крајот на експозицијата 
се јавува и меѓустав со заокружена каденца за роднинскиот дур. Со оглед на тоа 
што темата почнува од доминанта, направена е интервенција во одговорите, па тие 
почнуваат од тоника и понатаму следува соодветната транспозиција. Меѓуставот 
започнува во 74. такт и моделот на секвенцата е половина такт. Почетниот тоналитет 
останува ист како кај прелудиумот – d-moll, а каденцата во меѓуставот е за F-dur. 
Висините на инструментите не одговараат на испишаните во партитурата, и тие 
реално звучат октава пониско. Но, овде биле запишани висините на кои треба да се 
свират соодветните гласови на синтесајзерот кои не кореспондираат со она што го 
гледаме во нотната слика (пр. 31).

Пр. 30: Т5 со карактеристичните ритмички и интервалски движења за Бахо-
вите теми, т. 62–(64)
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Натамошната структура на формата повеќе одговара на шемата експозиција – 
среден дел – реприза, одошто на барокниот систем на тематски излагања и меѓуста-
вови. Овде се формира триделност во која во средниот дел настануваат поголеми 
интервенции (како да е развоен дел). 

Пр. 31: Експозицијата на фугата со ТОТО контрасубјекти и меѓуставот со каденца, т. 62–76
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Средниот дел натаму може да се подели во два дела: т. 77–91 и т. 91–104. Вториот 
дел ќе започне со инверзија на Т5. Целиот среден дел изобилува со stretto, но него-
вата основна карактеристика е изместувањето на одговорите и потоа темите (имита-
циите во stretto) за големи и мали секунди, што комбинирано со stretto и синтесај-
зерските инструменти создава драматичен ефект. Овие судири, кои настануваат 
со битоналноста добиена од поместувањето за мали и големи секунди, ја исфрлу-
ваат дисонанцата на преден план (спротивно на експозицијата во која дисонанцата 
се разрешува, овде се добиваат низи на дисонанци). Ваквата тензија доведува до 
кулминацијата на средишниот дел во кој има stretto од мали секунди во сите четири 
гласа, која дополнително е поставена и во октави (пр. 32).

Во 104. такт започнува репризата (т. 104–122) со Т5 во унисоно во октави во 
сите инструменти, вклучувајќи го и пицикато басот, во основниот d-moll, со што се 
расчистува тоналната мешаница од средниот дел. Но, по чистиот почеток следува 
одговорот повторно поместен за мала секунда, враќајќи во битонална полифонија, 
во следните тема – одговор и меѓуставот. Сето се заокружува со уште едно унисоно 
со Т5 кое е прекинато со secco акорд од намален септакорд*, и оргулски крај со педал 
на доминанта и задржана кварта пред терца (типично за барокните хармонии). Оваа 
доминанта воведува во следниот дел кој се надоврзува attacca – Сарабандата.
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VI Сарабанда (почитуваниот граѓанин и неговата ќерка)

И овој став само условно е сарабанда (најмногу поради 3/4 метар), бидејќи отсу-
ствува карактеристичниот акцент за сарабандата на второто време (што ќе биде 
употребено во Сарабандата во All That Dance).

Во неа темата Т6 е изведена од quasi чембало (пр. 33), еден од инструментите на 
Јупитер кој веднаш ми паднаа в очи бидејќи во Македонија немаше чембала (за ова 

Пр. 32: Stretto во мали секунди во кулминацијата на средниот дел, т. (97)–99

Пр. 33: Т6 со карактеристичната барокна/рококо орнаментација, т. (123)–141
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веќе пишував во III книга, в. стр. 7, 9; вклучувајќи ја и мојата донација на чембало на 
ФМУ). Темата Т6 има многу богата орнаментација од морденти типични за стилисти-
ката на доцниот барок и за рококото. И хармонската прогресија се движи во истата 
стилистика. Темата Т6 е обликувана како период од две реченици со стандардната 
каденцна шема. 

И овој став е тема со варијации. Но она што следува понатаму ќе создаде можност 
за повеќе толкувања во однос на структурата на формата. Непосредно по ова изла-

Пр. 34: Т6 во основното и следното дурско излагање, т. 123–159
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гање на темата Т6, се надоврзува нејзина дурска варијанта (во истоимениот дур: 
d-moll – D-dur). Имајќи предвид дека темата завршува во истоимениот дур, а нејзи-
ната дурска варијанта се враќа во истоимениот мол, се добива впечаток дека тоа е 
целината на темата. На тој начин темата и нејзиното следно излагање делуваат како 
целина, посебно што темата завршува со дурска варијанта, а второто излагање ќе 
заврши со молска варијанта. До крајот на Сарабандата има уште едно вакво повто-
рување ако ја следиме хармонската шема. На тој начин формата би имала само два 
дела, од кои вториот би бил со значително варирање (пр. 34).

Втората опција за толкување произлегува од нашата одредба на темата како 
период и во тој случај, веќе дурската варијанта би била и првата варијација, односно 
до крајот на ставот ќе следуваат уште две варијации, односно вкупно три варијации. 
Но, во рамките на овие два последни периода, секоја нова реченица внесува новини 
во варирањето, што значи дека и тие натаму би можеле да бидат поделени и од нив 
ќе се добијат четири варијации. Ако на нив го додадеме и дурското излагање на Т6, 
тогаш ќе добиеме пет варијации. Поради идентификација, натаму ќе го користиме 
ова толкување.

Варијациите од два до пет се доминантно полифони, наспроти темата и првата 
варијација, кои се хомофони. Од друга страна, во варијациите од два до пет следува 
уситнување на ритмичките вредности по принципите на пасакаљата. Иако нема 
повторување на темата како во пасакаљата, таа постојано звучи во заднината, 
посебно што клучна во овој став е хармонската прогресија (од хармонијата произле-
гува полифонијата), која се чувствува и која дополнително во заднината е засилена 
и со уште една оргула, која единствено свири акорди.

Раздвижувањата по пасакаљскиот принцип започнуваат најнапред со внесувањето 
на полифонија и триоли (пр. 35).

Ова раздвижување во триоли 
уште повеќе е присутно во след-
ната варијација (пр. 36).

Очекувано, во четвртата 
варијација ќе се појават и 
шеснаесеттини (пр. 37).

Последната, петта варија-
ција ќе ги внесе и secco акор-
дите* (пр. 38).

Сарабандата завршува во 
194. такт во кој веднаш почнува 
кодата на оваа целина од три 
става (Прелудиум, Фуга, Сара-
банда).

Веќе во Сарабандата може 
да се види дека партитурата 
е пишувана доста брзо. Всуш-
ност, неочекувано текот на 
снимањето се забрза, а мене не 
ми беше готова кодата за која 

Пр. 35: Почетокот на втората варијацијата со полифонија, т. 
(159)–161

Пр. 36: Почетокот на третата варијација со уште поголемо 
раздвижување во триоли, т. 168–169
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Пр. 37: Почетокот на четвртата варијација на Т6 со појава на шеснаесеттини, 
т. 176–178

Пр. 38: Почетокот на петтата варијација со secco акорди, т. 185–186
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имав целосно јасна концепција (осмислена и чуена во главата), но пишувањето на рака 
бараше време (затоа бев пресреќен кога започнав да пишувам ноти со компјутер). 

Кода (за IV, V и VI став)

За кодата имав планирано да содржи два дела: експозиција на темата од фугата 
(Т5), но во дурска варијанта, и втор дел со комбинација од сите три теми Т4, Т5 и Т6. 
За да ја забрзам процедурата експозицијата воопшто не е напишана (во партитурата 
има празни страници) и директно продолжува со вториот дел. При подготовката на 
YouTube верзијата ја испишав целата кода. За време на снимањето првиот дел од 
кодата го свирев директно според првата испишана експозиција на Фугата и само ги 
правев потребните алтерации за да се добие дурска верзија (пр. 39). 

Вториот дел од кодата започнува со комбинацијата на Т4 и Т5 (пр. 40).
На крајот ќе се појави и комбинацијата на сите три теми Т4, Т5 и Т6* (пр. 41).
Ваквата комбинација на темите овозможуваше и кореографија во која ќе настапи 

целиот ансамбл и солистите заедно.

Пр. 39: Почетокот на кодата со експозицијата на Фугата во дурска варијанта, т. 194–197
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Пр. 40: Почетокот на вториот дел од кодата со комбинацијата на Т4 и Т5, т. 210–213

Пр. 41: Комбинацијата на трите теми Т4, Т5 и Т6, 
т. 219–220
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VII Интерлудио – Пасакаља – Интерлудио (девојката и силеџиите)

Пасакаљата е целосно преземена од Поп суитата, со тоа што во средишниот 
дел има додадено дополнителни инструменти, односно музички линии. Тие не се 
испишани во партитурата, а делумно е испишана новата тема со ситни ноти меѓу 
петолинијата, но и таа не одговара на она што го има во снимката. Очигледно е дека 
и овде сум свирел директно за време на натснимувањето на поединечните линии 
(најнапред сум го снимил делот од испишаната пасакаља во Поп суитата). Пред 
почетокот и по завршувањето е додаден дел кој е наречен Интерлудио (меѓустав), кој 
на почетокот е вовед во Пасакаљата, но на крајот е вовед во следниот став – Жигата. 
Приказната за овој став беше врзана со девојка која е сама и која ја вознемируваат 
група машки силеџии.

Интерлудиото содржи само една сложена хармонска прогресија исполнета со 
септакорди и нонакорди и прошетка низ далечни тоналитети и соодветно голем број 
алтерации. На крајот завршува со задржаната 4 пред 3 со основен тон h како доми-
нанта за е-moll. Со оглед на структурата од две реченици (секоја 2 + 2 + 4) што прават 
период, и овој материјал го прогласивме за тема Т7 (пр. 42).

Во овој случај имав избрано инструменти кои наликуваат на тромбони. Во нив 
покрај почетната изразена атака, карактеристично е и крешендото кое се добива кај 
долгите нотни вредности, кое го внесов и во оваа нова партитура во Sibelius.

Пасакаљата според стандардите има басова тема од осум такта – Т8 (пр. 43).
Т8 содржи голем број алтерации, но секако најмногу паѓа во очи зголемената 

кварта/намалената квинта*, што на целата низа ѝ дава карактер на октотонична 
скала, и покрај тоа што во заднината цело време звучи е-moll.
Пр. 42: Хармонската прогресија како основа за Т7, т. 1–16

Пр. 43: Басовата тема Т8 за Пасакаљата, т. 17–24
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Содржи вкупно 20 варијации кои се организирани во различни парови. Она што 
ја разликува од стандардните пасакаљи, е што таа се убрзува и усложнува до 15. 
варијација која ја претставува кулминацијата на ставот, и од 16. варијација започ-
нува раково враќање наназад. Така, 16. варијација одговара на 14. варијација, потоа 
следната 17. варијација одговара на седмата варијација, 18. на петтата, 19./20. на 
првата/втората, по што следува повторување на темата како во основното излагање 
со дополнителен завршен акорд. 

Најизразеното дупло спарување на варијациите започнува со првата и втората 
варијација кои прават една целина поради контрапунктската придружба која прет-
ставува хроматска низа надолу од тонот g до тонот gis поставена во најгорниот глас, 
но паралелно тече уште една хроматска линија во средниот глас од тонот h до е. Тој 
контрапункт всушност ги покрива крајот на првата варијација и почетокот на втората 
(во басовата линија), бидејќи е изведен во континуитет, без прекин (пр. 44).

Овој континуитет е обезбеден и преку должината (скратувањето) на темата Т8 која 
овде трае седум такта. Но, како што споменавме, се работи за двојно спарување. Со 
одредени модификации, овие две варијации се повторени уште еднаш како трета 
и четврта, но со различен инструмент. За првите две сум го користел омилениот 
оргулски звук од Алемандата, а за третата и четвртата исто така еден од експлоа-
тираните звуци кои наликуваат на електронски гудачи. Петтата варијација е само-
стојна и носи движење на испишаните морденти нагоре, кое делумно е хроматско, 
но ги содржи клучните тонови g, b, h, c, d, dis, е. Спарувањето е направено со шестата 
варијација во која истата контрапунктска линија е изведена со електронските гудачи 
(петтата ја враќа оргулата).

Хроматиката од оваа прва група варијации е прикриена со мордентите околу 
основните тонови. Тие, од друга страна, директно асоцираат на орнаменталната 
стилистика на доцниот барок. Во снимката не се држам строго до испишаниот текст 
во кој уште од почетокот има игра меѓу орнаментите кои се јавуваат на нагласеното 
време, и оние што се како предудар (уште во првиот такт на варијацијата, т. 25). На тој 
начин е избегнат нивниот шематизам и монотоност, и се добива значење на интер-
валско-ритмички движења. 

Со седмата варијација започнува раздвижување и една нова атмосфера во која 
почнувам да ги користам опциите за репетиции (понатаму и арпежирани) (пр. 45).

Пр. 44: Првата варијација и такт од почетокот на втората со континуитетот на хроматиката во контрапункт-
ските гласови, т. 25–32
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Во тоа време јас бев импресиониран од песната Sweet Dreams на Eurythmics (в. 
III, стр. 127) што е одразено и во репетициите, но и во триолскиот мотив (втор такт во 
горното петолиние). Во оваа варијација дополнително се внесени и репетираните 
тонови од квинтсекстакорди, повторно од quasi дувачки лимени инструменти кои 
имаат многу карактеристични промени во структурата на енвелопите.

Седмата варијација е во пар со осмата варијација со соодветни промени и внесу-
вање на нови инструменти. Деветтата варијација во темата ги забрзува репетициите 
(се добиваат шеснаесеттински триоли со дополнителна октава над постоечките). 
Хроматската линија во десната рака е изведена од држани акорди кои синтесајзерот 
ги претвора во арпежи низ целата клавијатура. Овде не ќе можеме да го опишеме 
резултатот од прелевањето на арпежите кој може да се регистрира само со слушање. 
Во последните два такта повторно се вклучуваат репетираните акорди и продолжу-
ваат без прекини да се јавуваат во следните две варијации (10/11).

Во следната, 10. варијација е додадена и нова тема Т9. Како што споменав, за неа 
постојат назнаки во партитурата според кои сум ја обликувал, и овде ја пренесов во 
нотно писмо (пр. 46).

И во неа е видлива хроматиката во вториот дел. Пунктираните четвртини кои 
играа посебна улога во разбивањето на монотоноста на четвртинската основна тема 
Т8, доминираат и овде. Во нејзиното преплетување со следната варијација е нејзи-
ната должина од пет такта, со што таа своето повторување го започнува пред крајот 
на 10. варијација, продолжува во 11. и дури е додадено проширување за да може 
заедно да завршат.

При преслушувањето утврдив дека вториот такт од оваа тема има три ритмички 
варијанти во изведбата: првата како што е погоре, во втората во вториот такт сите ноти 
се четвртини и во третата во истиот такт и четвртината на трето време е пунктирана. 
Инаку додадените 
ситни ноти во парти-
турата не одговараат 
интервалски на оваа 
линија. Одлучив да ја 

Пр. 45: Седмата варијација со карактеристичната фактура од Sweet Dreams на Eurythmics, т. 50–53

Пр. 46: Т9 како доминантна мелодиска линија во 10. и 11. варијација, т. 73–77
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испишам во оваа варијанта која е најблиску до слушната. Иако се работи за мини-
мални ритмички промени во вториот такт од темата, тие се уште еден податок за 
создавањето директно во текот на снимањето, што ќе ми стане принцип на работа за 
делата од електронската музика од 1990-тите натаму кои постојат само како снимки.

Парот 12. и 13. варијација го разретчува густото ткиво од претходните две 
варијации, префрлувајќи го триолскиот мотив во свирежот од многу високиот реги-
стар. Разредени се и репетициите во тематскиот дел на Т8. Со 14. варијација повторно 
се враќаме во густиот дел со разложените акорди, репетираните акорди и Т9. 

Во 15. варијација згуснувањето трае натаму преку појава на канонска имитација 
на Т9, со што е достигната кулминацијата на ставот. Од 16. варијација следува раково 
враќање назад кое го опишавме погоре.

Може да се каже дека и следното интерлудио е во функцијата на раково враќање, 
бидејќи следува непосредно по последното самостојно излагање на темата.

Иако во живата изведба како дел од Поп суитата тој ги нема овде додадените 
линии и темата Т9 во средниот дел, од денешна перспектива ја согледувам него-
вата интерпретациска тежина во жива изведба, пред сè поради сета полифонија, 
но уште повеќе со сите промени на програмите и ефектите. Сигурен сум дека и во 
варијантата во живо тој им оставил силен впечаток на оние што го слушале, бидејќи 
во тоа време бил и како звук и како техника нешто што не било познато и присутно 
во подрачјето на сериозната музика.

VIII Жига (децата одат на екскурзија)

Жигата е последниот став со нов музички материјал, бидејќи по неа следуваат 
повторувања на Токатата (првиот став) и Канонот (вториот став). Овој став по својот 
концепт треба да биде светол и контрастен на Пасакаљата (во која доминира тмурно 
расположение), што е остварено преку скерцозноста, дурската тоналност на темата 
и изборот на инструментите (почнува со ѕвончиња). Формално Жигата е организи-
рана по системот тематски дел – меѓустав – барокната структура која потекнува 
директно од фугата и се јавува во послободна варијанта во жигата. Овде е напра-
вена уште послободна варијанта и во тематскиот дел и во делот на меѓуставот.

Слично како и во случајот со крајот на групата на претходните ставови, овој уште 
повеќе е испишан само како скица, и дотерувањата сум ги правел директно за време 
на снимањето. Но, видливо е дека и овде постои еден цврст формален концепт 
(присутен и во скицата) во кој сум играл со деталите при снимањето. За да може 
посоодветно да се направи анализата одлучив целосно да го препишам, што исто 
така беше потребно и за поставувањето на снимката на YouTube каналот. Во препи-
шувањето има некои мали отстапувања од снимката кои произлегуваат од испиша-
ниот дел од партитурата. Како и во други ситуации, кај мене отстапувањата се дел 
и од интерпретациска природа, односно следење на моменталното расположение. 
Но генерално, снимката е фиксиран производ, и таа останува единствениот репре-
зент на ова дело, кое очигледно е замислено да живее само во тој формат и живата 
изведба е само хипотетична и реално неостварлива варијанта.

При препишувањето се ограничив на пет петолинија заради полесно следење, 
иако некои од гласовите испишани на едно петолиние (secco акордите од 57. такт 
натаму, на пример) реално би требалo да бидат испишани во две петолинија. Исто 
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така, во ставот често е поклопувањето на крајот на едно излoжување (на темата или 
секвентниот модел) и почетокот на следно излагање каде што се менувани инстру-
менти. Постоеше опција (за да не го зголемам бројот на петолинија) да се стави ознака 
за почеток на нов инструмент, но тука веднаш се јави проблемот со означувањето на 
инструментите, посебно оние што имаат типично синтесајзерски електронски бои. 
Внесувањето на ознаките од ракописот кои се однесуваа на програмите на Јупитер 
6, како на пример В3, во оваа ситуација ништо не значат, бидејќи дури и да се најде 
идентичниот инструмент, бројките на инструментите од неговата меморија воопшто 
не мора да се совпаѓаат. 

Тој проблем го имав при изведбата на Концертот за гудачи, харфа и синтесајзер во САД, каде 
што Јамахата што ја добив за изведбата имаше сосема друг распоред во меморијата, дури и 
недостасуваа некои инструменти, така што морав инструмент по инструмент да ги барам или 
да употребам некои инструменти слични на оние што ги имав во мојата Јамаха и кои беа кори-
стени при пишувањето и изведбата на ова дело. Ова е уште една илустрација за коментарот 
во воведниот дел од оваа книга и испишувањето на партитурите за електронски инструменти.

Жигата е организирана во пет дела по што следува кодата која поврзува со след-
ниот, деветти дел – Токатата. Шематизмот и овде е застапен и секој од овие пет дела 
содржи по две тематски излагања и меѓуставен дел со два на почетокот, а потоа со 
три секвентни модели. Тематските излагања треба да го имитираат системот тема – 
одговор, но и овде постојано ќе има отстапувања.

Темата Т10 има карактеристична барокна интервалско-ритмичка структура која 
треба да го потенцира поводот и општата структура на целото дело (пр. 47). Но, веќе 
со следното излагање (кое во Жигата би требало да биде имитација на темата во 
следен глас како одговор) започнуваат отстапувањата кои ги споменав.

Пр. 48 покажува дека излагањето на Т10 не е направено како одговор (во квинта), 
туку започнува од октава надолу. Натаму направена е уште една уште посуштествена 
измена – наместо контрапункт во гласот што ја изложи темата се прави канонска 
имитација, но само во првиот такт. Во вториот такт тој прв глас ја презема темата од 
точката до која беше изложена од вториот глас, а вториот глас почнува со контра-
пункт во првата половина на тактот и во втората половина од тактот, уште еднаш (сега 
за октава подолу), ја имитира главата на темата (како да ќе почне трет глас), па во 

Пр. 47: Т10 со карактеристичната барокна интервалско-ритмичка структура, т. 1–(5)

Пр. 48: Излагањето на темата Т10 која преминува од еден во друг инструмент, т. 5–8
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третиот такт имаме уште една ваква игра (контрапункт во првата половина, имитација 
во втората). Но, и со ова не е завршено ова преземање на улогите. Во четвртиот такт, 
кој треба да биде завршниот такт на темата, почнува проширување кое трае три ипол 
такта и кое делумно наликува на секвенца (т. 8–11). Во него може да се пронајдат 
дури и два секвентни модела со две повторувања (т. 8–9 и т. 9–10) во едниот глас кои 

се придружувани со различни контра-
пункти во другиот. 

Овој крај на Т10 со секвенци и делот 
што следи МС (меѓуставот), на овој 
начин се преклопуваат (како да почнува 
МС заедно со крајот на тематскиот дел). 

Веќе во MС (т. 11–16) секвентните 
модели се издиференцирани како 

целини, односно и двата гласа 
натаму доследно се повто-
руваат. Велиме модели во 
множина, бидејќи МС содржи 
два секвентни модела: СМ1 и 
СМ2 (пр. 49).

Целиот прв дел е изведен 
исклучиво од инструментот 
на quasi ѕвончиња.

Во втората целина Т-МС 
(т. 16–33) истиот материјал 
го исполнуваат quasi лимени 
дувачи, а ѕвончињата се јаву-
ваат со secco акорди* кои 
натаму редовно ќе се појаву-
ваат и во следните излагања. 
Дополнително во 22. такт 
(по започнувањето на имита-

цијата на Т10) ќе се вклучи и пицикато басот кој е 
сврзно ткиво низ делото (пр. 50).

Оваа втора целина со овие помали промени го 
следи првиот дел. (По сите направени анализи на 
моите дела досега, а веќе сме при крајот на цело-
купниот опус, постепно почнува да се издвојува 
и карактеристиката – вторите излагања на темат-
ските целини да бидат со помали интервенции, 
и веќе од третите излагања да започнат посери-
озни промени)*. МС во оваа втора целина содржи 
и трет секвентен модел СМ3 (пр. 51). Овој трет 
секвентен модел го проширува МС за два такта и 
во него посебно доминира новиот мотив со синко-
пираната четвртина.

Пр. 49: Двата секвентни модела СМ1 и СМ2 за МС, т. (12), 
(13)

a)   б)

Пр. 50: Вклучувањето на пицикато басот, тематската линија во 
лимените дувачи и secco акордите во ѕвончињата, т. 22–23

Пр. 51: СМ3 со доминација на мотивот со 
синкопираната четвртина, т. 30



39

Димитрије Бужаровски

Третата целина (т. 33–49) се поместува од основниот Е-dur на неговата доминанта 
h (односно во H-dur), но само во првото излагање на темата кое го донесува quasi 
чембало. Второто излагање започнува во G-dur (хроматска терцна сродност)* и во 
него се појавува нов инструмент – quasi блок флејти и промени во имитациите (висо-
киот глас ја носи темата, а нискиот во почетокот имитира дословно и по три такта 
започнува со контрапункти). Чембалото продолжува со secco акордите, но сега во 
две осмини едноподруго. (Овие акордски целини од две осмини веќе ги видовме и 
кај Алемандата, и ги поврзавме со Првата симфонија, в. погоре стр. 19). Тие своето 
далечно потекло го имаат во тринарните придружби во фактура бас – акорд –акорд, 
или како што популарно музичарите ги водат како ес-та-та). Акордите во почетокот 
се појавуваат на слабите времиња, но во МС веќе почнуваат да се јавуваат и како 
единечни синкопи, нарушувајќи го рамномерниот тринарен ритам. 

Четвртиот дел (т. 49–66) ќе продолжи и со промената на инструментите, и со 
промената на тоналитетите. Започнува во Es-dur за првото излагање на Т10 во ѕвон-
чињата (хроматска терцна сродност со претходниот дел од g)*, и во второто излагање 
во Е-dur (поларна врска)* ќе се појават лимените дувачи (слично на првите два дела). 

Наместо на дурската доминанта, петтото излагање (т. 66–81) започнува со молска 
варијанта (h-moll). Дополнително е искористен и инструмент со специфичен ефект 
(во синтесајзерскиот жаргон го нарекуваат вау-вау), кој донекаде звучи гротескно, 
но веќе со враќањето на чембалото во следното излагање на темата започнува одот 
кон кулминацијата. Во неа ќе се згуснува и инструментариумот, посебно со тремоло 
акордите на крајот во 80. такт.

Кулминацијата на ставот е во 81. такт. Во неа се јавува stretto со имитации од 
главата на темата со што започнува кодата. Но во неа целосно ќе се промени атмос-
ферата со поместувањето на групите од две осмини на првото време во басовата 
линија, кои по два такта ќе се комбинираат и со secco акорди (пр. 52). Може да се 
види во примерот дека secco акордите се квартни созвучја*.

Во следниот дел ќе се појават сегменти (главите) на клучните теми во делото Т3, 
Т4, Т5 и Т8 (пр. 53).

Пр. 52: Кулминацијата со stretto од главата на темата, почетокот на двеосминските пулсирања и secco акор-
дите, т. 81–85
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Последен се јавува сегментот од 
Т8 (Пасакаљата, овде претставен во 
првото петолиние), кој со диминуции 
ја прави најголемата кулминација на 
ставот повторно со secco акордите* 
(пр. 54).

И овде secco акордите се квартни 
(g-c-f-h), во кои последната кварта 
е зголемена*, дадени од басовиот 
тон h (веќе рековме, еден од најо-
милените)*. Крајот на овој став е 
подметнат под почетокот на след-
ниот (повторувањето на Токатата) и 
во него tutti синтесајзерскиот орке-
стар го има созвучјето е-b* кое се 
симнува со глисандо надолу.

Кодниот дел на ставот всушност ја прикажува најавата на доаѓањето на возот, во 
која почнува сè да се раздвижува низ сцената.

IX Токата и X Канон

Деветтиот и десеттиот став во целост се повторени (првиот и вториот став). 
Единствено во деветтиот став јас сум ги уфрлувал повторно темите од претходните 
ставови како кратки реминисценции на ликовите што продефилираа низ чекалната. 
И за последните два става воопшто нема партитура, и уфрлувањата на претходните 
теми сум ги правел директно во текот на снимањето.

Деветтиот став содржински е став на општ метеж и завршува со ударите на пареата 
од локомотивата (исто како и во првиот). Канонот, последниот став, е замислен како 

Пр. 53: Реминисценција на Т3, т. 87–88

Пр. 54: Кулминацијата на ставот со згуснувањето од тремола и диминуција од Т8 (Пасакаљата) и secco акорди, 
т. 104–106
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крај на работниот ден во чекалната и завршува со комплетно гасење на светлата, 
односно сцената целосно се затемнува (на почетокот се палеа).

Со изработката на ова дело научив многу нешта кои ќе ми бидат корисни и ќе 
ги употребувам во користењето на електронските и компјутерските инструменти во 
следните две децении. По Возови веднаш уследи ораториумот Живееме – паметиме, 
во кој матрицата е снимена на ист начин, но во неа се вметнати и акустички инстру-
метни (пијано, гитара, удиралки; овој ораториум детално е обработен во книга IV).

Снежана оп. 24 (1986)

Балетот Снежана го напишав веднаш по враќањето од САД во 1986 година. Идејата 
ми беше да ја искористам новата опрема што ја донесов од САД (синтесајзерот Korg 
DW-8000, заедно со веќе постоечкиот Јупитер 6, ритам-машината/композерот Roland 
TR-707 и МИДИ снимачот Korg SQD-1). Во тоа време бев многу заинтересиран за 
промоцијата на електронските инструменти во живи изведби во сериозната музика. 
Ова се гледа и во годишната програма за 1987 година на Македонија концерт – 
Скопје, во која се појавувам со низа концерти (сл. 8). Во истата програма се плани-
рани изведби и на Снежана.

Не можам да реконструирам колку од овие концерти се реализирани. Од тој период един-
ствено се сеќавам за настапот во Битола во Домот на културата во есента 1986 година. На него 
тргнав по враќањето од работа во Македонската телевизија во 15 часот, при што морав да 
одам дома и да го натоварам фиќото со сите споменати инструменти, комплексниот држач за 
синтесајзерите, засилувачот и, се разбира, еден куп дополнителни кабли (МИДИ, аудио, транс-
форматорите за американските приклучоци итн.). За да го собере сето ова го вадев десното 
седиште и буквално се исполнуваше сè околу мене до покривот. По товарењето и растова-
рувањето и монтажата во Битола, веднаш следуваше концертот и потоа повторно истиот 
процес. Не ми е јасно како сум успеал да ја одржам концентрацијата, посебно во промената 

Сл. 8: Корицата и дел од годишната програма на Македонија концерт – Скопје со најавите за концер-
тите со синтесајзер, настапите со Милан Фирфов и изведбата на Снежана
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на програмите во текот на свирењето. Иако ме задржуваа на вечера, кажав дека сум многу 
уморен и ќе треба веднаш да возам за Скопје. Од сиот напор и посебно од кревањето, добив 
многу силна главоболка, а со себе не носев аналгетици. За среќа, во тоа време никој не пату-
ваше толку доцна и патот беше празен. Болката само се засилуваше и кога го поминав Црн 
врв на патот Велес – Скопје, застанав и излегов надвор. Беше сигурно некаде 1 до 2 часот по 
полноќ и немаше ниедно возило. Ноќта беше без месечина и беше многу темно. Ги изгаснав 
фаровите и излегов надвор на свежиот ладен воздух во тишината во која се слушаше одвре-
ме-навреме слабиот ветер и шушкањето на лисјата. Мислам дека тоа ми помогна и главобол-
ката се намали. Но тоа пријатно чувство сам во целосна темнина и тишина во природа ми 
остана во сеќавање до денес. 

Посебно по концертот во Битола, видов дека ваквите концерти во живо со толкава 
опрема која сам треба да ја пренесувам и да ја монтирам, бараат голем напор, посебно 
надвор од Скопје, и затоа не можам да потврдам кои од овие настапи се реализирани. 
Сепак, до почетокот на деведесеттите ќе имам поголем број настапи, во кои ќе ги 
редуцирам инструментите и ќе се сведам на еден синтесајзер (Барокно кончертино, 
Musurgia ecclectica, Концертот за гудачи, харфа и синтесајзер). Последниот концерт 
со повеќе инструменти е во изведбата на Духовните во Куршумли ан (в. VII, стр. 79–80) 
и подоцна тие настапи ќе се разретчат (за ова пишувам и во VII, стр. 136). Всушност, 
последниот настап со синтесајзер во живо ми беше со ансамблот Музикум Академикум 
и Милан Фирфов како диригент во изведбата на Барокното кончертино (29.5.1997). 
Што се однесува на Снежана, за неа имав изготвено аудиокасета за плејбек со која 
изведувачите вежбаа и сигурен сум дека во тие настапи не сум учествувал.

Изборот на темата и претстава за деца произлегоа од огромниот успех што го 
имаше Шеќерната приказна и недостатокот на вакви претстави, посебно пред Ново-
годишните празници кога секогаш имаше најголем интерес за нив. 

Направив либрето адаптирајќи ја многу познатата приказна од браќата Грим, 
дополнето со текст кој го говореше раскажувач пред секоја од осумте слики на 
балетот. Собрав тим од луѓето кои ми беа пријатели и со кои соработував. Најна-
пред, главниот носител на проектот со мене беше Елисавета Кушевска која, како што 
веќе пишував, беше професор во МБУЦ и која е една од најзаслужните личности во 
градењето на бројни кадри кои потоа стануваа основа и како солисти и како ансамбл 
во Балетот при МНТ. Нејзините ученици веќе учествуваа и во Шеќерната приказна и 
во Возови. Кореограф беше Олга Милосавлева, која исто така ги имаше изработено 
кореографиите и за овие дела, сценографијата во вид на платна кои се закачуваа 
на држачи и можеа да се пренесуваат, ја изработи Данчо Ордев, а за раскажувач го 
ангажиравме Владимир Ангеловски-Дади.

Елисавета Кушевска, која имаше стекнато континуирано балетско образование во Совет-
скиот Сојуз (најнапред во Ташкент, а потоа на ГИТИС, сега Российский институт театрального 
искусства, во Москва) беше извонреден педагог и познавач на класичниот балет. Соработ-
ката што ќе ја развиеме ќе придонесе во 1997 година, за време на мојот декански период, да 
подготвиме елаборат за отворање на балетски оддел при ФМУ. За жал, во тоа не успеавме, 
бидејќи не наидовме на поддршка во Министерството за образование. Сепак, по десетина 
години, таа идеја ќе се реализира, при што ќе се користи истиот елаборат, односно рамките 
кои ги одреди Елисавета Кушевска.
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Во екипата за претставата беше и сликарот Данчо Ордев, со кого споделуваме долгого-
дишно длабоко пријателство. Пријателството ни започна уште во 1979 година преку сопру-
гите, кои работеа во Центарот за странски јазици. Данчо и Лилјана Ордеви беа присутни на 
сите музички настани што ги организирав и ги изработи платната pro bono.

Во базата со фотографии и скенови од плакати и програми, не беше сочуван ниту 
плакатот, ниту програмата од премиерата, што претставуваше проблем за рекон-
струкција на настаните. Делото го работев во летото и на почетокот од есента 1986 
година и сигурен сум дека премиерата беше пред Нова година во киносалата на 
МКЦ (Младинскиот културен центар). Партитурата е испишана педантно бидејќи ми 
била потребна за жива изведба и таа е сочувана и воедно скенирана.

Но, во базата со мојот опус, на мое изненадување, немаше сочувано никакво 
аудио. Во 1994 година, кога го купив дигиталниот снимач Sony TCD-D7 Portable DAT 
Recorder, најголемиот дел од магнетофонските ленти најнапред ги префрлив на ДАТ 
касети, и потоа ги ставив во една голема картонска кутија која добро ја затворив 
и ја запечатив. По овој повод, прв пат ја отворив кутијата по 28 години и во неа 
ја најдов магнетофонската лента со Снежана, но и една касета. За жал, магнето-
фонската лента беше во многу лоша состојба залепена и веднаш почна да се рони. 
Касетата беше во подобра состојба иако во тивките места, или во паузите, може да 
се чуе пресликувањето на звукот со многу послаб сигнал. Многу ми беше драго што 
на ваков начин ја спасив и снимката, бидејќи партитурата и ознаките за употребата 
на различни програми и функции на синтесајзерите не помагаат во добивањето на 
звучната претстава за делото. Но, уште подраго ми беше што во кутијата ги најдов 
снимките на трите Енеади, за кои нема ни партитура, така што во базата со моите 
дела овој опус беше прескокнат. Овие снимки ќе овозможат Енеадите да бидат вклу-
чени во анализите понатаму.

Меѓу лентите и касетите во оваа кутија беа и снимката од суитата Шлем, Малата суита на 
народни теми, бостонската изведба на Петте прелудиуми во 1987 година, изведбата на Шеќер-
ната приказна на англиски јазик во Lyric Opera Theater во Темпи, Аризона, во ноември 1996 
година, интервјуто на англиски јазик по повод емитувањето на “Bosnia tune” (која подоцна ќе 
стане дел од Песните за мирот и војната) и The Skeleton and the Beauty. И нив, за мое големо 
задоволство, ги дигитализирав, со што уште еднаш се потврди значењето на пишувањето на 
овие книги и реконструирањето на настаните во нив, вклучувајќи го и средувањето на парти-
турите, и на крајот, ова комплетирање на сите артефакти. 

Во 1986 година веднаш по враќањето од САД, д-р Ставре Нолчев, кого го споменував 
повеќе пати во моите претходни книги (в. VI, стр. 108), ми кажа дека неговиот братучед посе-
дува магнетофон Tandberg TD 20А кој сака да го продаде. Веднаш го купив и тој беше моето 
главно средство за снимање на аналогно аудио до 1993 година, кога по враќањето од САД 
почнав да снимам дигитално на тврд диск. Сепак, Тандбергот го користев и следните години 
за музиките за драми за театрите, бидејќи во тоа време сите театри музиката ја емитуваа од 
магнетофони. Тандбергот имаше две брзини (19/9.5) и беше двоканален, но со користење 
на лентата со превртување се добиваа уште два канала во спротивна насока (практично на 
лентата се снимаа четири канали). Тој се покажа како извонредно корисна машина за дигита-
лизацијата на лентите од 2000 година наваму. Во снимањата исклучиво ја користев брзината 
19, но при дигитализацијата се појавија теренски ленти кои доминантно беа со брзина 9.5. 
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Многу ретко ќе се појавеше и лента со брзина 4.75, што претставуваше проблем кој един-
ствено можеше да се реши со дигитализација со репродукција од 9.5 и потоа дигитална 
конверзија, односно корекција преку промена на честотата на семплирање за враќање во 
снимката со оригиналната брзина. 

Првиот надворешен хард диск го купив во 1992 година, имаше капацитет од 200 МВ и 
чинеше околу илјада долари. На него можеше да се сними стерео аудио максимум до 20 
минути – 44.1 kHz/16 bit. Поголемата фреквенција на семплирање и резолуција ќе ја нама-
леше оваа минутажа уште повеќе, а истото ќе се однесуваше ако од Pro Tools се пренесеа сите 
четири канали. Меѓутоа, тоа што во Pro Tools имаше интегрирана МИДИ технологија, односно 
МИДИ секвенцер (снимач), ми овозможуваше да ги поставам сите инструменти од Sample Cell 
и да ги снимам како МИДИ. Аудиото од вака водените МИДИ инструменти потоа можеше да се 
сними на два канала, од можните четири во Pro Tools. На тој начин остануваа слободни уште 
два канала за снимање на акустички инструменти и глас. Потоа следуваше друга команда која 
од сите четири канали правеше финална стерео верзија. Јасно беше дека во вакви услови 
беше потребен друг медиум за преснимување и ослободување на дискот за нова снимка.

Затоа во 1993 година го купив дигиталниот снимач Sony TCD-D7 кој снимаше на DAT касети, 
и што е најважно, имаше дигитален влез S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface). На тој начин 
можев снимките од Pro Tools директно преку неговиот излез дигитално да ги преснимувам во 
ДАТ снимачот, што значеше елиминација на каков било дополнителен шум што се јавуваше 
кај аналогната технологија. Така ДАТ-от ќе ми остане како главен дигитален носач за чување 
на аудиото сè до почетокот на новиот милениум, кога ќе се појават тврди дискови со многу 
поголеми капацитети, така што по 2005 година ќе преминам на чување на архивските мате-
ријали исклучиво на тврд диск. Од крајот на 1990-тите почнаа да се јавуваат и првите комер-
цијални снимачи на CD, така што паралелно со ДАТ снимките правев и копии на CD кои беа 
многу погодни за презентации, бидејќи CD плеерите веќе беа во широка употреба. Но уште 
тогаш знаев дека CD носачите не се стабилни и лесно може да дојде до нивно оштетување, 
така што целосно ги избегнував за трајно чување на архивските материјали. Подоцна со поја-
вата на DVD носачите, кои имаа многу поголем капаците од CD носачите, дигитализираните 
колекции на семејствата сопственици на колекциите почнавме да им ги даваме на DVD (како 

Сл. 9: Магнетофонот Tandberg, секвенцерот Korg (мини флопи 
диск оставен над неговата десна страна) и DAT снимачот Sony
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data), со препорака да ги пренесат во најскоро време на тврди дискови. Ова е секако најдобра 
илустрација колку брзо се менуваа технолошките стандарди и по повеќе пати, во последниве 
три децении. Веќе денешните компјутери немаат читачи за CD/DVD, а да не зборуваме за прет-
ходните флопи дискети. Касетофоните и магнетофоните се веќе далечни историски машини, 
и кога на студентите им покажував магнетофон (пред повеќе од 5–6 години) тие го сликаа за 
да го споделуваат на Facebook, како некаков историски остаток од минатото.

Главниот акцент при изработката на делото го ставив врз користењето на четирите 
машини кои веќе ги споменав (двата синтесајзера, ритам-машината и секвенцерот). Со 
оглед на можноста за поделба на клавијатурата на Јупитерот и со тоа добивање на 
два различни инструмента, во практична употреба имав три инструменти од синтесајзе-
рите (до 14 линии) и 16 удиралки од ритам-машината. Секвенцерот беше битен бидејќи 
преку него можев да контролирам каков звук ќе емитуваат дури два инструмента од 
синтесајзерите. Ритам-машината имаше свој секвенцер, така што на неа имаше три 
опции: да се изведе цел дел/став како лента (со промени на различни обрасци), да се 
свират обрасци (на пример, еден образец, па кога ќе се одлучи да се активира друг 
итн.), и директно да се свири по тастатурата на 16 инструменти. Проблемот со секвен-
церот беше што тој го снимаше МИДИ сигналот на мини флопи дискови (сл. 9), во кои 
можеа да бидат снимени максимум 5 броја (пет песни, како што ги нарекуваа). Тоа 
значеше дека кога тие ќе завршеа требаше да се стави нов диск, што бараше време. 
Овие паузи во реалната изведба беа користени за настапот на раскажувачот, така што 
додека тој говореше, јас ги менував дискетите во секвенцерот.

Партитурата беше испишана на хартија што ја купив од СОКОМ (таму се продаваше 
хартија со отпечатени петолинија за различни состави, од солистички до оркестар) 
за пијано и еден глас. Спојувајќи две вакви комбинации добивав шест петолинија 
во кои најгорното беше резервирано за секвенцерот, двете следни за Јупитерот, 
четвртото за ритам-машината и двете последни за Коргот (сл. 10).

Сл. 10: Првите две страници од партитурата со ознаките за инструментите и допол-
нителните ознаки за програмирањето на синтесајзерите
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Либретото беше посебно отчукано 
на кирилична машина (сл. 11) (дома 
имав само латинична, што значи дека 
сум го испишал некаде надвор, во Теле-
визијата или во СОКОМ). Од првата 
страница се гледа дека балетот е 
насловен како мултимедија, притоа сум 
планирал да внесам и видеоелементи 
со проекции на платна, кои потоа се 
напуштени како идеја. На почетокот 
текстот содржи претставување на учес-
ниците и авторите. Ова е единствениот 
материјал кој е сочуван од оваа прет-
става, но од него не може да се види кои 
биле децата/балерини што ги играле 
главните улоги, бидејќи во текстот е 
оставено празно место за внесување на 
имиња. Всушност, за претставата имаше 
најмалку две постави (можно е за некои 
улоги да имало и три). Мене единствено 
ми остана во сеќавање дека Снежана ја 

играше Сузана Момировска (сега 
Милевска), но знам дека имаше и 
уште една Снежана. 

И по контактите со Елисавета 
Кушевска и Сузана Момировска, 
не успеавме да реконструираме 
кои биле другите деца учес-
ници. Не се најдоа ни слики, ниту 
копии од плакатот и програмата. 
Плакат сум сигурен дека имаше и 
можно е да го изработил Данчо 
Ордев. И во МКЦ ми ветија дека 
ако најдат нешто во архивата 
ќе ми дадат, но за жал, един-
ствената трага засега ќе остане 
партитурата и снимката.

Се сеќавам дека одигравме 
најмалку две претстави. За 
мене беа исклучително тешки, 
бидејќи детската публика, како 
што се очекува, беше немирна, 
претрчуваа околу, и тоа токму 
во моментот кога ја подготвував 
опремата. Не знам дали потоа се 

Сл. 11: Првата и втората страница од либретото
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одиграни уште претстави, бидејќи целата организација беше наша (исто како и кај 
Деспина и мистер Докс), и јас им оставив касета за натамошните настапи. Елиса-
вета ми спомена дека ја играле претставата во Шибеник, на Фестивалот на детето, 
за кое исто така немам никаков податок. Следната година, како што се гледа од 
програмата на ДММ (в. погоре стр. 2), сум извел дел од балетот како суита. Од теле-
визиската снимка која делумно беше сочувана, можев да реконструирам дека во неа 
се содржат финалните делови (десетина минути) (сл. 12).

Во извадоците од телевизиската снимка видлива е целата опрема која сум ја кори-
стел за изведбите во живо, двата синтесајзера, ритам-машината, и на последната 
фотографија се гледа и секвенцерот поставен на полицата под ритам-машината. Она 
што се гледа на оваа снимка е дека нема пулт за ноти, односно сè сум свирел напамет. 
Треба да се има предвид дека на истиот концерт има уште две дела и дека другиот 
ден сум настапил со Св. Софија изведувајќи ги Петте прелудиуми и по еден ден со 
Сонатата бр. 3 оп. 25, исто така напамет (в. V, стр. 49). Тоа ме потсети дека всуш-
ност целиот балет го имав измеморирано, не само музички туку и програмирањето на 
инструментите. Проблемот беше што и да имав партитура ќе требаше некој да ја врти, 
а големиот број на бројки внатре, потешко ќе се бараа и наоѓаа. Всушност, не сум ни 
имал друга опција, одошто да научам сè напамет, бидејќи така има помала можност 
за грешка. Преслушувајќи ја снимената музика од целиот балет, сега паралелно со 
партитурата, гледам дека се работело за еден многу комплексен и тежок зафат.

Сл. 12: Извадоци од телевизиската снимка на изведбата на суитата Снежана на ДММ во 1987 година
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Во текстот балетот е поделен на девет слики. Но, работејќи го видеото за YouTube 
каналот на БузАр сфатив дека во рамките на тие слики има натамошни поделби и 
одлучив, онака како што го поставив целиот балет на YouTube, и анализата на делото 
да ја направам според тие поделби.

1. Почетна сцена – темата на Снежана
2. Почетна сцена – темата на лошата кралица
3. Снежана во дворецот
4. Кралицата го повикува ловецот
5. Снежана го моли ловецот
6. Снежана ја открива куќичката на седумте џуџиња
7. Седумте џуџиња се враќаат дома
8. Седумте џуџиња ја пронаоѓаат заспаната Снежана
9. Лошата кралица го прашува огледалото повторно
10. Првиот обид – појасот
11. Џуџињата стигнуваат на време да ја спасат Снежана
12. Лошата кралица го прашува огледалото повторно
13. Вториот обид – отровниот чешел
14. Џуџињата ја спасуваат Снежана повторно
15. Последниот обид – отровното јаболко
16. Погребот, доаѓањето на принцот, оживувањето на Снежана
17. Свадбата

Оваа поделба не соодветствува на ознаките во партитурата, кои се испишани 
само за првите четири слики (со римски броеви), но натаму веќе нема ваква ознака. 
Со видеото за YouTube се доби реалната слика за деловите на композицијата.

Анализа 

Снежана е изработена врз пет основни тематски материјали кои претставуваат 
идентификатори за главните личности и настани во балетот и затоа ќе се преплету-
ваат на различни начини. Делото е организирано во 17 броеви (ставови на одреден 
начин), кои се заокружени целини со јасни граници. Тоа е направено од две причини: 
најнапред да се обезбеди јасна ориентација во кореографијата, но, и како што 
кажавме, да се обезбеди простор за репрограмирање на изведувачкиот сет. 

Во музичка смисла, и материјалите и нивната обработка се сведени на постапки 
кои веќе се утврдени во моето претходно творештво, бидејќи акцентот е ставен 
повеќе на можностите на користењето на новата технологија како нов инструмен-
тален состав. Но, технологијата не е користена сама за себе како демонстрација на 
нов звук во подрачјето на сериозната музика, туку како средство да се добие нов 
музички израз и на тој начин да се постигне оригиналност. Тоа веќе е остварено 
во двете претходни големи композиции Возови и Живееме – паметиме, и овде сега 
се префрлува на планот на жива изведба, односно афирмација на електронските 
инструменти и нивната потенцијална употреба во концертниот простор. 
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Како што повеќе пати веќе истакнав, во 1990-тите и самиот постепено ќе ја редуцирам 
употребата на електронски инструменти во живо и постепено ќе се вратам на акустичките 
инструменти кои доминираат во моето творештво во следните две децении. За ова постојат 
повеќе причини. Покрај практичните проблеми со преносот и инсталацијата на електрон-
ските инструменти, една од главните причини беше парадоксалниот факт дека акустичките 
инструменти даваат многу поширок дијапазон на интерпретациски можности, усовршувани 
низ повеќевековна традиција. Топлината на звукот на акустичките инструменти, наспроти 
ладната електроника, индивидуалната боја на секој поединечен инструмент и изведувач, 
многу повеќе ми одговараше на авторскиот израз и сензибилитет во годините што следуваа. 

Во целина и тука варијацискиот принцип е доминантен и повторно во најширока 
смисла делото може да го сведеме на формата варијации, но на петте тематски 
материјали. Делото натаму ќе го разгледуваме според издвоените 17 броја (како 
содржински целини).

Првиот материјал Т1 (број 1) кој е идентификација за Снежана, во изворната парти-
тура е напишан без тактови линии и е карактеристичен по својата разлеаност постиг-
ната преку долгите фази на енвелоперите (посебно на последната фаза release, види 
сл. 10). Избраните инструменти (quasi гудачи и маримба/вибрафон) често ги користев 
во тој период. Тематската линија ја изведуваат гудачите, а удирачкиот инструмент 
камбаните низ различните октави. Во преписот во Sibelius во функција на оваа книга 
внесов тактови линии и ги обединив двата синтесајзера во две петолинија (пр. 55).
Пр. 55: Т1 со внесени тактови линии интегрирана во две петолинија 
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Во главата на темата (може да се издвои и како мотив) доминира задржаната 
септима на крајот (тонот h кој на тој начин формира голем дурски септакорд), која во 
повторувањето и појавата на четвртото стапало ќе зазвучи и како лидиска кварта*. 
Но, по повторувањето на овој мотив, во вториот дел од темата почнува ново разле-
вање кое со хармонските поместувања веќе изразено ги исфрлува дисонантните 
судири. Овој прв став содржи уште едно повторување на Т1 во кое вибрафонските 
разложени акорди по целата клавијатура уште повеќе ќе ја потенцираат разлеаноста 
со цел да постигнам една категорија на кластери, на средина меѓу дијатонските и 
дисонантните составени од мали секунди.

Пр. 56: Т2 со почетната хроматска терцна сродност и доминантна хроматика
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Втората тема Т2 е лајтмотивот на лошата кралица (број 2). Неговата почетна 
хармонска основа ќе ја дадат хроматско терцните* молски акорди на линијата c – еs 
од кој првиот е голем молски септакорд, а вториот има додадена секста (ces), што 
уште повеќе го усложнува нивниот сооднос и судир (пред прикажаниот пример на Т2 
има вовед од 16 такта со четири повторувања на оваа прогресија) (пр. 56).

Во примерот не го прикажавме ритмичкиот образец со кој ќе влезе ритам-маши-
ната. Тој е преземен од популарните жанрови, со што се воведува и овој жанровски 
елемент во структурата на делото. Всушност, до крајот на делото има континуитет 
во употребата на овие обрасци од популарните жанрови, со што се заокружува оваа 
мешана стилистика (која ја нарекував мултистилистика).

Темата почнува дисонантно со голема септима и натаму се развива низ хроматски 
движења. Хроматиката е присутна и во басовата линија. За оваа тема се избрани 
агресивни бои на инструменти (со употреба на дисторзии), а целата драматичност 
е изразена и со secco репетираните акорди во quasi лимени дувачки инструменти* 
(реално звучат октава подолу, овде се прикажани во средното петолиние, онака како 
што се изведуваат на клавијатурата на синтесајзерот).

И оваа тема има уште едно повторување во кое се појавува и нејзина имитација во 
оргулски инструмент, згуснувајќи ги уште повеќе дисонантната структура и драма-
тичноста на овој втор број (пр. 57).

Следните два броја (3 и 4) се повторување на првите два броја со одредени моди-
фикации и содржат само по едно излагање на Т1 и Т2.

Бројот 5 е варијација на Т2 со уфрлување на глисандо раздвижени кластерски 
ефекти (пр. 58).

Шестиот број е една поголема целина со вовед, прелудиум, фугато, кода и 
завршен дел. Воведот и завршниот дел се изградени од елементи од Т1 и имаат 

Пр. 57: Повторувањето на Т2 со имитација во оргулски инструмент



52

ЕлЕктронска музика

функција на надворешна рамка. Централниот дел на бројот го прават прелудиумот 
и фугата и нивното спојување во кодата. Во нив ќе бидат воведени две нови теми.

Првата тема Т3 се користи за градбата на прелудиумот (пр. 59). Таа е многу едно-
ставна и наликува на технички вежби (јасна е алузијата со Сен-Сансовиот Карневал 
на животни). Како трета линија овде ги обележавме и удиралките од ритам-маши-
ната. Нејзиниот тринарен ритам прави контраст во однос на претходните броеви. Таа 

Пр. 58: Бројот 5 како варијација на Т2 со придружба од глисандо раздвижени 
кластерски ефекти

Пр. 60: Појавата на нова линија во прелудиумот и на крајот на страницата дуплирање 
и имитација во терци
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се повторува уште два пати во прелудиумот, со тоа што во овие повторувања ќе биде 
внесена уште една линија (со гротескен синтесајзерски звук, кој треба да асоцира 
на целиот амбиент на куќичката на џуџињата), а во второто повторување основната 
тематска линија ќе се дуплира во терци со дополнителни имитации (повторно, за да 
се добие еден голем дијатонски кластер) (пр. 60).

Т4 е темата за фугатото (пр. 61). Во неа, како и во целото дело, не се испишани арти-
кулациските и динамичките знаци. Ова е во духот на мојата тенденција, посебно за 
партитурите што ќе ги изведувам сам, да не внесувам никакви дополнителни ознаки. 
Во изведбата се гледаат карактеристичната барокна артикулација – во првиот такт 
портато, тенуто за почетокот 
на вториот такт, осмината 
стакато, тенуто за синкопи-
раната четвртина и легатури 

Пр. 59: Т3 како основа за прелудиумот

Пр. 61: Т4 основа за градба на фугатото
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за групите шеснаесеттини со осмини. Целата оваа артикулација почива на изразено 
синкопираниот карактер на темата. Таа започнува со кршење на 6/8 метрика (поме-
стување на акцентите со синкопата од втората четвртина) и продолжува со синкопи 
и во следните три такта. 

Следуваат две имитации на темата секоја за полустепен надолу (fis и f). По ова 
прво излагање на Т4 следуваат уште две излагања, и двете со нејзина инверзија. Овој 
брз дел се заокружува со кода во која ќе бидат споени двете теми од прелудиумот и 
фугатото (пр. 62).

Кодата завршува со знакот стоп кој се однесува на ритам-машината, по што 
следува завршната група на бројот 6.

Седмиот број започнува со разложени акорди кои завршуваат со бендери (првиот 
нагоре, вториот надолу и третиот нагоре-надолу). Акордите се доминантно квартни, 
со одредени тонови кои отстапуваат од квартната низа. По нив започнува ново 
големо фугато, основано на нова тема Т5 (пр. 63).

Главата на темата ја оформува непотполниот разложен септакорд. Покрај интер-
валскиот план, во кој покрај септакордите на крајот се појавува и низа од квартни 
акорди, и во оваа тема се издвојува ритмичкиот план. Темата најнапред на генерален 
план има бинарна структура (четири времиња), но во рамките на оваа бинарна струк-
тура се јавуваат тринарни поделби и оттаму е добиен 12/8 метар. Бинарната струк-
тура ја поддржува типичната џез ритмичка фактура поставена во контра-чинелата 
(фус). Терцната сродност* и овде ги оформува главните контури на хармонската 
прогресија, со што целосно оваа тема влегува во опусот на средства присутни низ 
целото мое творештво. Одговорот на темата веќе отстапува (првиот разложен акорд 
е нонакорд), а третиот глас, кој се јавува по три такта, започнува како имитација (не 
може да се каже stretto, бидејќи не започнува од почетокот на темата, туку е имита-
ција на дел од тематското излагање во вториот глас) (пр. 64).

Пр. 62: Комбинирањето на Т3 и Т4 во кодата 
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Овие прекршувања на полифоните правила за фугите треба да го донесат инди-
видуалниот карактер на делото. По ваквата експозиција следува уште едно повтору-
вање во кое влегува басот пицикато (крајот на страницата од пр. 64), кој не започнува 
од основниот тон на темата (cis), туку во една хроматика (од f), со што уште повеќе се 
потенцира џезерскиот карактер на овој дел. Во него ќе придонесат и secco акордите на 
лимените дувачи, кои ќе упаѓаат синкопирано, доминантно со септакорди, но и квартни 
со акорди и нонакорди. Како и во фугатото од претходниот дел, и овде ќе се надоврзат 
уште две излагања во инверзии (во второто излагање ќе биде променет и инструментот).

Пр. 63: Т5 со ритмичка придружба од контра-чинела

Пр. 64: Почетокот на одговорот на темата Т5, упадот на третиот глас и почетокот на 
басот пицикато
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Оваа џез-фактура ќе прозвучи на поинаков начин многу подоцна во Џез сонатата 
оп. 56, но овде веќе се насетува врската преку богатата фактура во басовата (пици-
като) линија.

Крајот на делот со secco акордите треба да ја поддржи сцената на пронаоѓањето 
на Снежана. И претходното фугато (Снежана во откривањето на амбиентот на куќата 
на џуџињата), но ова уште повеќе (доаѓањето на џуџињата), имаат гротескен карактер 
поврзан со ликовите кои треба да се претстават.

Осмиот број започнува со ѕвончињата кои се идентификатор за Снежана и во кои 
има многу далечна врска со нејзината тема. Следува варијанта на завршната група 
од шестиот број (со двете теми од прелудиумот и фугатото). Во него треба да се 
заокружи целината што ја прават овие три броја (6, 7 и 8).

Со деветтиот број имаме варијација на Т2 во џез-верзија (пр. 65). Делот содржи 
три целини (во однос на повторувањата на темата и хармонските прогресии заокру-
жени со каденци). Во втората се појавува и дел кој е означен како improvisato. Во 
него импровизацијата ја води инструмент од т. н. група lead кој е унисоно инстру-
мент (повторно во жаргонот на синтесајзерите) и со глисандата (од бендерот) може 
да се приближи кон солата на електричните гитари (со додадени ефекти). И овој 
инструмент и соло ќе се појавува натаму во повеќето дела од крајот на 1980-тите и 
почетокот на 1990-тите (на пр. „Ластовичката Мица“, Духовните итн.).

И бројот 10 е повторно карактерна варијација изведена од Т2, овој пат придружен 
од репетиции во ѕвончињата и пицикато басот. Бројот 11 е нова варијација во која 
враќањето на џуџињата и спасувањето на Снежана е изведено преку користењето 
на Т3 со придружба од висок педал преку арпежирањето (од командите на синте-
сајзерот) на секунди во две октави (нагоре и надолу). Делот завршува со ѕвончињата 
означувајќи го будењето на Снежана.

Бројот 12 е нова карактерна варијација на Т2 која започнува гротескно со quasi 
маримба инструмент, во скокови од септими кој звучи како нов мотив, но во основа е 
дериват од главата на темата Т2 (пр. 66). Следува бројот 13 како варијанта на бројот 

10. Со овие повторувања музичката содр-
жина треба да ги потенцира асоцијациите 
со содржината од либретото. Истото ќе се 
случи и со следниот број 14 кој е варијанта 
на бројот 11. Но во сите нив постојано 
внесувам промени. Така на пример, во 
број 14 Т3 ќе се јави во инверзија.

Пр. 65: Почеток на број 9 со џез-варијација на Т2

Пр. 66: Почетокот на бројот 12 со дериват од главата 
на Т2
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И 15. број е во низата на варијации на Т2 (10 и 13), но во неговата драматичност 
посебно учествува електронскиот инструмент со репетиции/арпежо во кој допол-
нително е користено и LFO (Low-frequency oscillatоn), што прави драматичен ефект 
соодветно на содржината на либретото. 

Бројот 16 е нова карактерна варијација на Т2. Во него од скоковите и хроматиката 
е изградена повторно навидум нова тема (пр. 67). Големиот број промени, почнувајќи 
од темпото, придружбата, па до инструментите, придонесува да се добие впечаток 
за нов тематски материјал, посебно што тој е заокружен како развиена целина. До 
крајот на бројот има уште две излагања на 
вака модифицираната тема кои треба да 
доведат до кулминацијата во која соло ѕвон-
чињата треба да го означат оживувањето на 
Снежана.

Последниот, 17. број е бројот на весел-
бата и свадбата. Можеби овој број е причи-
ната зошто јас подоцна ја запоставив 
оваа композиција. Во него се употребени 
латино ритмички обрасци кои беа втиснати 
фабрички во ритам-машината. Тие ми пречеа 
и тогаш, а и денес. Користењето на ритам-ма-
шината низ целото дело, дури и кога се земаа 
некои од готовите обрасци беа со модифи-
кации, но сепак остануваше нивната основа, 
а во оваа група на обрасци дури немаше ни 
интервенции.

Започнува со надворешен вовед кој со 
дијатонските кластери упатува на врската 
со Т1 (пр. 68).

Пр. 67: Бројот 16 како варијација на скоковите и хроматиката на Т2

Пр. 68: Почеток на бројот 17 со дијатонските 
кластери од Т1
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По подолгиот надворешен вовед, се појавува втор внатрешен вовед со хармон-
ската прогресија во басовата линија I VI II II(алтерирано надолу) I (таа исто така ми пречи до 
ден-денес). На оваа басова линија се надградуваа квинтни акорди (без терци) како 
придружба и lead солото кое во основа е импровизација врз хармонската прогресија 
(пр. 69).

Во повторувањето на оваа целина ќе се вклучи и нов глас со делумни имитации. 
Она што многу ретко се случува во моето творештво е да поставам репетиции со 
prima/seconda volta (очигледно сум бил заморен). И двете завршуваат со реминис-
ценции на Т2 и Т4.

Во целина, уште еднаш можам да го изразам само задоволството што ова дело, 
кое беше потиснато во заборав, (како и некои други кои оживеаја со подготовките 
на овие книги), е вратено во живот, посебно со поставувањето на YouTube каналот. 
Имајќи го предвид периодот кога е пишувано, тоа има свое посебно значење како 
многу важна карика за она што ќе уследи во моето натамошно творештво, но и 
воопшто, како уникатна новина во нашата средина, која, за жал, до денес, и по три 
ипол децении ниту е повторена од други автори во подрачјето на сериозната музика, 
и уште помалку надградена и разработена натаму. И во следните две децении ќе 
останам осамен автор кој работи со електронските и компјутерските инструменти во 
ова жанровско милје во Македонија.

Пр. 69: Трите основни елементи на бројот 17: басовата линија, квинтните акорди во 
придружба и lead соло
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Енеади I, II и III оп. 34 (1987–1991)

Енеадите I, II и III се дело кое се појави од заборавот по повеќе од три децении. Напи-
шани се во три наврати: во 1987 (првата), во 1990 (втората) и во 1991 година (третата). 
За нив немав ништо во базата (партитури, аудио, видео, придружни материјали) со 
моето творештво освен опусот. Од нив немаше останат ни МИДИ-запис, и лентите со 
нивното аудио кои се појавија чудесно при споменатото пребарување во кутијата со 
ленти, се единствената, но сега многу важна трага за нивното постоење. Името го доби-
ваат според називот на собраните дела на античкиот филозоф Плотин (Енеади) кои 
ги издава неговиот ученик Порфириј. Како што означува и насловот (од грчки бројот 
девет, иако поголемиот број на самогласки во зборот го прават звучно атрактивен и 
како да има некое друго значење) трите Енеади ќе имаат по девет дела (броја, ставови).

По нив натаму ќе се појават уште две дела (Скелетот и убавицата и СинтСон) 
за кои нема партитури и единствената форма на постоење е нивната снимка. Но, за 
разлика од Енеадите, за следните две дела се сочувани МИДИ-записите од Pro Tools 
во кои тие се снимани.

Од 1980-тите па наваму користев различен хардвер и софтвер за МИДИ снимање (секвенцери). 
Почетокот го означи Корговиот SQD-1 кој го прикажавме и погоре. Иако го имав и софтверот 
Professional Performer кој одеше во пар со Profеssional Composer, никогаш не го искористив, 
бидејќи ми беше поефикасно да работам со Корговиот секвенцер. Ритам-машината (всушност, 
таа го носи насловот Composer, бидејќи во неа може да се компонира МИДИ ритамот на цели 
композиции) имаше МИДИ само за свои потреби, но постоеше опција МИДИ саатите да бидат 
координирани (што јас ја користев) за да постигнам синхронизација со останатото МИДИ. Со 
купувањето на Јамахата SY77 добив нов секвенцер во неа, и во следните години до одењето во 
САД (1992) ќе го користам нејзиниот секвенцер како примарен дури и надреден (мастер) на сите 
останати (од SQD-1 и ритам-машината). Со купувањето на Pro Tools и Sample Cell ќе го користам 
секвенцерот од Pro Tools, посебно поради инструментите од Sample Cell (многу поголем број, 
со многу поголеми можности, иако постојано во снимките ќе вметнувам инструменти и од оста-
натиот синтесајзерски хардвер, кои ги имав добро совладано со повеќегодишната употреба). 
За овој секвенцер имав и целосна надворешна МИДИ врска со која можев да поврзувам и 
надворешни машини (останатите синтесајзери, односно да го дизајнирам студиото, за што 
постоеше дополнителен софтвер). Воедно во ASU ќе го добијам и многу квалитетниот софтвер 
Vision (Opcode) кој ќе го користам за снимањето на театарските музики и аранжманите. Него-
виот матричен едитор и едиторот на настани ми овозможуваше брзи графички и нумерички 
корекции и лично го претпочитав од сите претходни. Од 1999 година ќе почнам да го користам 
и секвенцерот на Logic, а од 2001 година ќе го користам и префрлувањето на МИДИ досиејата 
за користење како нотни партитури во Sibelius. За жал, големиот број досиеја од музиките за 
драми, снимени со Vision, не беа префрлени во SMF (standard MIDI file) и за потребите на овие 
книги морав да минувам низ цела процедура на конверзии, бидејќи тие единствено можеше да 
бидат отворени на лаптопот PowerBook 5300cs (в. III, стр. 121).

Сите три Енеади се различни дела по својата содржина и имајќи ја предвид и 
нивната должина (сите се над 25 минути) би можеле да се регистрираат и како три 
различни опуса. Со оглед на нивните различности и настаните со кои се врзани, овде 
ќе ги разгледаме поединечно.
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Енеада I

За оваа Енеада постои податок дека е праизведена на фестивалот „Еурофониа“ 
(сл. 13). Јас не сум бил лично присутен на фестивалот и сум им испратил лента од 
композицијата.

Живата изведба би била проблематична, најнапред затоа што користам одвоено 
снимање на двата канала од стереото, за да можам да го дуплирам бројот на инстру-
менти. Тандбергот имаше погодност за синхроно снимање на вториот канал, така што 
сум снимил одредена конфигурација од синтесајзерите и ритам-машината на едниот 
канал, па потоа сум натснимувал со нова конфигурација инструменти на вториот 
слободен канал. Затоа и во снимката се чувствува екстремното стерео (инструменти 
позиционирани крајно лево или десно). Од друга страна, непостоењето на партитура 
значително би ја отежнало синхронизацијата меѓу евентуално користената лента и 
дополнителните линии на синтесајзери.

Звучната слика на делото носи препознатливи комбинации на инструменти и 
фактури што веќе се појавија во трите претходни поголеми дела (Возови, Живееме 
– паметиме и Снежана). Ритам-машината, особено во брзите делови е користена со 
споменатите фабрички изработени конфигурации (посебно воведните тактови). 

Првиот број започнува енергично во брзо темпо со користење на ритам-машината 
со готови обрасци. Меѓу линиите се појавува и мотив во кој е искористена голема 
септима во крешендо.

Вториот број е во бавно темпо и неговата основа ја прават ниските quasi тамови 
кои се движат во 3/4 метар, со мотив составен од предудар од четвртина со задржу-
вање на половина во следниот такт. Електричните удиралки (томови) имаат импро-
визирана линија во која доминираат репетираните тонови во забрзување. Допол-

Сл. 13: Плакатот на фестивалот и извадоци од програ-
мата за изведбата на првата Енеада на 22 март 1987 
година во Загреб
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нително ќе се јават и педално 
држени секундни созвучја во 
quasi високи гудачи, а кон тамо-
вите ќе се придружи и линија 
во средниот регистар за да се 
добие кулминација по која звукот 
повторно се собира, а електрич-
ните удиралки слегуваат посте-
пено до најниските регистри.

И третиот број е бавен и е обликуван преку тонови во најниските регистри на 
quasi гудачи, кои во најголем дел формираат разретчени кластери кои на моменти 
ќе зазвучат и како акорди. Контрастот кон овој дел е направен со појавата на арпежи 
кои заедно оформуваат еден кластер од неколку октави. Истата формација ќе се 
појави уште еднаш, по што бројот се заокружува со гудачите во нискиот регистар.

Четвртиот број директно се надоврзува на овој трет број, тој е во бавно темпо 
и во него доминираат ѕвончестите бои (како што ги нарекувам) кои се состојат од 
комбинации на quasi маримби, вибрафони и ѕвончиња. Втиснатите дилеи и реверби 
од Коргот се комбинирани со Роландовите опции со продолжени прва и последна 
фаза во енвелопите и раздвижување (иако сè уште во бавно темпо) во кратки шесна-
есеттински фигури. 

И петтиот број директно продолжува со воведот од сетот од тапани од ритам-ма-
шината. Тој до одреден степен е навраќање на првиот дел, но во него сега многу се 
поизразени обрасците од ритам-машината.

Ова враќање продолжува и во шестиот број кој е варијанта на третиот ѕвончест дел.
Седмиот број започнува со еден континуиран тон c кој се јавува во ниски лимени 

инструменти со додавање во унисоно октави. Врз оваа подлога се појавува краток 
мотив кој се повторува уште три пати (вкупно четири), со тоа што третото и четвртото 
повторување имаат интервалска промена (пр. 70). Во текот на бројот педалниот с ќе 
се помести на педално е, а мотивот натаму ќе се развива преку интервалски промени.

Бројот 8 е уште едно враќање на фактурите од првиот број, но со внесени 
елементи од ѕвончињата.

Бројот 9 е варијација на бројот 2 која се заокружува со завршен тон с како крај 
на оваа Енеада.

Севкупно, првата Енеада се движи на границата на атоналноста, но на моменти ќе 
прозвучат и тонални акорди или мотиви (како погоре наведениот) кои припаѓаат на 
тоналното опкружување.

Од оваа Енеада направив визуелизација во која користев девет слики од академик 
Васко Ташковски. Видеото беше поставено на YouTube каналот на БузАр, со што и 
ова дело го продолжи својот век на постоење, затоа што ако не ги пронајдев лентите 
и тоа ќе паднеше во заборав.

Енеада II

До втората Енеада ќе поминат уште три години. Во нив веќе ќе стекнам дополни-
телно искуство во работата со синтесајзерите и МИДИ снимањето. Во овој период, 
благодарение и на компјутерското испишување, почнува една експанзија на моето 

Пр. 70: М1 и неговите повторувања од кои двете последни се со 
интервалска промена
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творештво во сите домени (поголемите инструментални дела и музики за драми). 
Воедно, веќе ја имав купено и Јамахата (SY-77) која беше еден чекор натаму и во 
понудата на инструментите и во подобрувањето на цела низа перформанси, посебно 
со МИДИ снимањето. Така, веќе имав на располагање многу побогат инструмента-
риум кој веќе може да се чуе во новата Енеада.

Оваа Енеада и следната, третата, се поврзани со два настани, едниот во Скопје, а 
другиот во Москва, во кои во рамките на соработката меѓу двете радиостаници ќе се 
организираат вечери на поезија за кои музиката во живо ќе ја изведувам јас.

Некаде на крајот од јули 1990 година во Радио Скопје ме повика главниот и одговoрeн уредник 
на првата програма на Pадио Скопје Ѓорѓи Варошлија. Ми кажа дека со Радио Москва имаат 
соработка и дека на крајот од август ќе дојде нивна група составена од двајца артисти и 
режисер кои би направиле поетска вечер за Борис Пастернак и Ана Ахматова. Поезијата пара-
лелно би била читана и на македонски јазик (преводот го имаше направено Тања Урошевиќ) 
и би биле ангажирани нашите артисти Софија Врчаковска и Ненад Стојановски. Единстве-
ниот проблем е музиката, бидејќи режисерот на целата вечер испратил листа со дела кои би 
требало да бидат свирени како музичка подлога. Кога ја видов листата таа се состоеше од 
една цела низа многу тешки пијанистички дела, меѓу кои на Шопен и Скрјабин. За Пастернак 
ми беше познато дека во неговиот дом се собирала музичката елита од тоа време и дека него-
вата поезија е најдиректно поврзана и со споменатите, но и со други музички автори. Веднаш 
му обрнав внимание дека и да ја собереме нашата пијанистичка елита, нема шанса да биде 
подготвен споменатиот репертоар, посебно за толку кратко време. Емисијата се снимаше во 
живо, еден вид поетска вечер, и таа требаше да биде емитувана за нашите, но и за руските 
слушатели, кои имајќи го предвид нивото на рускиот пијанизам, сигурно ќе имаат сериозни 
забелешки. Место тоа, му предложив да направам моја музика која во живо би ја изведувал со 
синтесајзери. Но, знаејќи го тврдиот став кој ќе стигне од другата страна, му предложив да им 
јави дека музиката специјално по овој повод ќе ја изработи претседателот на Сојузот на компо-
зиторите на Југославија, (во тоа време ја имав таа функција). Се фрлив на работа и приближно 
за еден месец по разговорот стигнаа и гостите од Русија. Знаејќи дека нема да имаат прет-
става што се синтесајзери (ништо не им беше споменато за тоа), се договоривме дека ќе ги 
донесат кај мене дома, каде што на самото место ќе можат да чујат како ќе изгледа музичката 
придружба. Тие пристигнаа кај мене и бидејќи мојата сопруга беше надвор од Скопје, првите 
петнаесетина минути јас трчав да организирам пијалак во дневната соба. Во нивната група 
постоеше хиерархија (како од советското време) и разговорот го водеше режисерот, човек на 
60-ина години. Во еден момент тој ме праша: Дмитриј, а где твој папа? Јас во сето трчање 
да организирам почестување во првиот момент се збунив (дури си помислив од каде го знае 
татко ми). Но, брзо ми текна дека тие очекуваа да видат многу постар човек (во источниот блок 
претседателите на сојузите на композиторите имаа над 70 години), а јас и онака во тоа време 
изгледав многу младолик. Настана непријатна пауза, и брзо ги поканив да одиме во другата 
просторија да ја чујат музиката (не одговорив ништо). Тие беа шокирани и од целата опрема 
внатре, но уште повеќе кога грмнаа синтесајзерите со нивниот звук кој за многумина и кај нас 
беше целосно нов. Немаа никакви забелешки, напротив, беа воодушевени.

Настанот се случи во студиото М1 (малата зграда на МРТ), кое тогаш изгледаше многу 
репрезентативно и беше опремено и за јавни настани, со простор за аудиториум од 150 
луѓе, фоаје пред него итн. Беше преполно со публика, во режијата на настанот беа вклучени 
и снимки со оригинално читање на поезијата од Пастернак и Ахматова и се направи една 
посебна невидена атмосфера. За ова посебно придонесоа руските артисти, кои беа специја-
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лизирани за читање поезија. Нивната интерпретација беше толку моќна, што никој не можеше 
да остане рамнодушен. Низ нив бликаше сета традиција и однос кон поезијата која масовно 
се негуваше веќе со векови. До тие години и кај нас поезијата беше многу битен дел од целата 
култура. Мислам дека по 1990-тите многу брзо кај нас се изгуби тој пиетет и масовноста во 
интересот и односот кон поезијата (во гимназиските денови од нас се бараше да мемори-
зираме цели песни и од наши, но и од странски автори). По завршувањето на оваа уникатна 
вечер, од која за жал немам никаков аудиоматеријал, во фоајето се собра целата руска група, 
и режисерот пред сите (смислено претходно) ми рече: ако ти создаваш ваква музика, може да 
замислиме како твори татко ти. 

Во следната, 1991 година во јуни следуваше возвратната посета. Од Москва стигна барање 
со групата да дојдам и јас, односно да ја подготвам музиката за придружбата на македон-
ската поезија (Рацин, Конески). Иако не бев многу среќен што ќе треба да патувам со синте-
сајзери, посебно во Русија во која во тој момент се случуваа многу бурни настани поврзани 
со распадот на Советскиот Сојуз. Првото прашање на човекот што нè пречека на аеродромот 
беше: а кто ета где твој папа. Очигледно за овој настан се шегувале и по враќањето во 
Москва. Во Москва покрај мене беше и Ѓорѓи Варошлија и артистите Софија Врчаковска и 
Владимир Светиев, кои беа одлично подготвени и вечерта помина во импресивна атмосфера. 
Но, за жал, и од таа вечер немаме ниту снимка, ниту фотографии. Затоа ми беше уште подраго 
кога видов дека сум ги сочувал лентите од двете Енеади кои беа основа за подлогата за музи-
ката на овие два настана. 

Втората Енеада е веќе попитома од првата, тоналноста е многу поприсутна и 
звучните ефекти се повеќе во функција на боење на оваа тоналност, давајќи ѝ ново 
опкружување и значење. Ова е забележливо уште од самиот почеток, во кој е созда-
дена типична импресионистичка атмосфера преку остинатната придружба, водеч-
киот мотив М2 и хармонската прогресија (пр. 71).

Но, сите тие добиваат ново презначување преку репетициите на тоновите кои 
се дополнително засилени со користење на LFO, со што тие содржат и внатрешни 
промени на секој тон (вау-вау ефектот).

Во овој прв број овој мотив натаму е слободно развиван и од него е изградена 
поголема целина (која би одговарала на тема), која со соодветните промени ќе се 
повтори уште еднаш*. 

Градењето на дела од некој концепт, мотив, јадро итн., со ваков импровизаторски пристап не 
може да резултира во големи форми кои бараат осмислување, внатрешен развиток (драматур-
гија). На ваков начин може да се добијат скици кои евентуално натаму би можеле да се разра-
ботуваат. Инаку, како и овде, формата ќе се сведе на едно излагање и негово повторување 
на идејата што стои во основата на откривањето на музичкиот материјал. Уште од првите 

Пр. 71: Импресионистичката атмосфера на почетниот мотив М2
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почетоци на мојата композиторска дејност знаев во слободното време да седнам на пијаното 
и според расположението да импровизирам на некои обрасци кои во тој момент ќе ми дојдеа 
сами по себе. Но, тоа го правев за сопствено музичко задоволство и многу ретко, освен ако 
не се појавеше некој значаен мотив, тие импровизации ќе ги користев за да направам музички 
дела. Од друга страна, тие исчезнуваа по моментот на создавањето и подоцна, и да сакав, не 
ќе можев да ги репродуцирам. Не се снимав, бидејќи, како што кажав, ги сметав за забава. Со 
појавата на МИДИ оваа ситуација се промени, бидејќи сега сè можеше да се регистрира и на 
тој начин се создадени “Soft rains” од Песните за мирот и војната (в. VII, стр. 116–117) и 84 
Псалм од Радомировиот псалтир (в. II, стр. 109). Како што истакнав и во претходните книги, 
кај мене творечкиот процес одеше интелектуално – правев концепт, барав музички материјал 
за него (повторно без свирење на инструмент), го слушав внатрешно и го развивав внатрешно 
и дури потоа седнував да го проверам со инструмент (пијаното и подоцна синтесајзерите).

Но, овој пристап за директна импровизација ќе биде клучен во создавањето на мојата 
применета музика (за театар, ТВ, филм итн.). Таму ми одговараше фрагментарноста, 
односно лимитираноста на формата на мали целини (како и овде). Откако од импровизацијата 
(поврзана со стилистиката на претставата) ќе го изведев основниот материјал, имав можност 
да интервенирам во него преку корекциите во МИДИ-то и да направам повеќе варијанти, 
посебно корисни во театарската музика која се засноваше на вакви лајтмотиви.

Во Енеадите е употребен тој принцип на создавање. Но, во следните две поголеми дела, 
Скелетот и убавицата и СинтСон, ќе користам своевиден хибриден пристап, рационално 
осмислување на делото и натамошно обликување со користење на импровизации.

Во градбата на звучниот простор и во овој, и во следните броеви, интервенирав со 
додавање инструменти во празнините, најчесто во екстремно ниските и во високите 
регистри кои често се и незабележливи. Така, овде постепено ќе се вклучат тамовите*.

Најголемиот проблем на синтетичките инструменти е недостатокот на големиот број хармо-
ници кои ги содржат акустичките инструменти. Дополнително, кога има повеќе акустички 
инструменти настанува и нивно меѓусебно резонирање, што во електрониката целосно отсу-
ствува. Но, од друга страна, како што напоменав погоре, уште во Возови забележав дека не 
може да се трупаат електронски инструменти во ист регистар (што не е случај со акустичките 
инструменти), затоа што не се добива никаков ефект и дури им се нарушуваат карактеристи-
ките на поединечните бои. 

Вториот број повторно е направен во импресионистичко опкружување. Во него во 
почетокот дијатонските кластери поставени во лидиски модус се добиени од вибра-
фонските арпежи во кои составен дел од последната фаза на енвелопите се глисанда 
кои се губат во висините нагоре*. Од крајните тонови на секое арпежо е направен 
мотив e > h < d > g (стрелките означуваат дали е движењето нагоре или надолу). Во 
повторувањето на мотивот лидиската низа се претвора во мол и прозвучува полунама-
лениот септакорд*. Тамовите продолжуваат да го исполнуваат нискиот дел.

Третиот број донесува романтичарска атмосфера. Во него гудачите низ хрома-
тиката хармонизирана со сложени хармонски прогресии, во кои на моменти ќе се 
почувствуваат и кластери, ја најавуваат темата за претставата Калигула, која ќе биде 
искористена и за првата песна од Песните за мирот и војната (в. VII, стр. 103–104).

Четвртиот број има повеќеслојна структура во која полифоно се јавуваат неколку 
линии: 
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– основата ја дава стандардниот маримба/вибрафон (од Коргот), кој изведува 
остинатно движење d > h во четвртини во низок регистар, кое на моменти се ремети 
со неритмично повторување на тонот h;

– од Јамахата во високиот регистар е поставен инструмент кој наликува на 
гајда/зурла и кој има бескрајна линија во шеснаесеттински движења добиена со 
рендом-генератор во опсег од кварта;

– втор маримба/вибрафон со своја испрекината мелодиска линија во која се јаву-
ваат и скокови од септима;

– блок флејта (повторно од Јамахата) со долги издржани тонови;
– ефект на шум (од шум генераторот на Јупитерот), кој често го користев и во 

музиките за драми, бидејќи многу наликуваше на ветер, посебно поради можноста 
да се менува висината, а воедно преку енвелоперите имаше веќе варијации и на 
интензитетот.

Петтиот број јас го нарекувам вселенски поради користењето на електронските 
бои кои во својата основа имаат трилери (се добива впечаток на летање, овде 
засилен и со глисандата нагоре). Во него е користена хармонска прогресија од квин-
такорди кои постојано вибрираат преку трилерите, со почетен и завршен тон d, но 
како тоничен во миксолидиска низа. Врз неа замаглена се чувствува тематска линија 
(можно е двојно толкување дека тематската линија довела до хармонизацијата). 
Во средниот дел на тематската линија има модулации, кои на крајот повторно се 
враќаат во тоничниот d.

Шестиот број е на линијата меѓу Сатиевите (Eric Satie) Gymnopédie No. 1 и 
Gnossienne No. 1, со репетитивното движење тоника – доминанта. Во сите синтесај-
зери вообичаено ги имаше и јапонските традиционални инструменти и во овој број 
основата е направена од нив. Врз репетитивната придружба е поставена тема која 
понатаму ќе се развива (се менува тоналниот центар, вклучувајќи ја и придружбата) 
и ќе се имитира (пр. 72).

Седмиот број ќе претстави нови електронски инструменти со долги реверби 
(постигнати преку енвелопите) и вибрата од категоријата вселенски бои (нивната 
артифициелност им дава ладен призвук). Поставени во терци, со имитациите и 
интервалските движења повторно се навлегува во подрачјето на атоналноста.

Во осмиот број ќе се појави нов мотив од категоријата што јас ја нарекувам 
банални мотиви, во кои има некое ниво на наивност, но исто така многу се лепливи 
(sticky tunes) и остануваат да кружат во 
свеста (пр. 73). Овој број е во брзо темпо 
и во него се вклучува и ритам-машината.

Последниот, деветти број повторно го 
содржи М3, но во варирана форма (пр. 74). 

Пр. 72: Воведот и Т1 со репризната сатиевска придружба

Пр. 73: М3 од категоријата на лепливи мотиви
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Започнува со шумот (ветер) и покрај оваа варијанта на мотивот, исполнета од инстру-
мент во кој е употребен ефектот chorus (дуплирање со благи изместувања на виси-
ните), во него се појавуваат и повеќе инструменти од претходните броеви, како на 
пример, фигурата од рендом-генераторот и тамовите. Во најнискиот регистар само 
се наѕира и мотивот што го користев за музиката за телевизиската емисија Поетски 
театар – Хусто Хорхе Падрон оп. t13. По многу години, во 2013 година, овој мотив 
го искористив и во Трио сонатата оп. 63 (в. VI, стр. 205, таму е наведен и мотивот), но 
со оглед на неговата употреба во пијаното, не го содржи ефектот што овде е добиен 
од нискиот инструмент и неговата боја.

Оваа Енеада ја визуелизирав со скулптурите на Мери Аницин Пејовска и исто така 
ја поставив на YouTube каналот на БузАр. Видеото содржи бројни ефекти добиени 
од транзициите со кои изобилува софтверот Final Cut со кој ги монтирав овие видеа.

Енеада III

Последната, трета Енеада е создадена во 1991 година и веќе го споменав поводот 
за нејзиното настанување. Тоа што на московскиот настан се говореше поезијата на 
Рацин, ми беше доволен повод да ја искористам првата песна од циклусот Револуци-
онерни и тоа во нејзина прва синтесајзерска верзија (в. VII, стр. 56–61).

Во овој случај се направени девет излагања на тематскиот материјал и придруж-
бата (посебно хармонските прогресии) или со други зборови, тема со осум варијации. 
Деветтото излагање е многу кратко, ја има само главата на темата и всушност прет-
ставува кода на целата композиција. Песната во оригиналот има две изразени рече-
ници, кои се третирани како период, иако во поширока смисла тие може да бидат 
сфатени и како дводелна песна (а b), со оглед на бавното темпо и должината, и 
посебно со промените што се случуваат на хармонски план во втората реченица.

Јамахата овде максимално е искористена (веќе сум имал искуство и со изборот 
на инструментите во неа). Така, уште во темата (прв број) се појавува кларинет кој е 
многу поблиску до реален акустички кларинет. Линијата на држаните хармонии има 
повторно огромни влезни и излезни енвелопи. Тие ја раздвижуваат музичката дина-
мика во која постојано се појавуваат крешенда и декрешенда. На моменти избиваат на 
површина, и дури и го надгласуваат солистичкиот инструмент, по што се придушуваат.

Всушност, првите три броја (1, 2 и 3) оформуваат една целина, во која во вториот број 
се појавува флејта која ја води тематската линија, додека кларинетот прави имитации 
и контрапункти. Во третиот број тематската линија ќе ја преземе изворниот инструмент 
од првата придружба на Револуционерните кој исто така одговара на дувачки инстру-
мент, но со блага, ненападна боја, и со големо вибрато во последната излезна фаза од 
енвелопата. Кларинетот и флејтата продолжуваат со имитации и контрапункти.

Следува четвртиот број кој треба да е контрастен и во кој се внесени повеќе 
удиралки од кои некои со артикулирани висини, дури и во тоа време често кори-

Пр. 74: М3 во варирана форма во последниот број
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стениот раперски инструмент (еден вид дисторзирани оргули). (Оваа комбинација 
ја имам користено и во „Ластовичката Мица“). Темата оди во гудачите, додека кај 
придружните фигури се појавуваат дисонантни интервали и посебно септими.

Петтиот и шестиот број прават една целина во која доминира светлиот дурски 
почеток на варијациите со постепен премин кон молскиот крај. И петтиот број спаѓа 
во категоријата на ѕвончестите со многу репетиции и арпежи, дилеи и големи 
реверберации. Почетокот е со голем вовед во вагнеровска бавна атмосфера, дурски 
акорди и неизбежните полунамалени септакорди*. Во шестиот дел се појавуваат 
и quasi дрвени дувачи со контрапунктски респонзоријални движења. Оваа е един-
ствена целина која има и воведен дел.

Седмиот, осмиот и деветтиот број враќаат на почетокот со излагањето на темата 
во кларинетот, и директно прескокнување во варијацијата со кларинетот, флејтата 
и дувачкиот инструмент од првата верзија на Револуционерните. Како што кажав, 
деветтиот дел е всушност кода на целата композиција.

Третата Енеада во смисла на структурата и формата е најкомпактна, посебно што 
е изградена само на една тема. Со неа сум се обидел да го продолжам, и дури и да го 
надградам ткивото од првата песна од циклусот Револуционерни, која лично и тогаш 
и сега најмногу емоционално ме трогнуваше. Таа секако си доби своја концертна 
верзија (со можност некогаш да се изведува) со пијано, но дури во оваа Енеада го 
добива и го разработува она што е најсуштинското во неа – хармонската прогресија 
и соодветната мелодиска линија. На Револуционерните и нивната синтесајзерска 
верзија се потсетив при анализата за седмата книга, но дури сега, по дигитализацијата 
на Енеадите ми се врати целиот звук и мојата фасцинација со оваа прва верзија на 
овој пејачки циклус. За жал, изворната снимка со Милан Фирфов и Марија Мура-
товска не е со добар технички квалитет и затоа не сакав да ја поставам на каналот 
на YouTube, така што поставувањето на третата Енеада имаше уште едно симболично 
значење. За нејзиното поставување направив видео со слики од Данчо Ордев, кои 
со својата пејзажност и врската со македонските рурални амбиенти го поддржуваат 
лирското расположение во оваа Енеада и нејзините фолклорни асоцијации.

Во секој случај, овој опус открива една многу важна димензија во моето творештво: 
брзината во создавањето (од која произлегува и бројот на делата што сум ги изра-
ботил досега) со можноста за создавање во моментот, директно црпејќи од музич-
ката потсвест.

The Skeleton and thе Beauty оп. 37 (1993)

Скелетот и убавицата е дело кое настана како нарачка од професорот Клиф Којтер 
(Cliff Keuter), кај кого корепетирав на наставата по современ/модерен балет. Неговата 
нарачка беше да изработам дело со електронска музика, кое би траело 12, но никако 
не 13 минути. Делото трае 12 минути и 27 секунди. Делото требаше да биде за еден 
играч, всушност, за неговата сопруга Елина Муни (Elina Mooney), која би играла со 
кукла наместо со втор играч на сцената. Така го поставив либретото за игра на бале-
рина (која ќе ја претставува убавицата) со скелет, во кое на почетокот балерината го 
донесува скелетот, а на крајот скелетот (како да) ја изнесува. Делото го направив во 
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зимата и раната пролет во 1993 година, но потоа никогаш од него не добив одговор 
дали го поставил, иако кога го преслушавме ми кажа дека многу му се допаѓа.

Содржински и тоа требаше да биде спротивставување на двата принципа: љубов – 
смрт, и во него има почетно и крајно адаџо (не се сеќавам кој рече при едно од преслу-
шувањето по првите акорди – аман, уште едно адаџо) и енергичен дијаболичен дел 
(danse macabre) во средината. Коментарот за уште едно адаџо се однесуваше повеќе 
на Барберовото Адаџо, кое многу често се изведуваше и посебно се популаризира 
преку филмот Platoon. Не можам да речам дека и јас длабоко потресен и од филмот и 
од врската со музиката во него, не бев инспириран да употребам ист музички пристап 
во почетниот дел од композицијата во која дури и се појавуваат удари кои налику-
ваат на истрели. И оваа композиција припаѓа на периодот на почетокот на воените 
судири во бившата Југославија, и снимките во кои во заднината се слушаа истрели 
од лесно и тешко оружје, често ги гледавме и ги слушавме на телевизија. Затоа, 
делото симболично ја одразува оваа поширока содржина – војната, која за мене беше 
концепциската основа при неговото создавање. По дваесетина години, кога го видов 
биографскиот филм за Морис Бежар (Maurice Béjart), во кој има цела секвенца за 
врската на балетите со сцените на девојката и смртта, и воопшто неговата фасцина-
ција со смртта, (инаку сето снимено во костурницата во Палермо), веднаш ми се врати 
мислата за потполно истата симболика која ја има и ова мое балетско дело.

Делото го изработив со новата техника на инструментите од Sample Cell во Pro Tools 
(кои беа веќе споменати и во оваа книга и во VII, в. стр. 96, 124). Интересно е дека како 
МИДИ контролер користев еден мал Casio синтесајзер, кој одлично ја вршеше функ-
цијата за поттикнување на компјутерските инструменти (сл. 14). Првиот Pro Tools имаше 
можности за панорамно поставување и во МИДИ и во аудиоснимката, и неколку ефекти, 
меѓу кои и реверб. Проблемот беше што инструментите од Sample Cell намерно беа 
оставени комплетно суви (без никакви додадени процесори и ефекти), за да може да 
се интервенира онака како што ќе се сака (во смисла на поставувањето на просторот, 
реверберацијата итн.). Тоа беше од една страна голема погодност, бидејќи синтесај-
зерските инструменти веќе во тоа време имаа доста додадени процесори и ефекти, што 
придонесуваше нивните инструменти да бидат многу поатрактивни во звучна смисла, 
но затоа не можеше да се интервенира ако ревербот, дилеите и другите додатоци не 

одговараа, на пример, на поста-
вениот простор кај другите 
инструменти или гласот. Но 
затоа, просторот и сè друго (во 
смисла на ефекти) мораше да се 
изработи, за што беа потребни 
дополнителни машини и 
затоа подоцна го купив Alesis 
MIDIVERB III (в. VII, стр. 23). Овде 
сум се снашол колку што сум 
можел во рамките на тоа што 
го дозволуваше софтверот, 
користејќи ги и интервенциите 
во енвелопите (Sample Cell 

Сл. 14: Изработка на делото Скелетот и убавицата со Sample 
Cell, Pro Tools и контролер Casio (фотографија од интервјуто со 
Бужаровски во весникот на АСУ, State Press, јуни 1993 година)
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беше фантастична програма 
во смисла на натамошното 
дизајнирање на инструментите 
и нивните карактеристики врз 
основа на семплите кои беа 
понудени во нејзините банки со 
инструменти). 

Делото го работев директно 
со снимање во МИДИ секвен-
церот во Pro Tools, каде што 
интервенирав ако од нешто 
не бев задоволен. Парти-
тура никогаш не направив, но 
МИДИ записот од Pro Tools го сочував и од него може да се добие слика што би била 
кореспондентна на партитура (сл. 15).

 Во 2009 година Арниса Реџепи, студент на магистерски студии при ФМУ, изра-
боти семинарски труд за Скелетот и убавицата по предметот Анализа на музичкото 
дело. Во него, покрај анализите, се наоѓа и шема на делото според временското 
траење во која се прикажани употребените инструменти и содржинските материјали 
кои тие ги изведуваат. Оваа шема е кореспондентна на погоре прикажаната, со тоа 
што ги нема деталните промени во висините и траењето (сл. 16).

Делото на генерален план има триделна структура и тоа е видливо и визуелно 
од МИДИ-записот. Посебно е забележлива кулминацијата во средниот дел, по што 
следува разретчување, односно, како што ќе видиме подоцна, делот на кодата.

За време на мојот престој во Бостон, побарав средба со професорот кој предаваше музико-
логија на Колеџот за уметности при Бостонскиот универзитет, за кого, за жал, не се сеќавам 
како се викаше, бидејќи со него ја имав единствено таа средба по мое барање. Во диску-
сијата за естетиката на музиката, за која тој имаше солидни знаења што ми остави впечаток, 
и проблемот на просторот и времето во музиката, спомена дека тој може да перципира цели 
дела просторно, како интегрирана целина. Јас тврдев дека тоа не е можно, бидејќи музиката 
е временска уметност. Можеби за мало музичко дело кое може да се постави на една, или 
неколку страници, можно е сите одеднаш да се видат, но за поголемо, став од симфонија, на 
пример, тоа е целосно невозможно. Со овие две слики од Скелетот и убавицата ова дело 
можеме да го перципираме како просторна целина, но и натаму тоа не ја кондензира времен-
ската димензија и не може да се чуе целото дело во еден момент. Иако овие слики ги одразу-
ваат интервалскиот, ритмичкиот и инструментацискиот план, делото од нив сепак не можеме 
да го чуеме, а уште помалку да го доживееме.

Сл. 15: МИДИ записот од делото прочитан преку GarageBand

Сл. 16: Шемата на делото изработена од Арниса Реџепи според временското траење, инструментите и 
нивното учество во содржинските материјали
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Делото извира и е изградено околу еден мотив кој 
е изложен на самиот почеток во гудачите М1 (пр. 75). 
Се гледа дека тој е многу едноставен и се состои од 
движењето тоника – доминанта, едно од најчесто употре-
буваните средства во хармонијата на западната музичка 
култура речиси еден милениум. Сепак, она што го карак-
теризира е неговото електронско обликување, во кое 
посебна улога игра енвелопата, односно нејзината прва 

и последна фаза (АR, аttack и release). Долгите влезови и излези (никако не би можеле 
да се прикажат преку стандардниот нотен систем), содржат бавно крешендо и дими-
нуендо и разлевање на звукот (едниот продолжува да звучи и по влезот на следниот 
акорд). Со тоа оваа на прв поглед банална хармонија добива нова димензија. Врз 
основа на овој мотив и натаму веќе сложената хармонска прогресија е изградена 
извонредно долгата тема Т1 (пр. 76).

43 такта во бавно темпо е навистина предолго за една тема, дополнително што 
овде тактовите и должините на акордите се поставени условно; најрелевантно е 
траењето на темата кое е 4:23 (натаму ќе ги прикажуваме минутите и секундите на 
овој начин), која би можела да биде самостојна композиција.

Пр. 75: М1 – централниот мотив 
на делото

Пр. 76: Т1 изградена на основниот мотив М1, т. 1–43
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Од друга страна, оваа тема не би можела да се сфати ако не се земе предвид уште 
еден слој кој овде не е прикажан, а има функција на придружба. Тоа се удиралките 
кои се комбинирани од три инструмента: тимпани, гран каса и там (на крајот само е 
додадена и чинела во тремоло). Тие започнувааат како комбинација на предудар и 
удар поделена и меѓу удиралките, но постепено се развиваат и во нив се појавуваат 
и тремола кои водат кон кулминацијата во 42. такт. Токму тие удари уште од првата 
појава (по второто излагање на мотивот) го разбиваат долгото мирно извлекување на 
мотивот и ја подигнуваат тензијата до кулминацијата со згуснатите тремола.

Хармонската прогресија на темата веќе во второто излагање на М1 ја донесува 
хроматската терцна сродност*. Но, генерално, таа треба да асоцира на адаџата од 
доцниот барок и тоа посебно е постигнато со задржаните тонови и нивното разре-
шување (овде уште повеќе истакнато со разлеаноста на акордите).

Кулминацијата е постигната преку поларен акорд*.
На самиот крај на темата се надоврзува новa фигура Ф1 која ќе биде носечка во 

средниот дел, односно со неа започнува средниот дел. Неа ја изведуваат тимпаните 
со одредени синкопи во гран касата (пр. 77). Таа во својата суштина е џезирана и 
преку синкопите и преку интервалската линија. Со други зборови, таа е рифот на 
делот што претстои.

Целиот среден дел натаму може да се разгледува како варијации на темата која 
беше изложена во бавниот дел, иако во него ќе се јават и нови материјали. На тој 
начин и ова дело се сведува на доминантната форма во моето творештво – варија-
циите. Враќањето на почетокот во бавниот (трет) дел ќе го третираме како кода, 
иако во поширока смисла и тоа е варијација на основната тема, посебно со бројните 
промени кои ќе ги претставиме во продолжение. 

Првата варијација го користи првиот дел од Т1, и покрај удиралките ќе се појават и 
secco акорди во лимените дувачи*. Следува втора варијација (од 5:43 до 6:10) во која 
М1 добива дурска варијанта изведена 
од лимените дувачи со secco крај на 
вториот акорд. Во краткиот премин 
се воведуваат удиралките кои во 
Sample Cell се означени како инду-
стриски, со оглед на 
металниот призвук 
(удари на наковални, 
метални шипки итн.). 
Тие овде се употре-
бени како замена на 
стандардните тапани.

Во 6:16 се јавува 
нова тема Т2 (од кате-
горијата на сарка-
стично/дијаболич-
ните) (пр. 78). Почнува 
со воведот од едно-
ставната придружба, 

Пр. 77: Ф1 со синкопираната ритмичка структура

Пр. 78: Т2 со воведната придружна фактура и синкопите од акорди
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но во вториот дел (придружбата продолжува, но ние не ја прикажавме овде за да 
ги прикажеме квартните акорди кои се јавуваат како синкопи на крајот од тактот) се 
јавуваат синкопи со разложени secco акорди во лимените дувачи. Во неа има повеќе 
препознатливи елементи карактеристични за моето творештво: најнапред мол/дур 
терцата (мала во придружбата, голема во темата), потоа големата септима и на крајот 
поларното второ алтерирано стапало (и тоа како нонакорд, во кој се чувствува и 
квартниот акорд g-c-f).

Во 6:26 повторно се враќа Ф1 во тимпаните (како еден вид премин), по што во 6:36 
повторно се јавува дурската варијанта на М1 во лимените дувачи како нова варијација 
на Т1. Паралелизмот продолжува и натаму со премин од индустриските инструменти, па 
внатрешниот вовед од придружбата сега со голема терца, но затоа темата започнува 
од намалената квинта*. Кон неа се додадени и имитации кои се засилени и со целата 
констелација на инструменти (за да се потенцира саркастично-дијаболичниот елемент).

Во 7:05 се појавува инверзија на Ф1 комбинирана од secco акордите во лимените, 
која е дел од преминот кој треба да води кон новиот воведен елемент со удиралки и 
карактеристична џез басова линија (7:21, во електричен бас, со многу синкопи изве-
дена од Ф1). 

Целиот дел што следува до 7:55, има сложена структура од варијанти на сите 
претходно изложени материјали: Ф1 во басот (од новиот тонален центар а), фабрич-
ките удиралки и гран каса, многу високи гудачи со елементи на М1 и варијанта 
(варијација) на Т2. Дополнително е додадена уште една централна водечка линија 
која произлегува од трансформацијата на М1, што веќе се појави во високите гудачи, 
но обликувана како Т3 (пр. 79). 

Преминот што следува, и во кој високите гудачи придружени од тремола во тимпа-
ните продолжуваат со Т3, е во функција на цикцак искачувањето кон најголемата 
кулминација. Кон неа се тргнува во 8:12, со нов тонален центар во басот (fis), secco 
лимените дувачи, варијанта на Т3 од почетниот тон с (во однос на басот намалена 
квинта)*, варијанта на Т2, индустриските удиралки и нов електронски инструмент / 
ефект (во Sample Cell е означен како ѓаволски и се работи за комбинација на шумови 
кои започнуваат со голема атака, како некакво сечење и удар од камшик, која потоа 
се распаѓа надолу; во секој случај, многу моќен ефект). Ударите од овој инструмент 
водат кон кулминацијата во 9:17, по што во неговото распаѓање ќе се појават тимпа-
ните со тремоло. Во овој дел до кулминацијата има три излагања на Т3, која останува 
водечки материјал и ориентација во неговиот развиток.

Кодата со која се заокружува делото, ги задржува тремолата на тимпаните на 
различни тонови, во кои се јавува рудиментирана варијанта од Т1 од новиот тонален 
центар g-moll (намалена квинта во однос на почетокот кој беше во cis-moll). Покрај 
тимпаните, во екстремно високиот регистар (како некаков флажолет) е поставена 
варијанта на М1 (од која се изведе Т3), а наместо ударите од гран касата се јавуваат 
лимените дувачи со secco акордите, кои постепено остануваат сами и се губат.

Пр. 79: Т3 како дериват од модифицираниот М1
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Иако е делото работено без партитура, во него е видлива мојата стандардна 
композиторска техника и пристап: сè е правено интелектуално и осмислено. Кори-
стењето на софтверот за снимање е во функција на партитура; не сум брзал да ја 
завршам композицијата; правена е спокојно и доволно долго.

SynthSon оп. 43 (1997)

Ова дело го доби својот наслов како кратенка од синтетичка соната. Има три става 
од кои првиот е во сонатна форма за да одговара на насловот. Секој од ставовите 
има своја различна приказна која е поврзана и со употребената композиторска 
постапка. Но, генерално, може да се каже дека, соодветно на концепцијата, ова е 
дело создадено со натслојување (онака како што диџеите ги градат музичките дела 
за време на настапите). Натслојувањата се применети на различни начини во трите 
става и само последниот е диџеј став. Делото е последно во низата во која директно 
работев со МИДИ-запис (без партитура, сл. 17) и по него јас се враќам на акустич-
киот инструментариум и на партитурите. Тоа е и едно од ретките мои дела кои се 
објавени на цеде од СОКОМ. 

Прв став

Првиот став е и причината за создавањето на СинтСон. Главната карактеристика 
се дилеите, тој е став на дилеи (delay), ефект што го користев преку Alesis MIDIVERB 
III. Првиот став е составен од неколку основни материјали кои се испреплетуваат и 
натслојуваат на различни начини. Формата треба да одговара на сонатната: експо-
зиција, развоен дел, реприза и кода.

Тоа се гледа и од МИДИ-записот на целиот став. Заради препознавање на дело-
вите, ние ги обележавме со црвени линии (сл. 18). Со оглед на тоа што сум свирел без 
метроном, и овде броевите на тактовите се ирелевантни. (Тоа, како што кажавме, е и 
проблем за претворање на овие МИДИ-записи во партитури.)

Сл. 17: Дигиталното студио на Бужаровски во 1997 година
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Во експозицијата е можно 
да се издвојат неколку мате-
ријали од кои некои се 
контрастни по својата природа 
(за да се прогласат како две 
теми). И од сликата може да 
се види дека експозицијата е 
повторена два пати (како во 
концертите), а истото ќе биде 
направено и во репризата.

Започнува со воведен дел 
со фигура која ќе продолжи 
натаму како придружба на Т1 
(пр. 80).

Веднаш може да се согледа политоналната структура на фигурата. Уште во 
првиот такт се гледа дека сите три тона од молскиот квинтакорд во долното пето-
линие имаат своја паралела за мала секунда повисоко: es-e ges-g и b-h. Всушност, 
овде се спротивставуваат дури три тонални центри, два од еs (мол и дур, за мене 
карактеристичната мала/голема терца)* и еден од е (почетокот во дискантот, кој не е 
јасно дали е дур или мол). Дополнително, испишаниот пример не може да ги долови 
разликите на трите инструменти кои учествуваат во оваа фигура, кои имаат своја 
посебна тонална разлеаност. (Дилеите добиени од ефект/процесорот ги испишавме 
за да бидеме што поблиску до реалните звуци. Ова има и дополнително музичко 
значење, бидејќи тие во повторувањата постепено се губат, односно се во динамика 
на декрешендо, соодветно на концептот на дилеј).

Т1 уште повеќе ќе ја потенцира оваа политоналност, посебно во развитокот на 
почетниот мотив во кој, во однос на тоналниот центар во вториот такт започнува од 
зголемена кварта* и се движи во уште една зголемена кварта во третиот такт (с-fis). 

Сл. 18: МИДИ-записот на првиот став во кој графички со црвени 
линии се одвоени експозицијата, развојниот дел, репризата и кодата

Пр. 80: Политоналната структура на Ф1

Пр. 81: Т1 со натамошно продолжување на политоналниот пристап и тринарната структура
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Интересно е дека и зад созвучјето с-fis-g-ais стои полунамален септакорд, ако го 
презначиме fis како ges и ais како b, со што ќе добиеме полунамален с-es-ges-b. Во 
отсуство на пишана партитура може да се дискутира кој би бил изборот на метарот. 
Јас сум ја испишал онака како што сум сметал дека е најблиску до логична низа во 
изведувачка смисла (пр. 81). И во оваа тема се јавува уште едно средство со играта 
бинарна/тринарна метрика. Основното пулсирање е во бинарен ритам, додека на 
следното ниво (со помали нотни вредности) се јавува тринарна структура*. 

Во денешното бинарно време (кореспондира и со бинарниот компјутерски код) доминираат 
дводелните метрички структури. Во моето творештво многу често се среќаваат тринарни 
структури, но и нерамноделни метри. На крајот од книгава ќе претставам две песни кои ги 
сонував, и утрото кога се разбудив уште ги памтев и веднаш ги запишав. Повеќе пати сонував 
музика која за жал не ја запишував и во текот на денот се губеше. Но, во оваа дискусија за 
метрите, веднаш ќе споменам дека и двете песни се во 7/8 метар.

Во испишаниот пример од Т1 отсуствуваат уште дополнителни линии од ритам 
-секцијата во кои се удиралките што го држат ритамот и електричниот бас. Уште при 
првата појава на Т1 во втор план ќе се појави и варијантата на Ф1, од која понатаму ќе 
се гради значаен материјал за премини. Може да се забележи дека таа е позабележ-
лива при повторувањето на експозицијата (пр. 82). Таа дури има и натамошен развој 
во кој првата осмина е заменета со две шеснаесеттини.

На крајот на Т1 директно се надоврзува Т2 со нов контрастен материјал (пр. 83). 
Контрастноста е добиена најмногу преку дурските низи кои започнуваат со G-dur, па 
во половината на првиот такт преминуваат во D-dur, следува А-dur, во првата поло-
вина на третиот такт Е-dur и повторно како да се враќа во D-dur на крајот, но со 
лидиска кварта*.

Меѓутоа и оваа втора тема продолжува на постојаната придружба која се појави 
пред првата тема и продолжува низ целиот став (пулсирањето на осмините и шесна-
есеттинските триоли).

Првото излагање на материјалите е заокружено со 
пасажот П1, кој повторно е дериват на Ф1 и како да 
има функција на завршна група (пр. 84). Овој пасаж 
содржи хроматска низа од намалени квинтакорди во 
кои постојано звучи намалената квинта*.

Пр. 82: Варијанта на Ф1 од повто-
рувањето на експозицијата

Пр. 83: Новиот контрастен материјал на Т2

Пр. 84: П1 како дериват од Ф1 со хроматска низа од намалени квинтакорди
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Толкувањето на овој став како сонатен произлегува од контрастноста на двете 
теми и нивната развојност во делот што следува по повторувањето на експозицијата. 
Тоа што во заднина постојано ги има удиралките и басовата линија (ритам-секцијата) 
го врзува ставот со делата од популарните жанрови, но наспроти нив овде се јавува 
развојност во формата.

Повторувањето на експозицијата е направено со низа промени, како на пример, 
почетокот на Т1 за октава пониско и транспозиција на Т2 на почетокот за кварта 
надолу. Но, сложеноста на фактурите дополнително е изразена и преку бројните 
имитации, во кои уште повеќе е изразена политоналноста.

По овие две излагања на темите, започнува развојниот дел и тоа со почетниот 
мотив на Т1 во инверзија. И од графичкиот приказ на МИДИ-записот може да се види 
дека е работено со материјалот како во стандардните развојни делови.

Репризата започнува за уште една октава пониско, односно две октави од првото 
излагање и повторно има дупла реприза. Кодата започнува со Т1 и до крајот игра со 
елементите на Ф1.

Втор став

Вториот став е составен од три сегменти, од кои првиот е свирен и снимен со 
компјутерски инструмент, вториот е преземена снимка со мултиплициран вокал и 
третиот е читање поезија.

Основата е првиот сегмент, кој е изработен според материјалот од песната 
„Зајди, зајди“. (Оваа песна ќе се појави како деветта и во Ноктурната за пијано оп. 
49, но поставена и развиена на сосема поинаков начин, в. V, стр. 140–144). Како што 
се гледа и од поделбата на МИДИ-записот кој го содржи само овој сегмент (сл. 19), 
во него има две целини: прва и втора (како една) и четврта и петта (како втора) кои 
се носечки во обликувањето на формата, со што формата е дводелна. Третиот дел 
содржи само исо (бурдон), а шестиот дел е кода.

И во внатрешната поделба на двете основни целини има паралелизам – во секоја 
од нив, во првата песната е некомплетна и дури во втората песната е претставена 
интегрално.

Во првиот дел (од шесте) веднаш се појавува битоналност меѓу бурдонот с и горните 
две линии од песната кои се поставени во Е-dur. Како што ќе видиме подоцна, овој 
бурдон одговара на додадениот вокален дел со православниот хор кој е поставен во 
с-moll, со што уште повеќе ќе се потенцира битоналноста. Од моментот кога песната 
се движи нагоре, басовата линија ќе почне да ја следи во изворните хармонии од 
Е-dur, за на крајот повторно да се врати на бурдонскиот с. Ова се карактеристич-
ните поместувања (или повеќе изместувања) на хармониите кои го следат моето 
творештво посебно од средината на 1980-тите до денес*. Во овој прв дел недоста-
сува завршниот дел од песната. Во вториот дел во кој таа се развива кулминативно 

Сл. 19: Шесте делови на вториот став претставени во МИДИ-записот
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ќе се појави и тој втор дел. И во него ќе се случи истата ситуација со бурдонот, кој на 
почетокот и на крајот е поставен битонално. Тој ќе продолжи да звучи и во средниот 
дел, односно с се задржува и како почетен бурдон во четвртиот дел.

Како што споменавме, песната во четвртиот дел не е целосна и овде е во функција 
да пренесе кон кулминацијата која е во петтиот дел. И овде басовата линија делумно 
ќе се совпадне со хармонската прогресија во дискантот. Петтиот дел започнува во 
водечката линија со тонот g, но од него не е следена интервалската линија на ориги-
налната песна, туку е направена модификација која на целата следна низа од тонови 
ѝ дава сосема друго значење. Акордот во дискантот (b-es-g) со басовиот бурдон (с) 
прави мал молски септакорд (малите молски септакорди се појавуваат повеќе пати 
во хармонските прогресии во овој став). Во оваа нова варијанта, песната која во 
почетокот почнува со тониката и се развива до дурската терца, овде е поставена до 
молска терца. И во натамошниот развиток повторно ќе настане пресврт, со што таа 
ќе заврши во с-moll (во истиот дух на хармонски шетања). Но, јас во никој случај не би 
бил задоволен дури и со ваков крај, и бурдонот наместо на крајното c се задржува на 
des. Тоа des ќе биде основа за новата битоналност на кодата во која главата на оваа 
тема (песната) се повторува како некое распаѓање (на темата) од почетниот тон es.

Во процесот на создавање најнапред беше снимен делот со електронскиот 
инструмент кој наликува на вокали. Водев сметка и за интонациите и за бурдоните 
имајќи го предвид вториот сегмент со гласовите на православен црковен машки 
хор. Овој хор беше формиран преку мултипликација на мојот глас со имитација на 
православно црковно пеење. Направен беше за документарната драма Дичо Зограф 
снимена во Македонската телевизија во сценарио на Владимир Плавевски и режија 
на Димитар Христов во 1994 година.

Две недели пред емитувањето на оваа документарна драма, што требаше да биде некаде во 
ноември/декември 1994 година, ме повикаа во образовната редакција на телевизија и ме 
замолија итно да направам музика, бидејќи веќе ја имаа најавено премиерата во програмата. 
Првобитно, поради ограничените финансиски средства, планирале да користат готова музика 
(музичка илустрација), но со оглед на големиот број специфични сцени и во црковните објекти 
и во природа (посебно врзано и со многу значаен лик од нашата културна традиција), тоа не им 
успеало, односно музиката не легнувала на сликата. Од неколкутемина што работеа музики за 
театар и филм во тој момент, единствено јас имав сопствена комплетна техника за дигитално 
снимање, и можност за избор на електронски инструменти. Другите ќе требаше минимум да 
обезбедат студио за снимање, а ако користат живи инструменти или гласови, дополнително и 
време да се подготват партитури, да се навежбаат итн. Така, јас им бев и единствената реална 
опција нешто да се направи до рокот. 

Кога го прегледав видеото (го гледав дома, на VHS) имав повеќе забелешки на тоа како беше 
изведена целата реализација на проектот. Но имајќи предвид, и знаејќи ги многу ограничените 
финансиски средства на редакцијата за образовна програма, тоа што го направиле беше подвиг. 
Реализацијата на документарни драми претставува посебна тешкотија, затоа што имаат многу 
строги рамки произлезени од содржината што треба да ја покријат.

Веднаш ми стана јасно дека најголемиот проблем ќе бидат сцените во црквите, каде што не 
доаѓа предвид никаква друга опција освен гласови, односно хор a capella. Се разбира, за две 
недели немаше шанса да се направи партитура, да се извежба со хор (прашање и кој) и потоа 
да се снима. Одлучив да направам машки хор од мојот глас со негова мултипликација (натсниму-
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вање, хорус итн.). Забележав неколку мотиви околу кои ќе ја градам импровизацијата во пеењето 
и без целосна партитура го започнав снимањето (го направив во два дена). Сабајлето кога гласот 
ми е паднат ги снимав ниските (баритонските и басовите) линии, а вечерта високите тенорски 
гласови. Снимав со слушалки и гласот веднаш го снимав со голема реверберација, а во одредени 
ситуации и со хорус, што многу го збогатуваше мојот сиромашен глас кој во собата каде што ми 
беше опремата, ни оддалеку не звучеше така. Почнав со снимање многу рано (некаде околу 7 
часот) и експериментирав со различни бои (имитации), па дури и висини во натснимувањето, со 
дополнителни мои гласни коментари, бидејќи морав многу да се измачам да дојдам до резул-
татот што го сакав (поради моите ограничени пејачки перформанси). Пеев само кратки сегменти 
и можам да замислам како звучело тоа отстрана, бидејќи во еден момент се подотвори вратата и 
се појавија две мали глави (од моите деца во пижами) со прашален поглед – што ли му се случува 
на татко им. Јас им мафнав да си одат, и им покажав на микрофонот.

Во обликувањето на ова хорско пеење се јавуваат четири мотиви околу кои импро-
визирав (пр. 85). Им додадов општ текст од сеќавања на она што сум го слушал на 
литургиите на кои уште како дете ме носеше баба ми, најчесто во црквата Св. Дими-
трија во Битола (каде што и ме крстила, без знаење на татко ми).

Во музиката за оваа документарна драма целиот пејачки дел завршува со текстот 
Господи помилуј господи помилуј и тоа онака како што вообичаено се пее во црквите 
со повторувања. Од структурата на овие материјали може да се види дека сум се 
обидел тие да наликуваат на гласовите од октоихот, односно интервалските струк-
тури и алтерациите што се појавуваат таму (уште во првиот мотив). Веќе во вториот 
мотив е употребена и намалената квинта*. 

Внесувањето на овој снимен материјал во СинтСон, најнапред требало да му го 
продолжи векот на употреба, (а и утврдувањето на моето авторство, кое во приме-
нетата музика може да помине и нерегистрирано). Сепак, главната причина е разби-
вањето и облагородувањето на електронскиот звук. Реков дека водев сметка за 
поклопувањето на интонациите и за посебната функција на бурдоните (вклучувајќи 
го и нивното изместување), а исто така материјалот е внесуван со интервенции во 
монтажата (не е пуштен дословно онака како што е во драмата).

Во средниот дел врз бурдонот се јавува неразбирливо монотоно читање на 
поезија со употреба на многу дилеј (веќе реков дека ова е соната-дилеј). Поезијата ја 
чита мојата сопруга Елени, а ја искористив книгата која токму тогаш ја набавивме со 
поезија на старогрчки јазик. Со употребата на овој сегмент се заокружи ставот во кој 
ми беше тенденција сите елементи да добијат свое презначување.

Пр. 85: Четирите сегменти (М1, М2, М3 и М4) од кои е изградено пеењето на црковниот хор во Дичо Зограф

а)                б)

в)         г)
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Трет став

Третиот став е типичен техно диџеј 
став. Основата ја прави ритамот на 
удиралките во кои се употре-
бени два сета, но уште поважно 
е дека тие се пропуштени низ 
ефект/процесорот Alesis кој 
прави дополнително усложну-
вање на основните удиралки, 
додавајќи им дилеи и акценти. 
Во таа смисла прикажаните 
МИДИ пораки само го одразу-
ваат моето свирење на удирал-
ките, додека звучниот резултат 
е сосема друг. Јас претходно 
ги вежбав удиралките за да го 
постигнам потребниот ритам, односно во оваа ситуација да ги усогласам обрасците 
кои се повторуваа и кои завршно звучно се реализираа од ефект/процесорот, за да 
добијат јасна ритмичка фактура. Крајниот звучен резултат го има следниот основен 
ритмички образец (пр. 86).

Третиот став има триделна форма (во МИДИ-записот поделена со црвените линии) 
(сл. 20). Внатрешно, деловите содржат дводелност која е видлива и во записот. 
Првиот дел започнува со погоренаведениот ритмички образец во удиралките, по што 
следува градењето со наддавање. Најнапред се јавува линија во нискиот регистар 
што во основа е басот, но од друга страна, на почетокот делува и како самостојна 
(пасакаља-бас) линија. Нејзиното движење е>cis<е>b>gis<а<h ја дава хармонската 
прогресија во која повторно е видлива лидиската кварта*. Следува хармонизацијата 
на линијата која започнува со молски квинтакорд со додадена секста, кој на крајот 
на хармонската прогресија ќе заврши како дурски квинтакорд. Ова играње мол/дур 
ќе следува и натаму низ целиот став*. 

Вториот дел веќе ја нема басовата линија од првиот дел и воведува два нови 
мотива (со доминација на лидиската кварта), но и дополнителни глисандо ефекти 
во повеќе октави. Третиот дел повторно ќе воведе басова линија (риф: е<а>gis во 
карактеристичната ритмичка фактура 3,3,2|2,2,2,2), уште еден нов слој од елек-
трични удиралки со неодредени тонови и дополнителни електронски ефекти.

Со ова дело се заокружува циклусот на големи дела за електронски и компју-
терски инструменти. Во следните опуси се враќам на акустичкиот и на традиционал-
ниот инструментариум.

Пр. 86: Основниот ритмички образец на третиот став

Сл. 20: Триделната форма на третиот став прикажана преку 
МИДИ-записот
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Применета музика и аранжмани

Во категоријата применета музика во базата за мојот музички опус се евидентирани 
41 единици со ознаката t и четири шпици со ознаката st. Од првата музика за детската 
радиодрама Шлем напишана во 1981 година, последната театарска музика датира од 
2008 година (Сон на летната ноќ). Во последните ленти што ги дигитализирав токму 
за оваа книга ја пронајдов и снимката од Шлем што ќе биде вклучена во звучната база.

Најголемиот број од овие музики припаѓаат на музиката за театарски претстави, 
вкупно 28. Од останатите 12: една е за детска радиодрама, една за ТВ-драма (Дичо 
Зограф), една за филмот Вампирџии, две за ТВ-серии (Викенд на мртовци, Чудовишта 
во нашиот град), шест за ТВ-документарни емисии (Вардар низ Полог, Македонскиот 
дел од срцето, Тетовец – академик на Шведска, Заминуваат за да се вратат, Тетово 
во виорот на војната, Допир на нашите корени) и две за поезија (ТВ-емисија Падрон 
и касета Матеја Матевски). Музиката од шест од овие проекти ја префрлив и во 
музички дела кои влегоа во останатиот опус и за кои говорев во претходните книги.

Од прегледот на годините на создавање јасно е дека ова творештво припаѓа на 
периодот кога ја набавив електронската опрема за изведба и снимање (синтесајзе-
рите и компјутерите), односно од половината на 1980-тите, главно во 1990-тите и 
само неколку проекти се по 2000 година. Оваа техника ми овозможуваше брзо да 
работам, да направам најчесто две до три контрастни теми, кои ќе беа поставени во 
МИДИ-запис, и потоа правени најразлични варијанти во зависност од потребата на 
режијата, односно сцените кои би биле поддржани со музика. Проектите со пеење 
исто така ги претставив во книгата за вокалните дела, а во досегашните книги споме-
нував дека најголемиот број од проектите ги работев со режисерот Коле Ангеловски, 
а во помала мера со Стојан Стојановски.

Работата со ваквите проекти многу ми се допаѓаше, бидејќи тука мојата пред-
ност да импровизирам во најразлични стилови и жанрови, односно да правам 
етиди на зададени теми, доаѓаше најмногу до израз. Освен тоа, фрагментарноста 
на применетата музика, во која се создаваа броеви со релативно кратко траење, ми 
овозможуваше да играм и да импровизирам со различни модели и кратки, дури и 
недовршени форми, односно да размислувам за драматургијата на музичкото дело 
на сосема поразличен начин, одошто кога требаше да го правам тоа со големите 
циклични форми кои бараа многу поголем ангажман на секој план. Во секој случај, 
овде можев да експериментирам со најразлични средства кои потоа веќе испробани 
ги применував во централниот репертоар на самостојни композиции.

Список од применета музика за драмски и телевизиски проекти
оп. 
t01 Шлем – детска радиодрама, Радио Скопје (1981)
t02 Зојкиниот стан – театарска претстава, Драмски театар, Скопје (1986)
t03 Марка – ТВ-драма, МТВ (1987)
t04 Добра ноќ, мајко – театарска претставa, Драмски театар, Скопје (1987)
t05 Бајка за времето – театарска претстава, Драмски театар, Скопје (1988)
t06 Собирен центар – театарска претстава, Драмски театар, Скопје и Народен театар, Прилеп 

(1989/2003)
t07 Татко – театарска претстава, Драмски театар, Скопје (1989)
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t08 Викенд на мртовци – театарска претстава, Драмски театар, Скопје и ТВ-серија, МТВ (1989)
t09 Покојниот великан – театарска претстава, Народен театар, Прилеп (1989)
t10 Ништо без Трифолио – театарска претстава, Народен театар, Куманово (1990)
t11 Чудовишта во нашиот град – театарска претстава, Театар за деца и младинци и ТВ-серија, 

МТВ (1990)
t12 Комедија на забуни – театарска претстава, Театар младих, Сараево (1990)
t13 Поетски театар – Хусто Хорхе Падрон, МТВ (1990)
t14 Ловечка сказна – театарска претстава, Народен театар, Куманово (1990)
t15 Крчма на патот за Јевропа – театарска претстава, Народен театар, Вeлес (1991)
t16 Електра – театарска претстава, Народен театар, Велес (1992)
t17 Летот на белата птица – касета поезија, МРТ (1992)
t18 Кловнови – театарска претстава, Драмски театар, Скопје (1993)
t19 Калигула – театарска претстава, Драмски театар, Скопје (1993)
t20 Хекуба – театарска претстава, Народен театар, Вeлес (1994)
t21 Мајстори на забуни – театарска претстава, Народен театар, Битола (1994)
t22 Дичо Зограф – ТВ-драма, МТВ (1994)
t23 Арлекин слуга на двајца господари – театарска претстава, Народен театар, Велес и Драмски 

театар, Скопје (1995/1999)
t24 Прикованиот Прометеј – театарска претстава, Народен театар, Велес (1995)
t25 Чекајќи на духот – театарска претстава, Народен театар, Битола (1995)
t26 Фортинбрас е пијан – театарска претстава, Народен театар, Велес (1996)
t27 Тешко е да се рече збогум – театарска претстава, Народен театар, Велес (1997)
t28 Златна рипка – театарска претстава, Народен театар Велес (1997)
t29 Двајцa во Еден – театарска претстава, Театар за деца и младинци (1998)
t30 Свадбата на Фигаро или налудничав ден – театарска претстава, Драмски театар, Скопје 

(1998)
t31 Вардар низ Полог – документарен филм, ТВ Кисс (2000)
t32 Македонскиот дел од срцето – документарен филм, ТВ Кисс (2002)
t33 Јане Задрогаз – театарска претстава, Театар за деца и младинци (2000)
t34 Вампирџии – ТВ-филм, МТВ (2001)
t35 Стрип Шекспир – театарска претстава, Народен театар, Велес (2002)
t36 Мала тезга за стари кловнови – театарска претстава, Драмски театар Скопје (2002)
t37 Сон на летната ноќ – театарска претстава, Драмски театар, Скопје (2008)
t38 Тетовец – академик на Шведска – документарен филм, ТВ Кисс (2002)
t39 Заминуваат за да се вратат – документарен филм, ТВ Кисс (2008)
t40 Тетово во виорот на војната – документарен филм (3 дела), ТВ Кисс (2001)
t41 Допир на нашите корени – документарен филм, ТВ Кисс (2001)

Единствен проект кој го изработив со Капибарата и софтверот Кима (Capybara, 
Kyma), кои ги инсталирав со новото студио на ФМУ во 1999 година, беше филм-
скиот проект Вампирџии. Слушајќи ги повторно и по овој повод бројните дела со 
електронска музика што ги создадов пред користењето на Капибарата, морам да 
истакнам дека комплицираните решенија од Капибарата како звук веќе ги има или 
се препознаваат во нив. Разликата е што тие таму беа добиени со многу поедноставен 
пристап за користење и нивна модификација. Една од причините што исто така по 
2000 година го сведов на минимум, и дури запрев со творештвото со електронска 
музика, беше што навидум огромниот простор со електронските музички инстру-
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менти, постепено се сведуваше на неколку основни бои, сите откриени и поставени 
уште со комерцијалните синтесајзери и нивната масовна употреба во популарните 
жанрови во 1980-тите. Постојано на моите часови им повторував на студентите дека 
секој електронски звук од 1990-тите наваму може да се најде во некоја композиција 
од поп/рок музиката од 1980-тите. Тие подоцна се обработувани и збогатувани со 
интервенции со процесори/ефекти, но финално се работи за иста основа. Следниот 
проблем беше што во интерпретациска смисла, посебно во користењето на оваа 
технологија, не се направи исчекор, за разлика од развитокот на интерпретацијата 
на акустичките инструменти кои имаат повеќевековна традиција.

При прегледувањето на овие проекти видов дека во претходната книга за вокалното 
творештво сум ја испуштил музиката за серијата Чудовишта во нашиот град, која исто 
така се играше и како претстава со која се означи отворањето на Театарот за деца и 
младинци во Скопје. Текстот, односно сценариото беше на Русомир Богдановски и таа 
многу брзо стана култна серија и претстава со која израснаа повеќе генерации. Малку-
мина знаат дека таа е заснована на цртежите и ликовите од фантазијата на синот на 
Русомир, Матеј, а детските цртежи на Матеј се најдоа и на плакатот за претставата, со 
што тој ја започна својата ликовна кариера во која денес е веќе истакнат сликар.

Во оваа претстава имаше повеќе броеви со пеење (сонгови, како што тогаш ги 
нарекуваа), така што покрај актерско-пејачката група (од Драмски), во солистички 
пејачки улоги се појавија и Ана Рупчиќ и Сузана Турунџиева, Дади Ангеловски, 
Катерина Крстева (повеќе позната како Мара Попара), Елена Ангеловска и Михајло 
Арсенски на кои тоа им беа и почетоци во пејачката кариера. Овде би го споменал 
и сонгот на џинот, кој го снимив со Саша Николовски-Ѓумар, кој имаше прекрасен и 
исклучителен basso profondo и сигурно можеше да има и паралелна пејачка кариера 
заедно со диригентската (инаку, во претставата која се изведуваше во Универзал-
ната сала, музичките нумери, вклучувајќи ги и сонговите, одеа на плејбек).

Во оваа категорија на применета музика спаѓаат и шпиците што ги изработив за 
МРТ, кои исто така ми предизвикуваа посебно задоволство, бидејќи кондензирано 
требаше да се изготви впечатлив музички пример. Покрај овие евидентирани шпици, 
изработив и шпици за Радио Гостивар, ТВ Кисс (Тетово), во пребарувањето меѓу 
лентите се појави и музика за реклама за фабриката „Треска“ (од 1980-тите итн.). 
Соработката со ТВ Кисс произлезе од моето долгогодишно пријателство со писа-
телот Јован Дамјановски, кој ги изработи сценаријата за петте документарни емисии 
и учествуваше во нивната режија. 

Список на евидентирани шпици

st01  Најавно-одјавна шпица на Македонската Телевизија (1991)
st02  Шпица за емисијата По трагите на времето, МТВ (1988)
st03  Шпица за емисијата Витрина, МТВ (1988)
st04  Шпица за емисијата Видици, МТВ (1988)

   
Следната голема категорија на музичко творештво припаѓа на аранжманите. Од 42 

заведени аранжмани во авторската база, шест се за акустички инструментални состави: 
“Per Gynt” op. a01, Ленка op. a02, “Dance of the flowers” op. a25, Gaudeamus igitur op. 
a38, Свечена песна op. a39 и македонската химна „Денес над Македонија“ op. a42.
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Список на аранжмани на дела од различни автори

a01 “Peer Gynt” for wind quintet and piano (1977)  Edvard Grieg
a02 “Lenka” for alto, choir and symphony orchestra (1978) Киро Глигоров
a03 “Va pensiero sull’ali dorate” (1992)    Guiseppe Verdi
a04 “Ombra mai fu” (1992)    Georg Friedrich Händel
a05 “Lascia ch’io pianga” (1992)    Georg Friedrich Händel
a06 “Ave Maria” (1992)     Bach-Gounod
a07 “Pietà, Signore” (1992)    Anonymus
a08 “Komm süßer Tod” (1992)    Johann Sebastian Bach
a09 “Chanson épique” (1992)    Maurice Ravel
a10 “Sailing” (1992)     Gavin Sutherland
a11 “Stille Nacht” (1992)     Franz Gruber
a12 “Mandoline” (1994)     Gabriel Fauré
a13 “Les Berceaux” (1994)     Gabriel Fauré
a14 “Chanson d’amour” (1994)    Gabriel Fauré
a15 “Adieu” (1994)     Gabriel Fauré
a16 “Feldeinsamkeit” (1994)    Johannes Brahms
a17 “Vergebliches Ständchen” (1994)   Johannes Brahms
a18 “Wiegenlied” (1994)     Johannes Brahms
a19 “I hate music” (1994)     Leonard Bernstein
a20 “The world feels dusty” (1994)    Aaron Copland
a21 “Two little flowers” (1994)    Charles Ives
a22 “Sure on this shining night” (1994)   Samuel Barber
a23 “Amor” (1994)      William Bolcom
a24 “Summertime” (1994)     George Gerschwin
a25 “Dance of the flowers” (1994)    Pyotr Ilyich Tchaikovsky
a26 American anthem (1998) 
a27 „Денес над Македонија“ (1998) 
a28 “America” (1998) 
a29 Авизо „Охридско лето“ (1997)    Томислав Зографски
a30 “Die Forelle” (1997)     Franz Schubert
a31 “Willkommen, lieber schöner Mai - Der Mai beggint” (1997) Franz Schubert
a32 “Wohin” (1997)     Franz Schubert
a33 “Ave Maria” (1997)     Franz Schubert
a34 “Uns leuchtet heut der Freude Schein” (1997)  Johannes Brahms
a35 “Sapphische Ode” (1997)    Johannes Brahms
a36 „Ода на радоста“ (1998)    Ludwig van Beethoven
a37 “Altenberg Lieder” (1998)    Alban Berg
a38 Gaudeamus igitur (1999) 
a39 Свечена песна (1999)     Таки Хрисик
a40 “Voi che sapete” (2002)    Wolfgang Amadeus Mozart
a41 “Schöne Nacht” (2002)    Jacques Offenbach
a42 „Денес над Македонија“ (2011) 

И некои од нив веќе ги споменав во претходните книги, посебно оние поврзани 
со вокалното творештво. И таму споменував дека во нив се јавуваат дела со најраз-
лични нивоа на интервенции, од наједноставен аранжман, префрлување на главните 
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делници во акустички или во електронски инструменти, до создавање припеви и 
многу често промени на хармонските прогресии, оркестрацијата итн. Во таа смисла, 
дел од ова творештво исто така се ресемантизира, односно добива ново опкружу-
вање и значење. Ова е најзабележливо во шпицата за МРТ, во која песната „А бре 
Македонче“ која го означи почетокот на Македонското радио, и беше со децении 
негов идентификатор, доби една нова, побогата и мелодиска и хармонска содржина.

Овде нема да навлегувам во натамошни анализи, затоа што сè што беше кажано 
во овие осум книги ќе се повтори на еден или на друг начин. Ова творештво воопшто 
не е за потценување и во него има многу бисери кои и денес ми прават големо задо-
волство повторно да ги слушам. 

Место заклучок

Со оваа книга се заокружи тригодишниот проект во кој се обидов да го претставам моето 
творештво и опкружувањето во кое тоа беше настанато. Со тоа покрив и низа клучни 
настани од мојот живот, бидејќи тие сите имаа директно влијание на тоа што создавав и 
како создавав. Иако има уште многу настани за кои би можел да пишувам, според мојот 
принцип дека во сè треба да се повлече црвена линија, и овде мислам дека напишав 
доволно за да се добие претстава каде сѐ сум се движел и со кого сум соработувал.

Од она што остана непокриено е секако едно дело кое е некаде на средина меѓу 
творештвото и науката – Музичка питања оп. p01. Го нареков естетички перформанс, 
бидејќи теоретизирањето во него е изведено низ музика и синтетизиран говор. Во 
прилог на книгава е даден текстот „Музикализирани естетички дискурс – водич кроз 
естетички перформанс Музичка питања: тамо где се теорија и пракса сусрећу од 
Димитрија Бужаровског (приказ)“ на Трена Јорданоска, кој го обработува ова дело 
презентиран на вториот меѓународен собир БАРТФ (Balkan Art Forum), Umetnost i 
kultura danas: Duh vremena i problemi interpretacije одржан на Универзитетот во Ниш, 
Факултет за уметности во Ниш, на 10 и 11 октомври 2014 година и објавен во зборникот 
на трудови од овој собир (ur. D. Stojanović, D. Zdravić Mihailović, 83–90) во 2015 година 
(текстот беше објавен и на македонски јазик во списанието Културен живот 3–4/2014).

Во овие книги само делумно беше покриена и мојата педагошка работа. Со преда-
вања започнав во 1983 година на ФМУ со предметот Естетика на музиката. Потоа 
на ФМУ предавав голем број различни предмети: Хармонија, Полифонија, Музички 
форми, Социологија на музиката, Истражувачки методологии, Музикономија и Соно-
логија. Во АСУ во 1993 година предавав Теорија на музиката со солфеж, а во Универ-
зитетот во Ниш во периодот 2007–2017 година: Вокална литература, Инструмента-
ција и оркестрација, Анализа на музичките стилови, Естетика на музиката, Дигитална 
обработка на звукот, Музикономија и Истражувачки методологии. Со студентите 
како ментор или во соработка со други ментори учествував во изработката на над 70 
дипломски, магистерски и докторски трудови. Меѓу нив имаше и случаи кога менто-
рите имаа одбиено да работат со кандидатите од најразлични причини, така што јас 
ги довршив трудовите, иако на нив не стои моето име. Во одредувањето на темите за 
овие трудови имав стратегија системски да се покриваат подрачја кои се од посебно 
значење за македонската музичка историја и култура. 
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Во оваа смисла посебна улога ќе одигра архивот ИРАМ/БузАр кој во периодот 
од неговото основање на 4 септември 2001 година, ќе биде носител на 18 научни 
конференции во кои ќе се изработат над 250 кратки теориски трудови од кои најго-
лемиот дел од студентите и од професорите на ФМУ. ИРАМ/БузАр е стожер не само 
на оваа теориска работа, туку уште повеќе во подрачјето на дигиталното архиви-
рање и документирање на македонската и пошироко, на балканската култура. Во 
прилог на книгата е поставена личната карта на ИРАМ/БузАр. 

Во сите овие активности, како и во пишувањето на овие книги, влегував со голем 
ентузијазам и со децении назад за овие проекти не се барани никакви буџетски сред-
ства, односно ги нема во програмите на Министерството за култура или на локалната 
власт. Успевав и луѓето околу мене да ги задојам со истиот ентузијазам што се гледа 
од импресивните резултати во научната, уметничката, аудио- и видеопродукција 
околу ИРАМ/БузАр. 

И во овој проект и воопшто во промоцијата на сите резултати и од архивот ИРАМ/
БузАр посебно помогнаа предностите на дигиталното време. Секогаш се залагав за 
концептот free culture и затоа многу рано започнав со постирање на информации 
преку првата интернет-страница која започна со презентирање на македонската 
култура во февруари 1997 година. За неа многу помогна Џорџ Митревски кој во тоа 
време беше и администратор на интернет-страницата на Универзитетот во Питсбург. 
Страницата започна како информатор за Македонскиот музички совет (Macedonian 
music council) и затоа во неа се јавуваше кратенката mmc. Подоцна во 1999 година, 
со почетокот на работата на УНЕТ, страницата беше префрлена и регистрирана 
како домен во Македонија (mmc.edu.mk). Во 2012 година при новата регистрација 
на домените во Македонија, таа го доби денешното име http://buzar.mk. 

Македонскиот музички совет како дел од УНЕСКО-виот светски музички совет 
(IMC International Music Council) беше обид да ги обединам музичките институции 
од Македонија, и тоа во два наврати, во 1997 и во 2002 година, но, за жал, идејата не 
беше поддржана и прифатена натаму.

Дигиталното време ми овозможи не само да ги пласирам овие книги преку страни-
цата на архивот, туку да го отворам и YouTube каналот во кој се поставени и делата 
кои се обработени во нив. Наскоро на страницата на архивот ќе се започне и со 
поставување на партитурите од овие дела во pdf, со што ќе се заокружи компатибил-
носта на трите сегмента – книгите, аудио/видеото од делата и нивните партитури. 

Драго ми е што работејќи врз книгите извлеков од заборав настани, луѓе, дел од 
моето творештво кое не беше вклучено во зафатот од 2012 година, кога ја направив 
главната реорганизација и дигитализација на моите партитури, аудио и видео и 
други артефакти. Зафатот во 2012 година многу помогна во овој случај, без него 
овој проект не ќе можеше да се заврши. Истото ќе важи и натаму – благодарение на 
дигиталната технологија ќе може да интервенирам и да дополнувам секаде каде што 
ќе се јави некој нов момент. Со оваа последна реченица, овој проект не е затворен; 
тој останува отворен за натамошна работа и врз него и врз настаните и личностите 
кои се споменати во него.

Скопје, 27 април 2022 година 
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Песните од сон

Музичките соништа ме следеа отсекогаш, и понекогаш кога ќе се разбудев, ќе се 
присетев на музиката што сум ја сонувал, но како што ќе изминеше денот, таа ќе исчез-
неше. Во два наврати во 2018/2019 година, кога се разбудив решив да ги запишам 
песните што ги сонував. Првата само ја нафрлив во текот на денот, но за втората веќе 
бев подготвен и внесов повеќе елементи (придружбата, припевот итн.) (пр. 87).

За жал, за првата песна не го запишав сонот и единствено ми остана во сеќавање 
дека ја пееше многу убав женски глас.

Затоа за втората песна веднаш ја запишав и содржината на сонот. 

Во неа се наоѓам со двајца Срби – еден хармоникаш и еден пејач кои се на некаква турнеја со 
фолклорна група. Просторот е како во некоја барокна палата со дрвени изрезбарени ѕидови во 
темна боја (махагон). Тие бараат инструмент за заедно да настапиме и влегуваме во втора просто-
рија во која има чембало. Го креваат капакот и сакаат со мене да свират македонски песни. 
Проверуваат дали ќе штима чембалото, но јас им велам дека не е проблем, чембалото ќе биде 
за полустепен пониско, а јас можам да свирам во сите тоналитети и дека ми е криво што нема 
клавир. Со нив ќе свирам две песни, од кои, за жал, успеав да ја реконструирам само втората.

Првата беше бавна песна и во неа почнувам на чембалото да свирам разложени акорди 
кои звучат како тамбурашки оркестар правејќи ја хармонската заднина. Хармоникашот ја 
свири песната, а пејачот ја пее. Импресионирани се што од прва звучиме како да сме вежбале.

Следува втората песна која целосно ја запаметив и по будењето и ја запишав. Таа има 
припев кој како да го составивме на самото место, иако јас не ја знам песната, туку нагаѓам 
како ќе се развива (многу често тоа го правев на забавите за кои веќе пишував). Пејачот не е 
сам, туку се слушаат и повеќе други машки гласови, како машка пејачка група. Текстовите и 
на двете песни се на македонски, но не можев да ги реконструирам. Често сонував и песни 
со цели текстови. По будењето ми остана некое сеќавање дека во високиот дел на песната се 
пееше бабо, ќе те прашам. На почетокот на оваа втора песна хармоникашот вика сега една 
брза во 8/8 (што не е точно, бидејќи метарот е 7/8). На крајот сите сме среќни и весели од 
изведбата и јас им велам кога е концертот. Инаку, и овде чембалото изведува репетиции и 
разложени акорди како да е дел од тамбурашки оркестар. Во хармонизацијата си играм со 
заменичните VI и IV стапало. Тоа е пренесено и во записот.

Пр. 87: Двете сонувани песни
а)
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б)
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Сите соништа се поврзани со настани кои претходеле, и додека се сеќавав ги 
запишав и нив.

– претходната вечер ја читав книгата на Форкел за Ј. С. Бах, односно делот за клавирската / 
чембалската техника;
– изборот на тоналитетот es-moll (кај чембалото) одговара на d-moll кај хармониката и е тона-
литет кој одговара на машките пејачки гласови, посебно во високите делови;
– во 11 години поминати во Ниш, во вечерите често одевме во кафеани со сличен репертоар, 
во кој често се свиреа песни од македонската староградска традиција, но во сличен српски 
манир;
– во тие денови ги фарбав дрвените натстрешници со махагон боја;
– просторот е навраќање на сеќавања од Алтенбург каде што настапив во слична сала (в. VII, 
стр. 101);
– и на забавите, и посебно во настапите на конференциите на ИРАМ во Лондон, сите задо-
волни од резултатот го додаваа коментарот Кога е концертот.

Она што мене ме импресионира се фактите од структурата на песните: и двете 
се во 7/8 метар, имаат слично темпо; двете се во молски тоналитет; имаат слични 
хармонии; се работи за ист модел во хармонскиот план; и двете припаѓаат на карак-
теристичните фолклорни модели (иако неколкумина што ги консултирав, не можеа 
да ги поврзат со ниту една конкретна песна, што не значи дека такви не постојат); 
припевот на втората припаѓа на т. н. калауз припеви (што отвораат која било песна, 
според Благоја Дескоски).

Се разбира, најмногу ми остави впечаток 7/8 метар, карактеристичен за нашето 
фолклорно поднебје (ниту бинарен, ниту тринарен). Генерално, ова е најдиректна 
потврда за влијанието на музичкото опкружување во кое сум пораснал и кое е 
длабоко втиснато во мојата музичка свест. 
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Трена Јорданоска 
Метакреација – музикализираниот естетички дискурс на Димитрије Бужаровски

Кон естетичкиот перформанс Музички прашања: таму каде што се среќаваат 
теоријата и праксата од Димитрије Бужаровски

Постојаното трагање по новото и различното во целост се манифестира во најновата 
креација на Димитрије Бужаровски – естетичкиот перформанс Музички прашања. 
Прегледот на неговото уметничко и теориско творештво само го потврдува аргу-
ментот кој го поставува како прв во македонската музичка култура1 – прва детска 
опера (1976), прва комична опера (1991), прв концерт со електронска музика (1984), 
први испишани партитури со компјутер на Балканот (1987), први аудио снимки на тврд 
диск (1992), прв мултимедијален концерт со комбинација на видео и жива изведба 
(Ретроспективниот концерт 2012), прв музички веб-сајт (1997), прв дигитален архив со 
македонски музички фолклор и други артефакти од македонската музичка култура 
(2000), цела низа на први теориски трудови од областа на естетиката на музиката 
(1989), анализата на музичкото дело (1996), дигиталната обработка и архивирањето 
на звукот (2002), истражувачките методологии (2012) и менаџментот, економијата и 
маркетингот на музиката (2014). При тоа секоја нова творба е изненадување, во неа 
има и континуитет со претходното, но по правило мора да прикаже и некоја ради-
кална новина. И дека на тие изненадувања им нема крај потврдува токму најновата 
творба естетички перформанс, којa уникатно, за прв пат, на едно исто место ќе ги 
спротивстави теоријата и праксата како прашања и музикализирани одговори и ќе 
му остави на размислување на слушателот-гледач да го изгради своето толкување 
на она што се случи во 18-те минути од овој текстуален/аудио/видео производ на 
границата помеѓу музичко дело и теориска расправа.

Перформансот е изграден околу основното онтолошко прашање – што е музи-
ката, прашање кое останува неодговорено и покрај скоро три-милениумските 
обиди на филозофите и естетичарите од сите епохи и провениенции. Ова прашање 
буди уште поголемо интересирање во современиот плуралитет на музичките стилови 
и жанри, односно во ерата на дигиталната технологија која придонесува за сепри-
сутноста на музиката во човековите активности. 

На онтолошката димензија целосно ѝ одговара и гносеолошката – може ли 
теоријата да го реши проблемот; а за да се заокружи целиот корпус на естетички 
интереси, тука се и модалната димензија преку прашањето за креаторот на музи-
ката, како и аксиолошката димензија – кој ја вреднува музиката. 

Во поставувањето на прашањата за суштината на музиката Бужаровски ја 
користи неговата категоризација на основните генеративни (творечки) идеи кои 
ги дефинира уште во 1986 година (со трудот објавен во International Review of the 
Aesthetics and Sociology of Music, 17/2, Croatian Musicological Society). Петте гене-
ративни идеи: музиката како математика, подражавање, изразување, независна 
1 Trena Jordanoska, „Povezivanje tradicije i eksperimenta – elektronska i kompjuterska muzička dela Dimitrija 
Bužarovskog“, Balkan Art Forum Umetnost i kultura danas, Zbornik radova sa naučnog skupa (Niš 11–12 oktobar 
2013), ur. D. Žunić, M.M. Đurđanović, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, 2014, 285–301; “Od IRAM-a 
do BuzAr-a – zgodovina digitalnega arhiviranja glasbene kulturne dediščine v Makedoniji/From IRAM to BuzAr – a 
history of digital archiving of music cultural heritage in Macedonia”, Glasba v šoli in vrtcu, letnik 18, št. 4, 2014, 
10–17; BuzAr – Buzarovski Archive, 2015: http://buzar.mk/.
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формална структура (организиран акустички материјал) и јазик (комуникација), 
се преточени во едноставни синтагми, што е воопшто карактеристика на целиот 
перформанс. Очигледна е идејата на Бужаровски да ја избегне сложената стили-
стика на естетичкиот дискурс и укаже на неговиот неопозитивистички пристап кон 
филoзофските прашања. При тоа тој алудира на агностицизмот и анти-естетиката, 
застапени во неговото мислење дека „сепак, музичкото битие... останува исто толку 
недопрено, како што било во антиката...“.2

Перформансот се затвора со последното прашање – кој ја сака (односно кој не ја 
сака) музиката. По краткиот музички цитат од соло песната – ја мразам музиката 
ама сакам да пеам, поставен во сосема друга конотација од оригинaлната замисла на 
композиторот Бернштајн, следи последниот музички пример кој го содржи прашањето 
кое не е изговорено во перформансот – што ќе се случи со музиката кога ќе го нема 
човештвото, односно дали е музиката само човечки феномен или е универзален.

Но сето ова и покрај капиталноста на обидот да ја сведе целокупната естетика на 
музиката во една страна текст, не би било толку фасцинантно, кога не би ја имало 
извонредната музичка креација на одговорите кои ја следат анти-естетичката идеја 
дека на естетичките прашања не може да се одговори со говорен јазик, бидејќи музи-
ката е неискажлива, освен преку нејзиното сопствено искажување, односно говорот 
на музиката. И тука настапува Бужаровски композиторот, но и Бужаровски тонскиот 
инженер и Бужаровски авторот на електронска музика, кој ги синтетизира сите овие 
вештини во еден компактен аудио производ. Дури и текстот говорен од компјутер е 
креативно надградуван во комплексната аудио монтажа. И повторно, тука не завр-
шува грандиозноста на потфатот, туку таа е надоградена и со видео монтажа. Во 
неа исто така постои одредена динамика, најнапред преку чисто анимираниот текст 
и празниот екран, за да се обезбеди концентрација врз текстуалната и музичката 
суштина, и дури при крајот воведувањето на неколку видео инсерти.

Воопшто архитектурата на целиот проект има една своја динамика која не ни 
дозволува да здивнеме, постојано нè изненадува и гради кулминација во видеото од 
крајот на перформансот. 

Перформансот авторот целосно го реализира во своето студио во летото 2014 
година. Текстот на прашањата го изговара компјутер (преку text-to-speech аплика-
ција) на англиски и српски јазик (проектот е подготвуван за презентација на меѓу-
народниот Балкан арт форум во Ниш, Србија, 2014). За секое прашање е направен 
еден музички дел, па вкупно може да се разгледуваат 18 делови. Тие се колажно 
составени од музички примери кои се разликуваат историски, географски и стилски, 
при што авторот вклучува и композиции од својот опус, а спојувањето во и помеѓу 
деловите е изведено преку неговата електронска музика. Вкупниот број на аудио 
шнитови во монтажата е 174 (монтажата е работена во Final Cut, а поединечни аудио 
сегменти се снимени и процесирани во Pro Tools). Машкиот и женскиот глас кои ги 
изговараат прашањата се обработени со различни типови на реверби, delay-и и еха 
од аудио процесорите од Final Cut. На сето тоа дополнително се мултиплицирани и 
користени само делови од нив.

Текстот на прашањата е графички присутен низ целиот видео перформанс 
(изработен е во LiveType). Првото видео се појавува во моментот кога треба да се 

2 Димитрије Бужаровски, Историја на естетиката на музиката, ФМУ, Скопје, 1989, 369.
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одговори прашањето за изведувачот како креатор, односно кога треба да се видат 
различните изведувачи што учествуваат во креативноста во изведбата на исто дело. 
Во следниот дел, за инженерот, се појавува слика на авторот на перформансот 
во електронско студио (фотографијата е од електронското студио на Државниот 
универзитет во Аризона направена во 1992 година) со алузија дека во избраното 
аудио, покрај композиторскиот удел, има и многу процесирање на звучниот мате-
ријал. Видео се појавува и во делот во кој како можен креатор се јавува публиката. 
Финалето на перформансот содржи две видеа, претопени едно во друго, кои исто 
како и со сликата од електронското студио се врамени во филмско платно за да се 
добие впечаток на гледање на постар филм. Во последниот дел е вклучено и нагорно 
течење на текстот од песната кој е изработен со поинаков фонт и боја за да се одвои 
од останатите текстуални анимации на прашањата. 

Целиот проект започнува со електронски звук од низови на хармоници со 
различни фундаментални тонови, алудирајќи на комплексноста на природните 
звуци кои во себе ги содржат овие хармонични низови. На оваа основа се јавува 
првото прашање – што е музиката, по што првобитниот хармоничен низ се прето-
пува во звучниот свет на бразилските племиња.3 Паралелно со нив започнуваат да 
се воведуваат и удари (плескање) на раце кои всушност претставуваат прв музички 
инструмент во историјата на цивилизациите; и изведба на Абориџините кај кои исто 
така се појавува ритмично плескање со рацете и со дрвени прачки, покрај нивното 
пеење и свирење на дувачкиот инструмент диџериду. Авторот постапно воведува и 
фрагмент од неговата музика за ТВ филмот Вампирџии оп. т34 (2001) која е рабо-
тена со конфигурациите Capybara/Kyma и Logic Studio Pro и SampleCell II, и во кој е 
вклучено и полифоно (антифоно) пеење на женска група од селото Ињево од југо-
источниот дел на Македонија.4 Овој воведен став ја има симболиката на почетоците 
на музиката збогатенa со чисти хармонски тријади и темните наговестувања од елек-
тронските звуци во ниските регистри.

На оваа подлога се појавува следното прашање – дали е ова музика, при што е 
избран извонредно ефектен пример – рефренот од духовната композиција „Божен-
ствениот спасител“ од Шарл Гуно во изведба на Мормонскиот табернакул хор. Тонал-
носта на примерот, романтичните хармонии и извонредната кулминација е замис-
лена како огромен контраст за одговорот од следното прашање – или е ова музика. 

Неговиот одговор е еден комплексен ремикс од фрагменти на антологиски дела 
на автори од современата музика: Варијации за врата и воздишка од Пјер Анри,5 
Пеењето на момчињата (Gesang der Jünglinge, 1955–56) од Карлхајнц Штокхаузен и 
Недетерминираност (Indeterminacy) (1959) од Џон Кејџ.6 Крајот на делот е насилно 
прекинат и почетокот на следното прашање е без музичка подлога.

Следните пет дела се обединети во прашањето – што е суштината на музи-
ката, и ги донесуваат поединечно секоја од генеративните естетички идеи. 

3 Звуци од инструментот bullroarer (вртење во воздух на коскена или дрвена прачка), од изведбата на бразил-
ското племе Бороро во која се вклучуваат и извици.
4 Снимени минатиот век, дел од Колекцијата Фирфов, Архив Бужаровски, 2001–2005.
5 Variations pour une porte et un soupir, 1963; користени се деловите Sommeil (Сон) и Eveil (Будење).
6 Станува збор за седмата приказна: Years ago in Chicago I was asked to accompany two dancers who were 
providing entertainment at a business women’s dance party given in a hall of the YWCA.



93

Димитрије Бужаровски

Првата идеја – нумеричка пропорција/однос на броевите, е најавена преку тонови 
од осцилатор од Роландовиот синтесајзер Јупитер 6. При тоа, искористени се сину-
соидни звуци претставени преку интервалите октава, квинта и кварта, односно преку 
односот 1 : 2, 2 : 3 и 3 : 4, според кој е изграден Питагорејскиот концепт за универзумот 
како музичка кутија, односно хармонијата на сферите. На оваа замајувачка звучна 
подлога настапува изговорениот текст, по што се вклучуваат фрагменти од првиот 
дел “O Virgo splendens” од Црвената книга на Монсератскиот манастир (Llibre 
Vermell de Montserrat, 14 век); потоа, синтетизирана снимка на пеење на православен 
хор со мултиплицираниот глас на Бужаровски од музиката за филмот Дичо Зограф т22 
(1994); и на крајот, изведба на грегоријанскиот корал Lux et Origo. Ваквиот избор и 
обработка на фрагментите претставува алузија на средновековната музичка теорија 
која духовната музика и натаму ја објаснува низ Питагорејскиот пристап. На крајот на 
делот повторно остануваат само Питагорејските интервали и следното прашање оди 
врз нивна основа врз која се претопува и музиката од следниот број.

Делот подражавање е илустриран преку наизменично појавување на фрагменти 
од ставовите „Марс – навестувачот на војната“ од оркестарската суита Планети оп. 
32 (1914–1916) од Густав Холст и финалето на Осмата симфонија во c-moll од Антон 
Брукнер (1887/1890). Овие фрагменти се проткаени со ефекти од споменатата 
музика за филмот Вампирџии кои наликуваат на електронска музика од научнофан-
тастичните филмови. На крајот, во кулминацијата се користи претопување со кулми-
нацијата од композицијата Скелетот и убавицата (The Skeleton and the Beauty) оп. 
37 (1993) од Бужаровски која преку распаѓањето на звукот го донесува следното 
прашање за изразувањето. Воедно низ целиот дел од изразувањето продолжува 
на звучи Скелетот и убавицата со делови од финалето на оваа композиција. Овој 
избор од драматични фрагменти е направен со интенција да побуди јасни визуелни 
сензации, како користењето сцени од војни и катастрофи при визуелизациите (на 
пример, филмот Планети на Кен Расел).

Делот изразување е претставен преку финалето на исто така драматичниот фраг-
мент на Шестата симфонија (Патетична) во h-moll, оп. 74 од Петар Илич Чајковски кој 
содржи експлозија од емоции, и средниот дел на увертирата од операта Танхојзер (1845) 
од Рихард Вагнер. Ударите од Скелетот и убавицата се вкомпонирани во претопот со 
крајот на прелудиумот и експозицијата на фугата од балетот Возови оп. 21 (1984) од 
Бужаровски при што кај втората појава на темата се јавува текстот за следниот дел. 

Фугата од балетот Возови продолжува да трае во текот на целиот дел кој се одне-
сува на организираниот акустички материјал. Нејзината чиста формална фактура 
треба да биде одговор на Хансликовиот пристап дека музиката се прикажува само 
самата себe, односно ништо вонмузичко ниту прикажува ниту изразува. При поче-
токот на второто изложување на темите од оваа фуга коe е во stretto, се појавува 
текстот за следната генеративна идеја.

 Во делот комуникација на почетокот е искористена имитација на звуци на елек-
тронска комуникација која се изведува на различни висини. На неа се надоврзува 
воведниот дел од “Sing, Sing, Sing (With a Swing)” (од Луи Прима, 1936, во аранжман 
за биг бенд на Бени Гудман, 1937), само со удиралки за да упати на комуникацијата 
која во минатото се остварувала со овие инструменти. Покрај тоа се додадени и 
различни обрасци од ритам машината Roland TR-909 и на крајот e вклучен основ-
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ниот семпл од ремиксот (на Tiga vs. Zyntherius, 2001) на поп рок песната “Sunglasses 
at Night” (Кори Харт, 1983). Какофонијата од ритмички обрасци е нагло прекинатa за 
да се постави прашањето – може ли теоријата да го реши проблемот. Одговорот 
од седум семпли наречени Devil’s Bells (ѓаволски ѕвона) од SampleCell II анимирани 
преку МИДИ контролер само ја потврдува конфликтноста на проблемот.

Со следното прашање – кој ја создава музиката, се отвора низа од четири делови. 
Почетоците од балетот Посветување на пролетта (Le Sacre du printemps) од Игор 

Стравински (1913), при што се користени 3 суперпонирани верзии, и симфониската 
поема Попладнето на еден фаун (Prélude à l'après-midi d'un faune) од Клод Дебиси 
(1894) го оформуваат делот за композиторот. Бужаровски намерно ги избира двете 
дела кои се сметаат за основоположнички во градењето на новиот постромантичен 
музички идиом и воопшто, според него, делата кои ја означуваат кулминацијата на 
музичкото создавање од сите времиња. Музиката започнува да се губи со изгова-
рањето на следниот текст.

Во делот за изведувачот како креатор првпат се појавуваат видео содржини. 
Видеата се однесуваат на две различни изведби, но во ист концертен простор 
(првата од виолинистот Љубиша Кировски, а втората од виолинистката Ивана Аќимо-
ски-Жикиќ). Станува збор за изведби на воведниот дел од првиот став на „Мане“ 
сонатата за виолина и пијано оп. 57 (2009) од Бужаровски. Овие две изведби авторот 
ги поставува една врз друга, за во еден момент да започнат да се мешаат и со мане 
од чалгаџискиот виолинист Ало Тончов (кое е само звучно присутно).7 Изборот на 
мането како импровизациски сегмент во музичките дела треба да ја поткрепи 
посебната креативност на овој модус на музичкото дело. И во овој случај музиката 
се губи при изговарањето на следниот текст.

Делот за снимателот го вклучува најпрво почетокот на „Железничката етида“ 
(Étude aux chemins de fer, 1948) од Петте етиди на шумот од Пјер Шефер, која 
потоа се претопува во првиот дел од балетот Возови (Токата, возот доаѓа) од Бужа-
ровски. Балетот Возови кој во македонската музичка култура е прв пример на кори-
стење на комплексна 24-канална монтажа и процесирање на синтесајзерски линии 
на една голема повеќеставна композиција, треба да го илустрира континуитетот во 
функцијата на тонските инженери од таткото на конкретната музика Пјер Шефер до 
денес. Овој дел исто така е споен со следниот.

Во делот публика се појавува второто видео – почетокот на првиот став од Вокал-
ната симфонија оп. 53б (2008) од Бужаровски изведена на отворањето на Нишките 
хорски свечености во 2008 година пред неколку илјадна публика на Летната сцена 
во Нишката тврдина. Заради избегнување на застој и згуснување на музичката струк-
тура, при воведувањето на следните два дела авторот на перформансот избира 
музиката од Вокалната симфонија да продолжи да звучи. На прашањето – кој ја 
вреднува/оценува музиката, се надоврзуваат потенцијалните одговори: публиката, 
композиторот, изведувачот, теоретичарот, критичарот, менаџерот, пазарот.

По изговарањето и одекнувањето на прашањето – кој ја сака музиката, се губи 
звукот на Вокалната симфонија и се појавува третото видео во кое сопранот Криста 
Лудвиг го изведува почетокот од песната “I Hate Music!” од истоимениот циклус за 
сопран и пијано на Леонард Бернштајн (1943). На овој начин се постигнува хумо-

7 Дел од Колекцијата Фирфов, Архив Бужаровски, 2001–2005.
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ристичен ефект со алузија на естетичката тема за музикомрзците. Фрагментот од 
оваа песна вешто е претопен во воведот од композицијата со која се заокружува 
перформансот, последната песна „Благи дождови“ (Soft rains) од вокалниот циклус 
на Бужаровски Песни за мирот и војната оп. 38а (1994). Оваа потресна песна e изра-
ботена на поезијата од Сара Тисдејл која инаку била медицинска сестра во Првата 
светска војна и сведок на дотогаш невидената човечка деструктивност. Во изведбата 
учествуваат мецосопранот Нен Хјуз и сопранот Марија Муратовска-Наумовска кои се 
снимени во антички костими во продуховеното опкружување на Охридското езеро.

Естетичкиот перформанс Музички прашања недвосмислено претставува едно изво-
нредно оригинално дело кое не се среќава ниту во нашата ниту во светската теори-
ско-музичка пракса. По својата комплексност и во теориска и во музичка, но и во реали-
зациска смисла одразува еден автор кој очигледно зад себе има изодено многу патишта 
за да се искачи на врвовите кои нудат еден поинаков видик на музичкиот феномен. Тоа 
не може а да не се доживее при слушањето и гледањето на овој прекрасен проект.
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About BuzAr

Storing music cultural heritage in digital format has become one of the most influential 
and productive ideas in the new millennium. Buzarovski Archive (BuzAr) was established 
on October 15, 2012, as a digital collection of video, audio, photos, books, papers, scores 
and other artifacts related to Balkan cultures and traditions. The collection is based 
on Dimitrije Buzarovski's musical scores, performances, video and audio recordings, 
digitising of cultural heritage, and musicological and ethnomusicological works.

Buzarovski Archive is a non-commercial, scientific and educational initiative. Users 
of the artifacts agree to cite Buzarovski Archive in any ocassion.

At the moment, BuzAr archive possess cca. 2.2 TB of digitised artifacts: 
– over 1.4 TB of video (DV PAL)
– over 270 GB of audio (243.18 GB  44.1 KHz/16 bit and 48 KHz/24 bit) 
– over 350 GB of scores, texts, photos, audio and video of Dimitrije Buzarovski’s 

compositions
– over 5000 photos 
– over 700 transcriptions.

Dimitrije Buzarovski's music is organised in folders consisting of: scores (manuscript/
engraved, digital scores and MIDI), audio, video, pictures (including posters, program 
notes, photos and other scanned materials) and texts (reviews, press and other 
information). BuzAr includes Dimitrije Buzarovski's: compositions (65 folders), theater 
and TV music (37 folders), arrangements (42 folders) and unclassified works (10 folders).

Digitised folklore collections include:

– Firfov Collection 
(1,362 folk songs and dances) 

– Firfov Transcription Collection 
(383 transcriptions from Macedonian folk songs) 

– Badev Collection 
(359 songs)

– Vidoeski Collection 
(3,600 minutes speech material, Macedonian dialects, folk tales, customs etc.) 

– Brzanov Collection 
(songs, speech and other materials, 68 transcriptions) 

– Turkish Makams and Usuls
(319 transcriptions) 
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– Penushliski Collection 
(3,300 minutes speech material, songs, presentation of folk instruments, Macedonian 

dialects, folk tales, customs etc.)

– Linin Collection
(761 transcriptions)

– Music Tradition from Karadak Mountain
(193 songs and dances; 64.38 GB .mov files)

– Female Wedding Songs from Simnica, Gostivar Region
(speech material and songs; 23.06 GB .mov files)

– Kosovo Children's Play Songs Collection
(1,281 play songs; 156 GB .mov files; 100 transcriptions)

– Albanian Children's Play Songs from Polog Region
(Tetovo, Gostivar, Nereshta, Chelopek, Kamjane, Chegrane, Balindol, Shipkovica, 

Simnica, Raven, Vrutok)
(144 play songs from 169 traditional games; 53.89 GB .mov files; 73 transcriptions).
 
BuzAr also includes audio and video recordings from concerts and other cultural events:
– 110 audio recordings from concerts 
– 5 videos from concerts
– 4 music videos
– Yeni Yol (Turkish folklore) video 
– 13 documentary videos (Gjorgji Donevski, Bapchorki, Kosturchanki, Kalistrat 

Zografski, Tempus in Macedonia, Ljubomir i Vera Brandjolica, Aleksandar Dzambazov, Zoran 
Dimitrovski, Jordan Canevski, Ivan Kocharov, Snezhana Anastasova-Chadikovska, Evushka 
Trpkova-Elezovikj, Endendijk Collection, Blagoja Deskoski)

– 9 IRAM Chronicle movies with 170 short documentary videos.
 
The digital library of musicological and ethnomusicological books, textbooks and 

papers consists of:
– Dimitrije Buzarovski's books (History of Aesthetics of Music, Intro into Analysis of 

Musical Piece, The Basics of the Digital Archiving of the Sound, Research Methodologies, 
Musiconomy – Intro into Music Management, Economy and Marketing, Sonology, Sociology 
of Music, 8 automusicological books about Buzarovski’s compositions)

– over 250 papers from IRAM International conferences 
– over 50 Master’s theses and Doctoral dissertations defended at UKIM FM
– Buzarovski's papers and reviews
– books: Palfi by Vladan Velkov, Musical Key by Trena Jordanoska, The Family Bundalevci 

by Damjan Buzarovski etc.

Since May 28, 2021, BuzAr has posted over 110 videos at its YouTube channel.
Buzarovski Archive’s website http://buzar.mk is one of the oldest websites about 

Macedonian and Balkan cultures, established January 1997.
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Содржински материјали (попис)

Поп суита оп. 20 (1984) 

Мотив     Фигура

Тема

М1, т. 2–3

Т1, т. 1–8

Ф1, т. 1
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Возови оп. 21 (1984) 

М1, I Токата, т. 3–5

М2, I Токата, т. 5–(6)

М3, II Канон, т. 25–28

М4, IV Прелудиум (девојките одат 
на одмор), т. (1)

T1, II Канон, т. 1–6
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T2, II Канон, т. 12–17

T3, III Алеманда, т. 1–13

Т4, IV Прелудиум (девојките одат на одмор), т. 1–6
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Т5, V Фуга (момчињата одат на одмор), т. 62–(64)

Т6, VI Сарабанда (почитуваниот граѓанин и неговата ќерка), т. (123)–141

Т7, VII Интерлудио – Пасакаља – Интерлудио (девојката и силеџиите), т. 1–16
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Секвентен модел

Т8, VII Интерлудио – Пасакаља – Интерлудио (девојката и силеџиите), 
т. 17–24

Т9, VII Интерлудио – Пасакаља – Интерлудио (девојката и силеџиите), т. 73–77

Т10, VIII Жига (децата одат на екскурзија), т. 1–(5)

Ф1, I Токата

СМ1, VIII Жига (децата одат 
на екскурзија), т. (12)

СМ2, VIII Жига (децата 
одат на екскурзија), т. (13)

СМ3, VIII Жига (децата одат на екскурзија), 
т. 30
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Снежана оп. 24 (1986)

Т1
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Т2

Т4
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Т3

Т5
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Енеади I, II и III оп. 34 (1987–1991)

М1, Енеада I

М2, Енеада II

М3, Енеада II

Т1, Енеада II
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The Skeleton and thе Beauty оп. 37 (1993)

М1

Т1, т. 1–43
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Т2

Т3

Ф1
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SynthSon оп. 43 (1997)

Пасаж

М1, втор став М2, втор став

М3, втор став М4, втор став

Т1, прв став

Т2, прв став

Ф1, прв став

П1, прв став
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