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На промоцијата на книгата Македонската пијанистичка уметност и педагогија од
Аида Ислам (2011), која се одржа во конференциската сала на ресторанот „Воденица“ во 2012 година, беше прикажано кратко видео за првите македонски пијанисти. Во него на почетокот прозвуче снимката на темата на Варијациите Rosamunde
(Impromptu, no. 3, B-dur, D. 935) од Франц Шуберт. Ја исполни Ладислав Палфи на
пијано снимено во студиото на Радио Скопје во 1971 година. Промоторот и рецензент на книгата, професорот Димитрије Бужаровски, во своето обраќање до аудиториумот по завршувањето на видеото ја направи следната забелешка: „воодушевени
од тоа што ја слушнавме изведбата на Палфи 40 години подоцна, всушност не забележавме дека пијаното на кое тој свиреше – не беше добро наштимано!“
Ладислав Палфи е основоположник на пијанистичката уметност во Македонија,
највпечатливите настапи на концертниот подиум ги остварува во педесеттите и
шеесеттите години од минатиот век, а најраните тонски записи со негови изведби
регистрирани во Фонотеката на Македонското Радио се направени во 1966 година
(Jordanoska 2017). Седумдесеттите години, кога бил снимен со споменатата изведба,
се период на интензивни концертни случувања во Скопје, има Концертна дирекција, Културно-информативен центар, музичко-сценски и образовни установи, здруженија на музички уметници и – нешто што за жал веќе не се случува кога станува
збор за снимањето на класичната музика – редовна музичка програма продуцирана
во студијата на Радио Телевизија Скопје. Имајќи предвид дека музичкиот живот
во Скопје во овој период не би можел да се замисли без овој пијанист, звукот на
снименото пијано со интонациски пропусти може да нè доведе и до погрешна претпоставка дека тој, за да настапува како солист или како уметнички соработник на
сцените во Република Македонија, едноставно морал да почне самиот да ги штима
инструментите на кои настапувал. Како се случило првиот концертен пијанист во
Македонија да нема акустички средено пијано?
Без разлика што снимката не е од првите направени во Радио Скопје, токму
тој звук на снименото пијано на кое настапува Палфи во многу нешта го одразува
пионерскиот период на македонската музичка култура од средината на минатиот
век. Состојбата во која е затекнато пијаното на снимката упатува на тоа со какви сè
тешкотии и приоритети се соочувале првите генерации музички уметници. Покрај
материјалното опремување, градењето соодветни објекти, создавањето просторни
услови, набавувањето на инструменти, клучно било и остручувањето на кадар за
нивно чување и негување. Создавањето и рафинирањето на звукот на класичната
музика и покрај сиот ентузијазам и одушевување дека се гради нова фаза во македонската музичката историја, очигледно не одело ни малку лесно. Како што за постигнување на уметничката изведба е потребно изодување долг пат на музичко-теориско
описменување, совладување на изведувачката техника, постапно долгогодишно
градење на репертоарот и негово усовршување преку редовни настапи, на ист начин
се учат принципите на акустиката, се култивира слухот, се совладува анатомијата на
инструментот и неговото сложено механичко функционирање. Потребни се часови
работа за постепено сложената маса на разновидни подвижни делови да почне да
се трансформира во музички инструмент со неверојатна убавина на тонот. И дури
кога ќе бидат исполнети овие (пред)услови може да се започне да се премостува она
што со векови се создавало во европските музички центри.
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За да се случи ова приклучување кон западноевропските музички текови неопходно било воведување на хармонските инструменти, засновани на тоналниот
систем, во прв ред пијаното. За да се исполнува богатиот репертоар напишан за
овој инструмент – посебно за творештвото од XVIII и XIX век кое претставува основа
на пијанистичкото образование и јадро на пијанистичкиот концертен подиум – тој
претходно мора да биде подготвен од остручени луѓе за подредување на неговите
звучни висини во согласност со тоналниот систем. Со тоа првите пијаноштимери
ангажирани на овој простор стануваат двигатели на механиката што ќе го создаде
хармонскиот и полифон контекст на добро-темперираната окцидентална музичка
традиција. Пијаното ќе го донесе оној звук на којшто денес сме толку навикнати, што
воопшто не му признаваме интонациска несовршеност, а и заради кој не сме свесни
дека доминантниот музички звук на овие простори пред околу еден век живеел во
еден сосема поинаков штим. Пијанистичкиот темпериран звук потиснал цела низа
хетерофони, исо-полифони и монодиски структури во народната и во духовната
музика, како и во ориенталниот монодиски и макамски модел заснован на системот
на штимање во коми, кој сѐ уште бил значително присутен во музичката култура во
Македонија во првата половина на ХХ век. Организирањето на музичкото образование и создавањето на концертна сцена што за појдовна основа го има тоналниот
хармонски систем придонело тој да биде предложен и прифатен како доминантен
музички систем во Македонија од втората половина на ХХ век. Денес, и покрај
обидите на поединци да сочуваат или да реставрираат делови од изгубените ориентални и локални музички системи, со сигурност можеме да кажеме дека генерациите
од новиот милениум (зетери, алфа итн.) веќе исклучиво слушаат во еднакво поделените дванаесет-тонски електронски системи на дигиталните музички инструменти.
Сите оние финеси на комите и локалните тонски низи се неповратно исчезнати во
хомогенизацијата со светската музичка култура од постдигиталното време. Дури ни
класичната музика од западноевропската провениенција веќе не звучи како што
звучела некогаш.
Пијаното како хармонски инструмент на кој може да се изведуваат хомофони и
полифони структури го симболизира свртувањето на македонската музичка култура
кон окциденталниот идиом (Jordanoska 2019b, 121). И покрај повеќе истражувачки
обиди, не можевме да најдеме документи, односно потврда дека во македонските
градови имало пијана на крајот од XIX век. Исто така, не можевме да го потврдиме
ниту тврдењето за стотиците пијана во Битола уште во XIX век, поради кои овој град,
меѓудругото, го носи прекарот „Градот на пијаната“. Ако ги земеме предвид: бројот
и структурата на населението, нивото на економскиот развој, образованието, практичните пречки поврзани со транспортот на инструменти од оваа големина и тежина
(железничката пруга Солун – Вртикоп – Битола била завршена дури во 1894 година),
и посебно одржувањето и штимањето на инструментот, постоењето на наставници
по пијано во градот, достапноста до партитури (на пијано не може да се научи да се
свири самостојно и без соодветен нотен материјал), тогаш под големо прашање се
става раширеното убедување за битолските пијана од XIX век.
Во 2007 година во НУ Завод и Музеј Битола била организирана изложба на
најстарите инструменти пронајдени во приватните домови и во Католичката црква
„Пресвето Срце Исусово“ во Битола, изградена во 1870 година. Според истражува-
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чите кои ја подготвиле оваа изложба, првите клавишни инструменти се појавиле во
француското католичко училиште во Битола Maison des Filles de la Charité a Monastir,
кое датирало од 1875 година, и посебно било активно помеѓу 1905 и 1919 година.
Во ова училиште калуѓерките држеле часови по пијано, но точната година кога било
донесено нивното пијано во Битола не се знае. Изложбата во Заводот и Музеј Битола
исто така претставила и хармониум дониран од Католичката црква во 2012 година,
но повторно годината на пристигнување на инструментот во Битола е непозната.
Истото се однесува и на информацијата за битолскиот трговец кој нарачал пијано
од Штутгарт за неговата штотуку родена ќерка во 1911 година, како и за пијаниното
Ербар (Ehrbar) откупено од католичките сестри во 1948 година од страна на семејството Светиеви.
Битола не е единствениот град во кој се претпоставува дека имало пијана, но
повторно станува збор за нецелосни податоци. Боривоје Џимревски (2005, 175)
запишал дека „во турскиот период во Кавадарци адвокатот Асан беј, во својот дом
имал клавир“, а според Светозаревиќ-Покорни (2017, 20) во 1913 година во Тетово
бил донесен првиот клавир од страна на првиот професор по музика во тетовската
гимназија, Лала Митановиќ.
Податоците за првите пијана во Македонија за кои постои сведоштво упатуваат
на втората деценија на XX век. Џорд Вард Прајс (George Ward Price), известувачот
на сојузниците на Балканот за време на Првата светска војна, споменува пијано во
сопственост на калуѓерките од редот на Св. Винсент де Пол во Битола, кое им било
одземено од страна на германските офицери и пренесено во австроунгарскиот
конзулат во Битола. Ова се случило по 18 ноември 1916 година, кога сојузниците
ја освоиле Битола (Прајс [1918] 2010, 209). Постои податок за пијано во инвентарот
на Српската машка гимназија во Скопје во 1914 година. За време на Првата светска
војна музичките инструменти од музичкиот кабинет биле украдени, а по војната, на
30 октомври 1918 година вршителот на должност директор на Српската гимназија
напишал извештај полн со горчина за судбината на овие инструменти: „најтешкиот
и најгломазниот предмет од нејзините збирки, концертниот клавир марка Ерхард
купен дури во 1914 година, го пронајдов во кафеаната ’Зрињски‘, раштиман и испокршен“ (Зафировић 1934, 70). Уште една потврда на присуството на првите пијана во
Македонија е фотографијата на оркестарот на Велешката гимназија која датира од
периодот 1917–1919 година, со српскиот композитор Стеван Шијачки како наставник
по музика. Шијачки седи на десната страна на пијаното, еден од неговите синови во
морнарска облека седи на клавирското столче, а во средината стои Стефан Гајдов
со мандолина. Возраста на Гајдов го потврдува временскиот период на фотографијата (Џимревски 2005, 94).1
Веќе по Првата светска војна може да се лоцираат првите пијана, виолини и
хармоники во приватните домови во Скопје (Качева, Христова и Ѓорѓиовска 2002,
290, 306, 310) и првите пијанина и клавирчембало во Тетово (Светозаревиќ-Покорни
2017, 20). Исто така, постои фотографија од хармониум во Француско-српското
Постои фотографијата од 1915 година на училишниот оркестар на Тетовската гимназија (на која учениците
држат пиколо, флејти, кларинет, гран каса, виолини, виолончело и контрабас), со наставникот по музика со
презиме Китиќ за кого Џимревски запишал дека свирел хармониум (Џимревски 2005, 353, 358). Податоци за
овој оркестар и за потеклото на фотографијата се појавуваат и во монографијата на Светозаревиќ-Покорни
(2017, 22–23), но тој не го споменува хармониумот.
1
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училиште во Скопје, основано во 1919 година од францускиот офицер Шарл Дор
(Charles H. Doerr) и неговата сопруга Илен (Hélène Am. Doerr), која држела часови по
музика (Качева, Христова и Ѓорѓиовска 2002, 259, 260). Првите податоци за редовни
часови по пијано, во најголем дел приватни, датираат по Првата светска војна.
Руските емигранти по Октомвриската револуција, одиграле многу значајна улога
во воведувањето на западните музички модели во Македонија; меѓу нив посебно се
издвојуваат Сергеј Николаевич Михајлов (1885–1975) во Штип и Софија Незлобинска
(1888–1953) во Струга (библиографија во Jordanoska 2019b, 123–124).
Што се однесува на продажбата на клавишните инструменти, според кажувањата
на информаторите на Боривоје Џимревски (2005, 38) во книгата Градска инструментална музичка традиција во Македонија 1900–1941, во Битола во меѓувоениот
период имало две продавници преку кои се порачувале и се купувале инструменти,
меѓу другото и пијана набавувани од Австрија. Едната продавница била на Петро
Османли, а другата на Теологос Папасимеон. Еден од информаторите изјавил дека
имало и пијаноштимер, но податокот за името недостасува. Џимревски наведува
дека во овој период богатите граѓани во Скопје почнале да набавуваат пијана зашто
поседувањето на инструментот во домот се наметнало како престижен симбол за
социјалниот статус. Сепак, Џимревски коментира дека инструментите повеќе претставувале „декоративен и составен дел на мебелот“, отколку што биле наменети за
сериозно изучување на музичката уметност (Ib., 319).
Во една од своите хроники за градот Скопје, Данило Коцевски запишал дека во
меѓувоениот период на скопскиот плоштад постоела книжарница, истовремено и
продавница за музикалии „Полет“, со која раководел човек со хрватско потекло.
Продавницата во триесеттите години ја презел Мојсо Крстиќ (односно Крстевски, а
подоцна и со променето презиме Аврамовски), кој ја збогатил понудата и услугите на
продавницата и меѓу останатите инструменти, почнал да увезува и пијана кои потоа
ги изнајмувал. Зачувана е и фотографија од продавницата со нејзиниот сопственик
(види Коцевски 2017, 167–169). И во овој случај, не е наведено кој бил пијанотехничарот ангажиран за штимање на овие инструменти.
Позначаен чекор поврзан со наставата по пијано во Македонија забележуваме со
основањето на Музичкото училиште „Мокрањац“ во Скопје во 1934 година (Качева,
Христова и Ѓорѓиовска 2002, 287–289), кое во периодот на Втората светска војна
на истата локација е трансформирано и именувано во Музикална гимназија (види
Bužarovski and Jordanoska 2015, 25; Jordanoska and Bužarovski 2015, 34, 35; Ислам
2011). Систематизираната настава по пијано во Република Македонија започнува со
основањето на Средното музичко училиште во Скопје (во документите се заведени
и називите Државна музикална школа, Музикална академија и Музикална гимназија)
чиј прв училиштен час бил одржан на 2 февруари 1945 година (МБУЦ 1995, 6). Според
Анастасова Чадиковска, целиот инструментариум од двете претходни училишта до
1945 година бил сочуван благодарение на преданоста кон работата и одговорноста
на домарот на училиштата (Ib.). До 1950 година се основани музички училишта и во
другите поголеми градови во Македонија.2
Овие училишта, меѓу другото, биле опремувани со инструменти подарени од семејствата од градот или
од самите наставници. На пример, инструментариумот за почеток на работата на музичкото училиште во
градот Прилеп во 1949 година, бил составен на следниот начин: „Првиот клавир го добиле од гимназијата,
а исто така помогнало и семејството Арсоски, кое го донирало клавирот за потребите на училиштето. Секој
2
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Првите професори по пијано во Македонија држеле настава по пијано во своите
домови. На пример, семејството Органџиеви во својот дом имало пијано на кое имала
часови, вежбала и настапувала една од првите македонски пијанистки, Снежана
Органџиева (р. 1932). Со неа на почетокот на четириесеттите години започнала да
работи педагогот по пијано Нада Јорданова (1906–?), школувана на Конзерваториумот во Софија. Јорданова подоцна стапила во брак со таткото на Снежана, Крум
Органџиев, а нејзе ѝ станала втора мајка, зашто мајката на Снежана била почината.3
Нада Органџиева била главниот педагог по пијано во Македонија во четириесеттите години (МБУЦ 1995, 5–7, 109), и прв наставник по пијано на Лепша Бојаџиева,
врсничка на Снежана Органџиева (Јорданоска 2007, 3). Лепша Бојаџиева, подоцна
Пиперковска (1932–2016), основоположникот на пијанистичката педагогија во Македонија (Јорданоска 2007), првите часови по пијано ги имала во домот на Органџиеви.
Бојаџиева добила пијано во својот дом во 1947 година. Семејството Бојаџиеви откупило пијано Lauberger & Gloss од чешко семејство кое во таа година се отселило од
Скопје.4
Од годините кога се донесени првите клавишни инструменти во Македонија, пијаното полека се вселува во домовите на градските семејства, во нечиј дом го зазема
централното место, во друг во различни периоди и генерации се сели од соба во
соба. Инструментот станува еден од најбараните во музичките училишта, а во повисокото општо педагошко и стручно музичко образование облигатен. Пијанистичката концертна уметност во Македонија бележи континуиран растеж, и до денес е
одржано високото ниво на заинтересираност за изучување на пијаното. На пример,
во 2019/20 година само на Факултетот за музичка уметност во Скопје биле запишани 22 студенти по пијано во четирите години на додипломски студии, а имало
генерации и со 13 студенти по пијано во една година. Во моментов нема прецизна
евиденција колку пијана (пијанина), не сметајќи ги електричните и електронските
инструменти (електрични пијана, клавинови, синтесајзери, оргули и сл.) има во Македонија. Нашата претпоставка е дека тие се бројат во илјадници, посебно имајќи
го предвид постојаниот растеж на бројот на музички училишта и високообразовни
институции (педагошки и факултети за музичка уметност).
Пијаното е инструмент кој бара специјализирано одржување и штимање. Гудачките и другите жичени инструменти бараат многу помало одржување, а инструменталистите сами ги штимаат своите инструменти. Ова се однесува и на дувачките
инструменти, кај кои исто така има посебни потреби за одржување, (како на пример,
изготвувањето на писки кај дрвените дувачки инструменти), а штимањето е дотерување во однос на придружните инструменти. Пијаното оставено само на себе по
наставник се потрудил да обезбеди по еден или повеќе инструменти и тоа: виолини, хорна, виола, дувачки
инструменти итн. Наставникот Сергеј Михајлов ја донел потребната литература.“ (https://muzickoprilep.edu.
mk/za-nas/)
3
Од интервјуто со Лепша Пиперковска (BuzAr 2006).
4
Пијаното е купено по ослободувањето. Татко ми го купи од познатите чешки фамилии Корда и Буста,
кои пред отселувањето од Скопје го продадоа својот инструмент. Се сеќавам дека продадовме сребрени
сервиси, од баба ми сребрени пафтии за да може да се купи пијаното. Го пренесуваа навечер, при една
снежна лапавица, со черги покриено, само за да не видат злонамерните соседи дека во буржоаското семејство се купуваат пијана. Тоа беше така, им ги земаа пијаната на луѓето. Првите месеци го придушувавме
корпусот со чаршафи врз жиците за да не се слуша кога свирам. (изјава на Лепша Пиперковска во: Јорданоска 2007, 3)
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одреден број години станува сè помалку употребливо. Од разговорот со Димитрије
Бужаровски5 околу пијаната во педесеттите и шеесеттите години, тој се сеќава и на
повеќе пијанина во Македонија кои тогаш ги нарекувале со дрвена механика, што
всушност се однесувало на рамката во која се внесени чивиите и се затегнуваат
жиците, која била дрвена. Може да се претпостави дека ваквата рамка била уште
поподложна на попуштање на штимот и според неговото искажување, биле речиси
неупотребливи за свирење. Може да се претпостави дека штимерите не биле заинтересирани за работа со такви пијанина, бидејќи потрошеното време не било адекватно на резултатот, кој набргу комплетно ќе се изгубел. Исто така, во последните
децении на пазарот во Македонија се појавија и доста пијана со економски цени кои
претставуваат посебен проблем за одржување и штимање.6
Овој вовед само го потенцира значењето на штимерите, односно штимањето на
пијаната, како и неопходноста од лицата кои кај нас се занимавале и се занимаваат
воедно и со одржување на инструментите (во светот, особено денес, вообичаено
овие две дејности се одвојуваат). Оттука произлезе и нашиот предизвик да го реконструираме, колку што е можно поавтентично, овој придружен и толку важен елемент
на пијанистичката интерпретација во Македонија.
Ниеден музички настан, почнувајќи од вежбањето во домовите па до јавните
настапи, концерти, испити по пијано, снимањата итн., не може да се случи без подготовка на инструментот од страна на пијаноштимер. Во одредени ситуации заради
одржување на интонацијата на инструментот, и во зависност од инструментот, уметникот и програмата, неопходно е штимерот да биде присутен и постојано буден во
текот на целиот концерт или студиско снимање, со цел да интервенира во паузите.
Бојан Ристески, еден од помладите штимери кај нас, вели дека „во зависност од тоа
какви барања има пијанистот, пијаното се штима пред пробата, по пробата и пред
концертот“ (Дуков 2018). На ненаштимано пијано не може и не смее да се вежба,
а пијаното се раштимува поради „промената на климатските услови, транспортот,
премногу свирење, но и несвирење“, како што набројува уште еден млад професионален штимер, Даниел Ристески (МРТ 2019). Александар Трпков, главниот штимер
во Македонија во периодот помеѓу шеесеттите и деведесеттите години, вели дека
концертното пијано се штима пред секој концерт заради попуштање на жиците
од дневната температура, а домашните инструменти треба да се штимаат еднаш
годишно, за правилно да се развие слухот на оној што свири (Татарчева 2002, 15).
И покрај широката музичка продуктива и 75 години интензивен музички и уметнички живот во Македонија (ако сметаме од годината на отворањето на Средното
музичко училиште во Скопје), со потреби за секојдневно одржување на инструментите, луѓето кои се занимаваат со оваа професија кај нас остануваат во многу мал
број. Овој впечаток го дели и Ладислав Фазекаш, еден од главните изворници на
податоците за овој труд, кога вели дека „Скопје стана еден велеград во којшто има
сè и сешто, но штимери како да нема во доволен број“ (Од разговорот со него, 1
јули 2019). Во одредени периоди во Македонија, како што ќе видиме и понатаму, се
Со Димитрије Бужаровски беше направен разговор во јануари 2020 година.
Понекогаш станува збор за инструменти произведени во фабриките во периодот на Советскиот Сојуз каде
што акцентот бил ставен на количината на производство, на сметка на квалитетот (Rytsarev 2003). Сеќавања
на советските пијана и пијанина, нивната симболика и нивната судбина, може да се проследат на форуми
на интернет (на пример, https://vorontsova-nvu.livejournal.com/323857.html).
5
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случувало само еден единствен штимер да ги опслужува сите музички установи и
манифестации, па дури и редовно да мора да патува во градови во соседните земји,
покрај тоа што секојдневно бил повикуван да ги сервисира инструментите во приватните домови. Важноста на штимерот за нормалното одвивање на дејноста на една
музичка институција посебно доаѓа до израз кога овој профил го нема, како што е на
пример, случајот со Факултетот за музичка уметност во Скопје во моментов на пишувањето на овие редови, поради пензионирањето на Кире Ристески, единствениот
штимер и одржувач на четирите концертни пијана (Bösendorfer, Petrof), 25-те средни
пијана (August Förster, Petrof, Yamaha) и четирите пијанина (Yamaha Eterna, Petrof)
на ФМУ, како и на чембалото (Merzdorf, 1999, Zweimanualiges Cembalo nach Francois
Blanchet, подарено во истата година од професорот Димитрије Бужаровски).
Без разлика на употребната вредност на електронските клавијатури, електричните пијана, клавиновите и сличните инструменти, едноставно музичката практика
не може да се замисли без вистинско пијано, за кое редовно води грижа професионален штимер. Како што во повеќе наврати во текот на предавањата истакнувал
професорот Бужаровски,
електричните и електронските инструменти не се и не можат да бидат супститут за пијаното.
Тие се различни инструменти за кои е потребна посебна интерпретациска техника.7 Во услови
кога не може да се обезбеди пијано, заради принуда може да се вежба и настапува на нив. Да
го наведам случајот кога во Гевгелија во 2011 година, по повод настанот на кој се одбележуваше 60-годишнината од творештвото на академикот Георги Старделов во салата на хотелот
„Аполонија“, ми понудија да настапам на електрично пијано, но јас не прифатив и инсистирав
да се донесе пијано од други простории за да настапам на него, без разлика што не можев
ни да го пробам, туку директно во моментот ја започнав изведбата. (Oд разговорот со него во
јануари 2020 година)

И покрај тоа што штимерската професија е суштински неопходна и незаменлива
за музичката култура заснована на западноевропските модели, сепак постои еден
парадокс на занемарување, ставање на професијата во втор план, па и заборавање.
За многу настани во македонската музичка историја останува отворено како било
решавано прашањето за подготовка на пијаното, на пример за настапот на сопранот
Ана Липша Тофовиќ и пијанистот Ладислав Перлдик во црквата „Св. Софија“ во
Охрид на 4 август 1961 година, ден кога се одбележува почетокот на фестивалот
„Охридско лето“. Пијаноштимерот како учесник и сведок на музичките настани,
воедно е и скриен проследувач на музичката култура.8 Кај нас на пример, АлекИзведбата на контролерите бара и посебен изведувачки пристап. За разлика од изведбата на акустичките
инструменти за кои постои развиена педагошка и интерпретациска пракса, изведбата на контролерите
е оставена на интуицијата и експериментот на изведувачот. Сложеноста на изведбата на контролерот со
клавијатура е на многу повисоко ниво, отколку на пример, сложеноста на изведбата на пијано. Контролерот со клавијатура има многу поголем дијапазон во произведувањето на интерпретациските нијанси.
(Bužarovski 2015, 159–160)
8
Во романот Пијаноштимерот од Даниел Мејсон е запишан следниот разговор меѓу припадничка на високиот британски слој и еден од главните протагонисти во романот, штимерот Едгар Дрејк: „Дали присуствувавте на балот, господине Дрејк,“ а тој одговори, „Не, не присуствував,“ па таа продолжи, „Знаете толку
многу за случувањето, мора да сте биле таму,“ а тој одговори, „Не,“ и учтиво додаде, „Само го наштимав
концертниот Ерар на кој беше свирено на настанот“ (...) (Mason 2002, chap. 9)
7
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сандар Трпков водел тетратка со распоред на штимања за концертите и снимањата
во Скопје, кој покрај тоа што е извор на податоци за неговата работа, воедно е сведоштво и за концертниот живот во даден период, настаните, концертните и студиските
простори и фреквенцијата на настапи на уметниците.
Пијаноштимерот како хуман профил останува нераскинливо врзан за инструментот, без оглед на сиот технолошки продор со електронски и дигитални уреди
за штимање, денес и со апликации во мобилните телефони. Вистинските мајстори
на занаетот работат по слух, а уредите, доколку ги користат, им служат за проверка
на сработеното. Штимерот Александар Трпков изјавил дека пијаното може да се
штима и само по слух, а ако се употребува електричен уред, тогаш штимањето е
побрзо (Татарчева 2002, 15), а Даниел Ристески (МРТ 2019) вели дека кога се работи
за основно штимање, потребни се само клучеви за штимање, кајли, шрафцигер, и
евентуално тонска виљушка.9 Додека американската авторка Кати Хафнер (Hafner
2000), која ја има проследено оваа професија низ различни новинарски и литературни форми, напишала дека концертните техничари на „Стенвеј“ задолжително и
исклучиво работат по слух.
Сето ова говори дека е штимањето креативна работа, со посебна естетска вредност, истовремено субјективност во вреднувањето, каде што „увото, односно слухот,
добиваат многу практично значење, како ориентир за темперирањето на музиката“
(Бужаровски 1989, 156). Затоа во штимањето владее правилото на компромис: „пијаното и другите клавишни инструменти се несовршени, што значи дека не смеат да
се штимаат совршено во ниту еден тоналитет доколку се користат во повеќе тоналитети“ (Braid 1917, 34). Оттаму, системите на штимање отсекогаш претставувале „обид
за помирување на дилемата кога треба да се избере помеѓу практичното и чистите
интервали“ (Haynes 2002, 190).
Анита Саливан во својот оригинален приказ на штимањето пијано, музиката ја
дефинира низ призма на несовршеностите, односно „она што го простуваме“ низ
различните стилски периоди (Sullivan 1985, 88), а за Ладислав Палфи совршена е
онаа интерпретација која на најдобар начин ја сокрива несовршеноста на инструментот:
Перфекцијата на музичката изведба е совршено достигнување, но никако во апсолутна
смисла. Не е совршен човекот, не се совршени музичките инструменти. Една музичка изведба
може да се нарече совршена кога најдобриот слух, аналитички извежбан, во фракционирана
контрола не може да открие никакво несовршенство. Да се постават недостижни цели во
дострелот на совршенството, над опишаната граница и на тоа да се посвети животот, навистина е нерационално и жално бидејќи не води никаде и затоа што музиката не се изведува за
електронски анализатори на звучната крива, туку за слушателите. (Велков 2009, 144)10

Штимерите ја имаат предвид и субјективноста во слушањето на музичките
висини. Според Хајнс, музиката и акустиката се засновани на спротивставени
9
Во XVII век за штимање се користеле т.н. Stimmpfeife (герм.) или pitchpipe (англ.) и тонски виљушки (види
Haynes 2002, 18–22, 31, 475–476). Се смета дека пронаоѓачот на тонската виљушка бил Џон Шор (John Shore)
во 1712 година (Van Poucke 2003, 406).
10
Книгата на Владан Велков има електронско издание од 2008 година и тврдо издание од 2009 година. Во
текстот е користено тврдото издание.
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премиси, при што акустичарите работат со звучните фреквенции како објективен
физички феномен, додека музичарите ги користат висините во релативна смисла за
да создадат субјективни впечатоци.11 Прецизноста на акустичарот понекогаш може
да биде комплетно непотребна за музичарот. При акустичкото мерење на музичката
изведба се добиваат големи варирања, но „поради илузијата на категоријалната
перцепција не сме свесни за овие отстапувања во висината кои претставуваат норма
во музичката изведба“ (Haynes 2002, xlvi). Кога Берлиоз во Трактатот за оркестрацијата пишува како се наштимани енхармонските тонови кај инструментот концертина, запишал и дека она што е „во согласност со доктрината на акустичарите, овде
е во спротивност со практиката на музичарите“ (Berlioz [1844] 1856, 235). Паганини
од друга страна е запаметен како изведувач кој заради постигнување на ефект на
различна звучна боја, ја штимал виолината на различна тонска висина од онаа на
која бил наштиман оркестарот кој го придружувал (Haynes 2002, xl).
Штимањето во многу нешта е подложно на компромиси и трпи влијанија. Музичката теорија во даден историски период поставува одредена техника на штимање,
но истото тоа влијае на музичката изведба до степен на нејзино обликување.
Трагајќи по „вистинската темперација која е поставена латентно во инструментот
кој го штимаме, тој всушност нè штима нас“ (Leedy во Sullivan 1985, xii–xiii). Ренесансниот теоретичар Винченцо Галилеј запишал дека интервалите во пеењето, зависат
од темперацијата на инструментите, при што „најнапред ќе ги изедначи инструментите и гласот во својата совршеност, за потоа да утврди дека современото пеење е
научено од жичените инструменти, како на пример лаутата и виолата д’арко“ (Бужаровски 1989, 156). Дел од поновите расправи штимањето го поставуваат зависно од
музичкиот контекст и видот на изведувачкиот состав, посебно за гласот, посебно за
инструментите. Слушателите понекогаш очекуваат проширување на интервалите од
страна на пејачот или инструменталистот. Исто така, постои и концепт „адаптивно
штимање“ во текот на изведбата, чиј промотор е композиторот на електронска музика
Лари Полански (види Бужаровски 2000, 62).
Секое штимање ги добива своите карактеристики во зависност од местото,
временскиот период, намената, начинот на изработка на инструментите и нивното
одржување (Haynes 2002, 35). Композиторите секогаш бираат соодветен тоналитет
кој одговара на инструментот за кој пишуваат, на изведувачката техника, сонорноста,
другите тоналитети во однос на основниот, како и на емоционалниот одговор кој би
можел да се поврзе со тој тоналитет (Ib., 184), односно „афективните асоцијации“
на тоналитетите (Ib., 192). Димитрије Бужаровски често наведува примери од пијанистичкото творештво на Шопен, во кое има доминантна употреба на тоналитети со
поголем број снижувалки (Des-dur), која се заснова токму на посебноста на микротонските разлики во позицијата на интервалите (Bužarovski 2015, 35–36). Овие тоналитети создаваат посебна боја во пијаното. Бужаровски со својот апсолутен слух, и
Перцепцијата е само посредник во процесот кој се заокружува со доживување на звукот, односно
когнитивно-емоционалниот одговор на регистрираните дразби. Постојано треба да имаме предвид дека
во процесот на слушање крајниот арбитер е човекот, односно неговото доживување на звукот, посебно
доколку се работи за музика. Човековиот прием и доживување на звукот имаат изразена субјективност, за
разлика од одговорите на електричните, односно електронските уреди кои треба да вршат квантификација
на карактеристиките на звукот (звучна енергија, варијации во време, содржина на фреквенциите и локација
на звукот). (Bužarovski 2015, 39)
11

9

Музички клуч
според неговото искажување, разликува тоналитети и интервалски висини според
нивните бои, и затоа кога инструментот е наштиман за полустепен пониско или повисоко, се создаваат проблеми како резултат на менувањето на аликвотите (хармониците) произведени од звучните извори и нивните резонатори (форманти). И тој наведува дека специфичната боја на тоналитетот кај пијаното е резултат и на штимањето
во кое нужните компромиси (штимерите секогаш започнуваат и најпрецизно ги
штимаат тоналитетите со помалку алтерации), доведуваат до поинаков распоред
на комите кај оддалечените тоналитети, и посебно тоналитетите со снижувалки
(Jordanoska 2019a, 14). Пијаното, кај кое штимерите го решаваат ограничениот број
клавиши со ширење на октавите, е еден од инструментите кај кои интерпретацијата
не е резултат само на пијанистот, туку и на штимерот кој му дава дух на инструментот
(Bužarovski 2015, 36).
Треба да се напомене дека штимерите се остручуваат според системот на (изедначено, рамномерно, добро) темперирање усовршуван во изминатите пет века.
Расправите за штимањето се појавуваат многу порано. Првите теориски мерења ги
направиле питагорејците во VI век пр. н. е., на нив се надоврзале Евклид, Дидиумс и
Птолемеј, а паралелно се појавиле и во кинеската теорија на музиката (Чинг Фанг, I
век пр. н. е.) (Ib., 32). На половината на XVI век, прашањето на темперацијата предизвикало теориски судири во чија основа било новото сфаќање на поимот хармонија
(види Artusi contra Galilei contra Zarlino во Бужаровски 1989, 149–158). Според Бужаровски, „приближувањето кон концептот на тоналитетот барало адекватно физичко-акустичко решавање на проблемот, особено на релацијата на совпаѓањето на
нашата чујна перцепција со математичките пресметки“ (Ib., 154)
Четирите основни системи на штимање развиени во текот на музичката историја
се еднаква темперација, питагорејско, правилна интонација и интонација на средни
вредности (Бужаровски 2000, 59), последните два развиени на крајот на ренесансата
и во почетокот на барокот (за нив посебен придонес имаат теоретичарите Меркатор
и Холдер; Nicholas Mercator, 1620–1687, William Holder, 1616–1698) (Bužarovski 2015,
32–36). Барбиери (Barbieri 2003, 388) ја разработил оваа поделба на следниот начин:
штимање според средни вредности (се смета дека првите производители на пијано,
Бартоломео Кристофори и Готфрид Зилберман го користеле овој вид штимање
(Ib., 389); стандардна (со две главни варијанти: француска temperament ordinaire и
обична; уште ја нарекуваат еластична); германска темперација по квинтното тркало
(најкористената варијанта е “Kirnberger II”); и еднаква темперација (од поново време
и во која спаѓа и штимањето со раширени октави).
Интонацијата на клавишните инструменти во текот на историјата била решавана
на најразлични начини. На пример, во Германија во XVII и XVIII век за настап на оргули
биле барани уметници кои ја владееле техниката на брзо транспонирање (Haynes
2002, 141). Производителите на пијана се обидувале да ги покријат сите тоналитети
со конструирање пијана со лизгачки клавијатури, меѓу кои е пијаното Зилберман
(Silbermann) од 1749 година на Фридрих Велики зачувано во Neues Palais во Потсдам
(Ib., 289), но и пијаната на виенскиот производител Јозеф Бем (Joseph Böhm) од 1823
година (Ib., 339).
Манфред Букофцер (Bukofzer 1947) во своето капитално дело за музичкиот
барок, проследувајќи го развојот на тоналниот систем, неминовно се осврнал и
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на системите на штимање кои одат во чекор со него. Тој започнал со штимањето
според средни вредности, а завршил со системот на добро темперирано штимање
на германскиот теоретичар Андреас Веркмајстер (Andreas Werckmeister, 1645–1706),
заснован на квинтното тркало на тоналитети. Проблемот на темперирањето ги окупирало најголемите мајстори на барокниот период (Веркмајстер, Рамо, Лили, Нејдхарт)
(Ib., 390). Како примери Букофцер ги навел најпрво суитите за чембало на францускиот барокен мајстор Луј Купрен распоредени во тоналитетите наштимани според
средни вредности (до fis-moll и b-moll) (Ib., 171). Додека системот на Веркмајстер бил
користен при компонирањето на три клучни дела на барокот: суитите за клавишен
инструмент на Јохан Пакебел, напишани во 17 различни тоналитети; композицијата
Ariadne Musica на Јохан Каспар Фердинанд Фишер, напишана во 19 тоналитети (и со
метафоричен наслов – „конецот на Ариадна“ е системот на Веркмајстер, преку кој
оргуларот го совладува лавиринтот на оддалечени тоналитети); и Добро темперираниот клавир од Јохан Себастијан Бах каде што се појавуваат сите 24 тоналитети (Ib.,
266). Покрај ова, Букофцер ги проследил и расправите на германските композитори
и теоретичари Јохан Хајнихен и Јохан Матесон кои се обидувале да го воспостават
редоследот на модулациите (Ib., 384). Забележал дека новиот систем на штимање ги
збогатува композиторските средства. Според Букофцер, новостекнатата слобода за
модулирање низ најоддалечените тоналитети преку добро темперираното штимање
неминовно довела до енхармонски модулации, кои Бах ги искористил во третата
англиска суита (сарабандата) и подоцна во Хроматската фантазија (Ib., 286).
Постојат и расправи посветени на конвенциите во основната тонска висина. Ова
прашање најпрво било поврзано со патувачките виртуози, оперските пејачи и учителите по музика во XVII и XVIII век: „за да може да патуваат, тонската висина мора да
биде слична секаде каде што настапуваат“ (Haynes 2002, 269, 301, 303). Решавањето
на основната интонација е од посебна важност за пејачите поради ограниченоста
на опсегот и усогласеноста на регистрите кај различните видови гласови. Opéra
Comique во Париз во периодот на творештвото на Росини, Обер, Мајербер, Белини,
до 1834 година, одржувала ниска тонска висина на штимање на А = 434 Hz (Ib., 332),
додека кастратите во одредени црковни хорови во Италија биле причината за уште
пониска интонација на оргулите, А = 384 Hz, која се одржала до крајот на XIX век (Ib.,
329).
Согласно со препораката на акустичкиот комитет на Меѓународната организација за стандардизација (ISO) од 1953 година, меѓународно усвоената тонска висина
за штимање на музичките инструменти е А = 440 Hz. Сепак, оваа висина служи само
како референца, во практиката постојано се прават отстапувања, најчесто кон повисоките камертонови, тенденција која е започната уште во XIX век, посебно кога
станува збор за симфониските оркестри. Во случај со клавишните инструменти,
постои податок за Hammerklavier од 1825 година, кој бил штиман на фреквенција
од 445 Hz (Ib., 339). Делата на Шопен напишани во периодот на дваесеттите, триесеттите и четириесеттите години XIX век биле создадени на пијано наштимано на
446 Hz, фреквенција на која биле штимани пијаната Плејел (Pleyel), какво што било
неговото концертно пијано од 1839 година (Ib., 347).
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Постојат уметници и штимери кои сакаат да експериментираат со поинакви
системи на штимање,12 или инструментите да ги штимаат на пониска или повисока
фреквенција од стандардизираното А (види Heaton 2002; Haynes 2002). Пример за
ова се ансамблите специјализирани за изведби на ренесансното, барокното и ранокласичарското творештво кои настапуваат на реставрирани инструменти од одреден
историски период. Ова движење се појавува во последните децении на XX век
обединето под англискиот термин Historically Informed Performance. За доловување
на поинаков звук се развиваат специјализирани софтвери, каков што е CyberTuner
со 57 историски системи на штимање (Hafner 2000). Хајнс во своето капитално дело
за фреквенцијата на штимање ги претставил сите стандарди13 според кои се штимале
изведувачките состави во Европа и САД низ различните периоди на музичката историја. Опсегот на отстапувања од стандардизираното А се движел од 380 Hz до дури
550 Hz (Haynes 2002, xliii).
Како што може да видиме, оваа необична професија е истовремено занает,
мајсторство, механичка работа, умешност и уметност, и заедно со развиениот слух
како основен предуслов, и осамувањето и тишината во работата, бара огромна посветеност, педантност, трпение и вклучување на големи напори дури не се постигне
совршенство во работата и личен интегритет. Анита Саливан пијаноштимерот го
нарекла „Слушачот“ и метафорично го преобразила во седмиот змеј од јапонскиот
фолклор кој никогаш не се појавува зашто самиот чин на слушање ја обзема неговата визуелна појава (Sullivan 1985, 1).
Совладувањето на занаетот претставува долготраен процес, со набљудување,
учење и помагање на поискусните мајстори. На усовршувањето на механичката
техника на штимањето ѝ претходи макотрпно стекнато искуство со оживување на
стотици инструменти, од различни модели и производители,14 и часови поминати во
внимателно затегнување на жиците и чивиите со клучевите. На овој начин, пијаноштимерот гради сопствен систем на работа, дисциплина, интуиција и навики, и во
најдобрите случаи, постигнува оригинален звучен профил по кој се препознаваат
само врвните мајстори.
„Клавирот е ’жив‘, тој зборува и самиот кажува дали добро си ја завршил работата,“ вели штимерот Александар Трпков, по што става акцент на познавањето на
Саливан процесот на избор на темперација го споредува со гурманско готвење, во кое темперираното
штимање е салата без кислина (англ. dressing), штимањето според средни вредности, неправилното, питагорејското и правилната интонација се различните видови кислини, различните подвидови во рамките на
неправилното штимање (Werkmeister, French ordinaire, Bendeler) ги прават суптилните нијанси во вкусот,
додека т.н. волчи квинти се лаворовиот лист (Sallivan 1985, 97).
13
Терминот камертон е само една конвенција за фреквенцијата на штимање. Имињата на тонските висини
користени за штимање произлегувале од улогата која ја имале изведувачките состави: хорови (Chorton,
corista, Chapell pitch), камерна музика (Ton de chambre, Cammerton, Consort pitch), опера (Ton d’opéra), музика
за поворки (Ton d’Écurie, Feld-Ton), или согласно со инструментите (opra of fluyte toon, netto Cammer of Houboisthoon, Chor- oder Trompetenton, Cornet-ton), а самите инструменти понатаму се поврзувале со изведби во
соодветен простор, на пример оргулите со духовната музика, трубите со воената музика, лаутите, различните видови виоли, чембалата и дрвените дувачи со камерната музика. Кај лимените дувачи фреквенцијата
на штимање не се менувала подолг период, меѓу другото заради задржување на параметрите според кои
бил изработуван инструментот (Haynes 2002, xlii). Веќе во времето на Бетовен интонацијата во концертните
сали низ Европа била изедначена (Ib., 327). Првата поважна конвенција на штимање е тнр. diapason normal
со 435 Hz усвоен во Франција во 1859 година (Ib., 348–349).
14
Евидентирани се преку 12 илјади модели и преку 750 производители на пијана. (Pierce Piano Atlas 2017)
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материјалите од кои е составено пијаното: „за да се ’долови‘ душата на клавирот,
треба природна дарба, огромна вештина, натпросечен слух и познавање на технологијата на дрво, метал и на текстил“ (Татарчева 2002, 15).
Анита Саливан зборува за два вида инструменти со кои се соoчуваат пијаноштимерите. Првите се оние што се толку добро изработени и негувани, што „се штимаат
сами од себе“, односно штимањето го носат во себе, „како своевиден урнек во
самата структура на инструментот“ (Sullivan 1985, 7). Наспроти нив се оние пијана
кои не трпат штимање, кои не содржат хармонија, туку само збрка. При работата
со првите потребна е само „чиста мисла и смиреност за хармонијата што ја носи
пијаното во себе и преку штимерот да го пронајде својот пат до слушателите“ (Ib.).
Кај вторите, „меѓу кои има и такви што не се даваат лесно“ (Ib., 8), штимерот треба да
вложи поголем напор за да им го пронајде звукот.
Штимерот истовремено треба да знае и да комуницира со уметникот за да сфати
што е тоа што го бара тој од инструментот на најдлабоко ниво, во поглед на квалитетот на тонот, отпорот на клавишите и низа други специфики. Штимерот треба да
знае и како да влее доверба кај уметникот, посебно имајќи ги предвид темпераментот, погледите, различните потреби на уметниците, но и воопшто стресот кој ја
придружува уметничката професија. Во одредени ситуации треба да знае како да
го смири и да го расположи уметникот пред настап.15 Штимерот е во рамноправен
однос со останатите две страни кои го формираат триаголникот пијано–штимер–
пијанист, што значи дека тој мора да владее со работата во целост, за пијанистот
да се покаже во најдобро светло. „Колку пијанистот досегнал до врвните височини
во совладувањето на техниката и богатството на интерпретацијата, тоа (квалитетното пијано, м.з.) за него има сè поголемо значење,“ вели Ладислав Палфи (Велков
2009, 269). А за одржување на извонреден инструмент со извонреден звук, потребен
е извонреден пијанотехничар.
Кире Ристески, кој повеќе децении е главниот штимер во Македонија, говори дека
пијанистите кои доаѓаат да настапуваат, секогаш прашуваат за моделот на пијаното
и за пијаноштимерот. А врвните концертни уметници денес не свират на пијана
постари од три до пет години (Дуков 2018). Бојан Ристески вели „тоа што јас сум му
го изрегулирал и истонирал како што треба, му го олеснува на пијанистот патот до
публиката“ (Ib.). На ова се надоврзува Кире Ристески, кога говори за врската меѓу
пијаноштимерот и пијанистот. Пијаноштимерот
скоро стопостотно му го подготвува инструментот на уметникот, за тој само да го земе подготвеното и да го прикаже како музика (...) Доколку уметникот успее да го грабне тој тон и да
го пренесе на публиката и да го почувствува така со една убавина, тогаш и самата изведба е
многу убава. (...)
Доколку клавирот не е убаво наштиман, скоро идеално, иако идеално не постои, уметникот
знае да не е задоволен од она што го презентира (...) Клавирштимерот треба да го направи
клавирот да звучи толку убаво за пијанистот да биде ослободен од таа стега. Инаку, кога не им
е добар клавирот, пијанистите се во еден грч, во една стега, и свират, ама сето тоа не им излегува како што го замислуваат. Колку поубаво наштиман клавир, толку поубава изведба. (Ib.)
Во популарниот роман Љубовта е слепа на Вилијам Бојд, сместен во годините на fin-de-siècle, штимерот е
спореден со ангел чувар (Boyd 2018, part II, chap. 6).
15
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Затоа врвните пијанисти го бираат пијаноштимерот за подготовка на инструментот
за нивните настапи, а некои од најекстравагантните виртуози (Микеланџели, Гулд,
Хоровиц, Падеревски) настапувале само на избрани концертни пијана, и посебно
внимавале кому му ја доверуваат грижата за инструментот. Во овие случаи се развиваат посебни односи меѓу уметникот и официјалниот штимер задолжен за пијаното.
Многу интересна е приказната за Верн Едквист (Verne Edquist, р. 1931) (Hafner 2008),
штимерот со оштетен вид од Торонто, кој две децении верно го следел пијанистот
Глен Гулд во неговата опсесивна потрага по совршен пијанистички звук. Едквист се
грижел за пијаното Чикеринг (Chickering) и концертниот Стенвеј (Steinway) CD 318,
а во одредени ситуации кога немало можност да го подготви инструментот, Гулд
ги откажувал своите настапи. Меѓу најдобрите светски штимери се и Франц Мор
(Franz Mohr, р. 1927) кој повеќе децении бил главниот штимер на концертните пијана
Стенвеј CD 503 и CD 186 на Владимир Хоровиц, а во германскиот пијанистички свет
многу важна личност е Ернст Кохзик (Ernst Kochsiek, 1935–2017). Оваа професија е
универзална и најчесто е соодветно компензирана, посебно доколку станува збор за
вистинските мајстори на занаетот.
Штимерската професија, како што беше погоре споменато и низ зборовите на
Александар Трпков, подразбира и целосно одржување на пијаното, а во многу
случаи поправање и репарирање на цели негови делови. Даниел Ристески изјавува
дека „штимањето е 30% од целата работа, пијанотехничка(та) работа (подразбира)
регулирање, интонирање, промена на делови, поправка на делови и на крајот доаѓа
штимањето како шлаг на целата торта“ (Дуков 2018).
Во процесот на работа има опасност од повреди, од најмали оштетувања на
прстите и ноктите до пукање на жици затегнати под застрашувачки голем напон
кој се преведува во неколку тони. На ова треба да се додаде и тежината на самиот
инструмент кој во големата концертна варијанта изнесува и половина тон. Мауренсиг
(2005, 136) во романот Canone inverso споменува ситуација со четворица забревтани
луѓе кои носат надолу едно пијано подврзано со каиши, и на секој чекор ја проколнуваат музиката и сите оние што се занимаваат со неа. При селење оваа тежина
треба внимателно и стручно да се поткрене без да се случи да повреди некого или
да предизвика оштетувања на инструментот и на околината во која се наоѓа. Трогателна е приказната за невнимателното истоварување на концертното пијано CD 318
целосно прилагодено за изведбите на Баховите дела на Гулд, кое по ударот ниту
еден пијанотехничар не можел да го врати во првобитната состојба (Hafner 2008,
chap. 8).
Причината за недоволниот број штимери во Македонија може да се бара и во
физичката сила која е неопходна за справување со инструментот и опасностите
што демнат од сите страни кога се работи на него. Затоа, очекувано е дека ретки ќе
бидат оние што се охрабруваат да штимаат пијана, а уште поретки оние на кои тоа им
станува занимање. Артур Лезер, проследувајќи ја историјата на пијаното, забележал
дека штимањето станало посебна вештина во XVIII век, а засебна професија во XIX
век, но заинтересираноста за професијата ни оддалеку не одговарала на интересот
за свирење на инструментот, токму заради усложнувањето на механизмот и темперираното штимање (Loesser 1954, 74). За добивање на тон со точна интонација на
пијаното доволно е само да се притисне клавишата, за разлика од дувачките и гудач-
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ките инструменти (кај) кои (свирачите) ја создаваат интонацијата на тонот (Ib., 73).
Тешкотијата лежи во сложениот процес на подготовка на клавишниот инструмент .
Поради големината и масивноста на инструментот во професијата постои родова
асиметрија, па именката штимер најчесто се употребува во машки род. Меѓу оние од
женски пол кои ја забележале својата работа и во книги, се Американките Динил Питс
Кемпбел (Campbell 1997) и веќе погореспоменатата Анита Саливан (Sullivan 1985).
Кемпбел напишала патопис за своите секојдневни посети на домовите, црквите и
концертните сали низ регионот Озарк во Арканзас, а Саливан направила своевидна
зен-импресија на процесот на штимање.
Во светската литература постојат неколку раскази чиј наслов и главен протагонист е пијаноштимер. Во нив со помош на оваа професија се претставуваат разлики,
јазови и нетрпение меѓу оштествените слоеви, генерации, семејства, кои понекогаш
се непромостливи (Pain 1912; Meinke 1984; Cheng Naishan 1989). На пример, компромисот во штимањето во новелата на кинеската писателка Ченг Најшан е алегорија на
посакуваниот компромис меѓу различните социјални слоеви во периодот на културната револуција во Кина.16 Во романот Пијаноштимерот на американскиот писател
Даниел Мејсон (Mason 2002) е потцртано значењето на едно концертно пијано во
колонизирањето на Бурма од страна на Британците. Сместен во втората половина на
XIX век, романот ги следи животите на еден штимер и еден англиски воен хирург, кои
си поставуваат цел да го освојат Далечниот Исток преку звукот на пијаното. Сличноста меѓу хируршката и штимерската професија Мејсон ја наоѓа токму во трансцендирањето на социјалните раслојувања: „сите луѓе се разболуваат, а и концертните
пијана и обичните пијанина се раштимуваат“ (Ib., chap. 5). Писателот забележал дека
кога се говори за одредено музичко случување најчесто тоа се елементи поврзани
со изведбата на одредено пијано, и притоа скоро никогаш не се споменува за какво
пијано станува збор, уште помалку кој е штимерот (Ib., chap. 2). Мејсон го препознал
споменатиот парадокс на негирање на професијата како музичка, а признавање на
нејзината неопходност и незаменливост во одржувањето на музичката култура. Исто
така, поставил прашање за изборот на насловот на двете збирки прелудиуми и фуги
Добро темпериран клавир (во оригиналот на герм. Das wohltemperirte Clavier) на Јохан
Себастијан Бах, во романот прогласени за „тестамент на уметноста на штимањето“
(Ib., chap. 17), каде што врвната полифона форма, фугата, е поврзана со чинот на
штимање (Ib., chap. 22).
Уметноста ја прават повеќе светови и како и секоја друга човечка активност, таа
претставува здружена форма на соработка меѓу поединци од разновидни професии
и занаети кои учествуваат во создавањето на уметничкото дело кое на крајот може
да се види или да се чуе (Becker 2008, 1). Современите музички институции не би
можеле да опстанат без многу комплексното вмрежување со останатите еднородни,
но и различни институции (Bužarovski 2016, 21). Без поединците кои го создаваат
неопходниот материјал за реализација на уметничкото дело тешко дека би можело
да се создава уметност (Becker 2008, 13). Доколку прифатиме дека пишувањето за
штимерската професија припаѓа на т.н. историја на работниците, која пак е дел од
Звукот на инструментот, целосно среден, течеше како нежен поток. Постоеше исклучителна хармонија
на тонот, во која резонанците на горните регистри беа во совршен баланс со ниските... Дали животот може
да изгледа вака? Разликите секогаш ќе постојат, но може да се наштелуваат, регулираат – потребно е само
луѓето да посветат внимание на задачата. (Cheng 1989, 172)
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социјалната историја, со нејзините гранки микроисторија, историја оддолу, историја
на секојдневието (DeNora 2004), тогаш навистина, без да се бројат прирачниците
за механиката и штимањето на инструментот, може да се забележи дека во музиколошката литература ретко се посветува внимание на оваа професија. На пример,
во македонската музичка историографија личностите кои ги одржуваат пијаната во
живот се наведени само во списоците на вработените во јубилејните публикации на
Музичко-балетскиот училишен центар „Илија Николовски-Луј“ (МБУЦ 1995, 115–116)
и Високата музичка школа, подоцна Факултет за музичка уметност во Скопје (Ортаков
1976, 22; Ортаков 1986, 28–29), и тоа се случува на крајот на списокот, во групата
на административно-техничкиот персонал. Во дневниот печат може да се сретнат
ретки интервјуа со нив, но доаѓањето до овие текстови е макотрпен и долг процес,
посебно во услови на непостоење на дигитализирани архиви на македонските
весници. Достапно за преглед е единствено документарното видео Семејна темперација (Дуков 2018) кое претставува посериозно сведоштво за оваа професија, но е
тесно насочено само кон едно семејство штимери. Во вакви околности однапред се
претпоставува дека реконструкцијата на дејноста на штимерите во Македонија ќе
биде нецелосна, посебно за оние кои одамна не се меѓу нас, што од друга страна не
треба да ги обесхрабрува истражувачите во својата дејност.
Пред да продолжиме со натамошно претставување на историјата на оваа професија, сакаме да напоменеме дека истражувањето ги следеше веќе развиените методолошки постапки во Архивот Бужаровски (BuzAr) изминативе 20 години, посебно
кога станува збор за каталогизација и дигитализација на текстуалните и графичките
артефакти, и во него е архивирана копија од целиот материјал. Во текстот се појавуваат референци кон нив со ознаките СФ# за Стеван Фазекаш и АТ# за Александар
Трпков. Дел од нив се приложени во текстот. Податоци за авторите на дел од фотографиите, за жал, не се зачувани.
Првиот пијаноштимер кој живеел и работел во Македонија, и за кого се сочувани
податоци, бил Стеван Фазекаш. Фактот што тој живеел во Скопје од периодот меѓу
двете светски војни до 1963 година, говори дека бил сведок на формирањето на
сите музички институции во Македонија и редовно ги опслужувал. Неговото семејство,17 и посебно синот Ладислав Фазекаш, покрај споменот, имаат зачувано вреден
текстуален и фотографски материјал, како и повеќе штимерски алатки, па текстот
за него е изграден врз овие артефакти и сеќавањата поврзани со нив. Со Ладислав
Фазекаш беа направени неколку разговори во текот на јуни и јули 2019 година, и
неговите искажувања и низа дополнителни податоци се пренесени во цитатите и во
фуснотите, обележани со ЛФ.18
Сопруга на Стеван Фазекаш била Марија/Марика, родена во Кавадарци, во семејството Минчеви, на 16
април 1914; починала во Скопје на 28 февруари 2002 година. Марија Минчева завршила Средна општа
школа во Скопје, и до 1952 година работела како службеник во Министерството за просвета и во Министерството за внатрешни работи. Стеван и Марија Фазекаш стапиле во брак во Скопје во 1952 година, а во
1953 година го добиле синот Ладислав Фазекаш (р. 1953, Скопје). Ладислав Фазекаш е сопруг на Лилија
Андова (р. 1956, Скопје), со која ги имаат синот Стеван Фазекаш (р. 1982, Скопје) и ќерката Теодора Фазекаш
Тодоров (р. 1986, Скопје) (ЛФ). Теодора Фазекаш е пијанист, во текот на своето школување работела со
пијано педагозите Лепа Мрмевска (МБУЦ) и Катерина Гелебешева-Костадиновска (ФМУ), а денес работи
како пијано педагог во основното музичко училиште „Пијанофорте“.
18
Јас бев девет и пол години татко ми кога починал, и колку сум можел нешто да запамтам да ми остане
и подлабоко да го запознаам татко. Голем период е поминат и многу работи бледеат, може да погледам
17
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Целиот живот на Стеван Фазекаш може да се разгледува низ двојна призма. Бил
и Унгарец, и Југословен. Како бипатрид го зборувал и унгарскиот, но и српскохрватскиот и македонскиот јазик, кои лингвистички се многу далечни од унгарскиот;19
соодветно сочуваните документи (од и) за него се и на латинично унгарско и на латинично српскохрватско писмо, но и на српско и на македонско кирилско писмо.20 Во
даден период припаѓал на протестантската вера, во Скопје ја примил православната, а целиот живот го поминал со комунистичката идеолошка определба. Бил
активен борец за работничките права и учесник во социјалистичките движења,
заради што бил принуден да емигрира, преживеал многу опасности, а во одредени периоди бил и лишен од слобода. Од друга страна, работел во средина која
облагородува, опкружен со уметници, младост и музика. Дури, професијата од која
живеел е двозначна: ја избрал онаа и буквално со најголема тежина и сложеност,
која истовремено е и многу деликатна, чиста и со посебна убавина.
Реконструкцијата на животот на Стеван Фазекаш во најголем дел е направена
врз основа на она што е запишано во два од сочуваните документи со биографски
податоци, кои меѓу другото, се потпишани од него (СФ40 од 1945 година и СФ41 од
1962 година). Во нив е запишано дека е роден во Будимпешта на 26 март 1899 година
во семејство на работници (таткото Александар Павел Фазекаш, по професија бил
винклер, а мајката Јулија Пензаш била домаќинка (СФ41). Со немирниот дух уште
како ученик и симпатизер на социјалистичкото движење се приклучил на масовниот
штрајк во Будимпешта во 1912 година (Ib.). Во 1916 година, сè уште малолетен, бил
мобилизиран во војска, во која служел сè до Унгарската револуција, а во август 1918
година се приклучил кон револуционерното движење на Бела Кун (Béla Kun, 1886–
1938 или 1939) (Ib.). По падот на комунистичката власт, која траела шест месеци
(март–август 1919 година), и со доаѓањето на романската војска и подоцна Хортиевата Сегединска влада (Miklós Horthy, 1868–1957) бил уапсен, а личните документи
му биле одземени (Ib.). Оттогаш преживеал еден неизвесен период21 како политички
документ да се сетам, или слика да се сетам... Мојата мајка знаела многу добро да работи со конец. Како
што татко ми плетел со жиците, така таа плетела со иглата на конецот, за што сведочи и мојата облека на
фотографиите. (ЛФ, Сл. 7)
19
Се прераскажуваат и анегдоти за начинот на кој зборувал словенски јазици со мешање на родовите и
падежите што ги нема во унгарскиот. На пример, кога ќе дојдел дома од работа сакајќи да се пошегува со
мајка ми, ѝ велел: „Марика, имаш поздрав,“ а она „Од кого?“ а тој „Поздравила те мој директор!“ (ЛФ)
20
Се претпоставува дека знаел да комуницира и на германски, полски, чешки и руски јазик имајќи предвид
дека одреден период поминал во земји каде што се зборувале овие јазици. (ЛФ)
21
Чекајќи ја најтешката казна, успеал да избега од затвор криејќи се најпрво во Пешта, потоа пребегал
преку најблиската граница во Чешка, каде што станал работник во каменолом и како што самиот напишал,
ја увидел Масариковата „демократија“ (Tomáš Masaryk, 1850–1937), истата онаа која била во војна со Унгарската Црвена армија, за по пет месеци да се најде во Германија каде што останал до 1921 година. На местото
на кое се нашол избил штрајк во кој бил уапсен, по излегувањето од затвор преминал во Горна Шлезија
(денешна Полска), во градот Катовице, нашол работа во фабрика за мебел, но овде француската воена
власт го уапсила поради илегалниот престој и по издржаната казна го спровела до полската граница. Од
полската гранична војска повторно бил спроведен во затвор, за по два месеци да го пуштат и да замине за
Краков. Бил третиран како болшевик и во своите изјави запишал дека имал намера да пребегне во Советскиот Сојуз, но ова не му пошло од рака, па бил принуден да се движи накај романската граница. Полската
воена власт повторно го уапсила, повторно лежел во затвор, па го спровеле до романската граница од каде
што пешки во зимскиот период, во јануари 1922 година стигнал во градот Кикинда во Кралството СХС. Од
Кикинда преминал во Нови Сад, каде што се пријавил во Синдикалната организација, а потоа продолжил
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емигрант, сè до доаѓањето во Скопје во првата половина на дваесеттите години.22
Пред доаѓањето во Скопје, работел во фабриката за преработка на дрво „Југославија“, па во фабриката за мебел „Абонос“ на Димитрије Марковиќ во Белград (Ib.).
Запишал дека во 1922 година, поради организирање штрајк бил отпуштен и одреден
период работел како пијаноштимер во работилницата на Милан Берковиќ во Белград
(Ib.). Во јуни истата година се вработил во Домот за слепи во Земун (Дом слепих
Краља Александра I, Земун, Александрово) (СФ40, СФ41). Овој дом, во периодот
кога Фазекаш бил ангажиран таму, го раководел Вељко Рамадановиќ (1874–1943).
Рамадановиќ бил основач, хуманист, социјален работник, педагог и долгогодишен
управник на домот, и денес ова училиште за ученици со оштетен вид во Земун го
носи неговото име.
Во оваа установа, во триесеттите години како наставник по музика работел македонскиот етномузиколог Живко Фирфов (1906–1984) (Белдедовски 2007, 23). Во
истиот период таму се школувал и народниот музичар, виолинистот со оштетен вид
Никола Галевски (1920, Берово – 1999, Земун) (Ib., 21–24). Според одредени извори
(Pokazivač 2018, SEEcult 2013) во установата имало курсеви за штимери уште во
1920 година. Захаринка Милосављевиќ, народен пејач и новинар во Редакцијата за
народна музика во Македонското радио во книгата на Михаил Белдедовски (2007,
49) изјавила дека Никола Галевски поседувал апсолутен слух и штимал клавир: „Ќе
го наштимаше така што немаше да мрдне ни еден тон“. Додека го работевме овој
труд добивме уште една потврда дека Галевски, покрај тоа што ги штимал и воедначувал инструментите на Народниот оркестар на Радио Скопје, се интересирал и за
штимање пијана. При подготовката на документарното видео (BuzAr 2019) за виолинистот и доајен на македонската народна музика Благоја Дескоски, тој потврди дека
Галевски штимал пијана, имал цел алат, клуч, гуми и сл. Како што вели Дескоски,
Галевски поседувал многу љубопитен дух и „сакал сè живо да испроба“. Веќе го
споменавме примерот на канадскиот штимер со оштетен вид Верн Едквист, кој го
научил занаетот во училиште за слепи во Онтарио во четириесеттите години на
минатиот век (Hafner 2008, chap. 2), за потоа да стане еден од најугледните штимери
во Канада, и официјален штимер на инструментите на Глен Гулд. Интересно е што
во приближен период кога Едквист го изучувал занаетот, Галевски бил штитеник на
Домот за слепи во Земун (Белдедовски 2007, 21–24).
Враќајќи се на приказната за Стеван Фазекаш, тој во Земун останал до март
1923 година (СФ41). Следувале нови премрежиња и прогони за преку градот Ниш,
во средината на дваесеттите години да дојде во Скопје (СФ40, СФ41). Во Скопје
се вработил како столар во фабриката за мебел на Максо Новаковиќ, веднаш се
пријавил во Синдикатот на дрводелските работници (сочувана е заедничка фотографија по повод 1 мај 1925 година, СФ18, Сл. 1), и овде организирал штрајк поради
кој бил уапсен, по што следувало негово спроведување назад, по затворите во Ниш,
Белград, Нови Сад, Суботица, Хоргош, сè до градот Сегедин на јужната унгарска
за Земун, па во Белград каде што интернационалната политичка организација го прифатила и му нашла
работа. (Текстот е според СФ40 и СФ41.)
22
Датумот е 6 март, но годината во двата документи за неговата биографија е различна: на оној кој потекнува од 1962 година, запишана е 1923 година (СФ41), а на другиот, кој е напишан во 1945 година, запишана
е 1925 година (СФ40).
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Слика 1 Со Синдикатот на дрводелските работници од Скопје по повод 1 мај 1925 година, Стеван Фазекаш
стои во првиот ред, четврти од десно (СФ18)

граница, од каде што повторно бил вратен во Кралството СХС (СФ40, СФ41). Вељко
Рамадановиќ и овојпат му помогнал на Стеван Фазекаш кога му било потребно
да добие уверение за својата социјална работа во тогашна Југославија, со цел да
обезбеди дозвола за работа во Скопје (СФ40). Од тој момент започнал неговиот
живот во неговата втора татковина.
Напишал дека секогаш успевал да се врати и да остане во Скопје (Ib.). Ладислав
Фазекаш вели дека неговиот татко како дете бил крстен во протестантска црква во
Будимпешта, а во 1937 година ја примил православната вера во храмот „Св. Димитриja“ во Скопје. Покрај ова, во семејната архива се зачувани уште два важни документи – отпусни исправи од 1938 година, според кои на Стеван Фазекаш му престанало унгарското државјанство. Оригиналниот е на унгарски јазик, и бил издаден од
Министерството за внатрешни работи на Унгарија, а вториот документ е официјалниот превод на српски јазик издаден од Министерството за внатрешни работи на
Кралството Југославија. Во унгарскиот документ е запишано името Иштван Фазекаш
(Istvan Fazekàs).
Во првите месеци на 1926 година започнал да работи самостојно како пијаноштимер (СФ41) (зачувани се работните дозволи за работа на подрачјето на Вардарска
бановина во својство на пијаноштимер за 1935 и 1936 година, СФ33, СФ36, СФ37,
Сл. 2). Постои фотографија (СФ06, Сл. 3) направена во периодот од 1926 до 1940
година со дрводелци во истата работилница на ул. 71, која по Втората светска војна
станува адреса ул. „Ленински комсомол“ бр. 28. Во документацијата е сочувана и
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Слика 2 Работната дозвола на Стеван Фазекаш во Вардарска бановина во Кралството
Југославија во 1936 година (СФ33)

Слика 3 Стеван Фазекаш (прв од десно) во работилницата во куќата на ул. 71, бр. 28, заедно со дрводелските работници, пред 1940 година. Стеван Фазекаш е облечен ала франга, а човекот до него е ала турка
(СФ06)
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една визит-картичка во која
известува дека оттогаш ќе
живее постојано во Скопје
(СФ06, Сл. 4).
Паралелно со неговата професија, како што
можеше да се проследи,
Стеван Фазекаш постојано
бил активен во работничките движења, за време
на Втората светска војна
бил поврзан со градската
герила во Скопје која им
помагала на партизанските
единици со информации,
оружје и црвена помош,23
навел дека имал илегално
име „Клавир“ (СФ41).24
Ладислав Фазекаш се
присети дека му било
раскажувано за хуманоста
на неговиот татко. Тој
успеал да му помогне на
едно еврејско семејство
Слика 4 Визитна картичка (СФ09)
од Скопје да се спаси во
виорот на војната, а вели
дека кај него останале и повеќе инструменти за поправка пред војната од Евреи кои
загинале во логорите.
Кога станува збор за школувањето и остручувањето во штимерскиот занает, Стеван
Фазекаш навел дека завршил основно образование (мала матура), музичка школа и
виша стручна школа од три години во Будимпешта (СФ41). Ладислав Фазекаш вели
дека штимерскиот занает веројатно го учел во Будимпешта во Занаетчиска школа за
пијаноштимери и поправка на инструменти, а одреден период се доостручувал во
Добил и стаж на првоборец од 6 април 1941 година, а за неговата активност во партизанските единици
постои документација со изјави на првоборци, носители на ордени и воени лица од ЈНА (Милан Марковиќ,
Благоја Блажевски, Панче Петровски, Радмила Обреновиќ, Александар Филиповски, Кузман Велев и Тодор
Димановски; бил поврзан и со Душан Цекиќ, Никола Стевков Тримпаре, Петре Георгиевиќ, Владо Јовчевиќ,
Владо Караманов, Никола Јовановиќ, Илија и Роса Плавеви, Васил Антевски, Анте Грубишиќ и Драгољуб
Поповиќ) (СФ40–47, СФ55).
24
На Објавата за ослободување на Скопје од 13 ноември 1944 година, под слоганот „Смрт на фашизмот –
слобода на народот!“, Стеван Фазекаш е заведен со професијата клавирштимер како член на Градскиот
народноослободителен одбор, заедно со повеќе работници, учители, оџи, светешници, чиновници, лекари,
инженери, занаетчии и трговци (СФ13). По ослободувањето добил југословенско државјанство во Народна
Република Македонија, а во 1948 година е заведен како член на Единствените синдикати на работниците
и намештениците на Југославија, во Сојузот на Р.И.Н. на трговски претпријатија. Во воената книшка на
Југословенската армија (од 1948) е заведено: Стас: среден; Коса: проседа; Лице: округло; Очи: плави; Нос:
правилен; Уста: правилна. Народност: Мађар; Занимање: клавирштимер (СФ35).
23
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школа за пијаноштимери во Виена. Вели дека неговиот татко имал апсолутен слух, а
инструментите ги штимал со звучна виљушка; сочувани се четири виљушки (СФ19–24,
Сл. 5). Ладислав Фазекаш говори дека неговиот татко како основа ја имал виенската
механика на пијаното, „таа е основа за сите други механики – со свои модификации
и специфики, во зависност дали инструментот се прави на континент или на остров,
со различни атмосферски влијанија врз квалитетот на дрвото, посебно она кое се
употребува за правење на резонантните плочи“ (ЛФ).
Во светските центри пијаноштимер е само една од професиите поврзани со
подготовката на пијаното, постојат луѓе кои се специјализирани само за регулирање
на тонот, а понатаму за секој поединечен дел на инструментот постојат засебни
специјализации: механика, клавиши, чеканчиња, филц за чеканчиња и придушувачи,
мостови за поставување на чеканчињата, чивии, ткаенини, жици за пијано итн. (на
пример, списокот на професии во Loesser 1954, 388–389). За потребите на инструментите во Скопје Стеван Фазекаш, како и другите штимери по него, ги покривал
сите овие работи. Главните соработници во работилницата, како што покажува и
фотографијата од работилницата направена пред 1940 година, биле столарските
работници, но специфичните и деликатни работи морал да ги прави сам.25
Ги одржувал инструментите во сите објекти во Скопје, а редовно бил повикуван и
во приватните домови во Скопје.26 Неговиот пријател Тодор Димановски (1980, СФ55),
на пример, сведочи дека во меѓувоениот период бил единствен пијаноштимер од
Ниш до Гевгелија. Ладислав Фазекаш знае дека неговиот татко ги штимал оргулите
во тогашната Католичка црква „Дом Свете Марте“ отворена во 1932 година во Скопје
(Качева, Христова и Ѓорѓиовска 2002, 251), а ја познавал структурата и на гудачките
и дувачките инструменти.27
За еден инструмент, еден клавир да направите 70% е тишлерај (од герм. Tischler, столар) почнувајќи од
ногарките, па сè натаму. Тоа го работеле работниците. А за да извадите звук треба да знаете да ги обработувате жиците, да знаете колкава должина да има жицата, челичното јадро, колку намотки треба да има и со
каква дебелина треба да биде бакарната жица. Тој стручен дел тој сакал-нејќел морал сам да го работи. Но
и останатиот дел од обликување, шлајфување, правење туткал, лепење на фурнири од различен квалитет на
дрво, шмирглање, поминување прва, втора рака, треба дрвото идеално да биде обработено или фурнирано
за да се помине со него по сите страни, па се суши, па се трие со специјални крпи, па ќе добие полусјај, па
уште една рака за да добие сјај, и на крајот финален. Ако не се одржува, фурнирот ќе почне да работи, тој
се отвора.
И сè сам си правел, немал од кого да нарачува, имал екипа која по нарачка требало да направи дел, да
се иссервисира дрвениот дел, но најспецифичните работи сам ги правел. Другите се само учесници во
процесот. (ЛФ)
26
Во Скопје имаше една елита, почнувајќи од Ристиќи па натаму, којашто со чесен труд си заработија, и они
си вложувале во инструменти, и во образование на своите деца, а оделе и надвор од тогашната Краљевина
Југославија; а во тогашно време центар на Европа, се знае, беше Виена. Кога имате пари, имате можности
за сè. А и многу се оставало во наследство. Сите што имаа приватни клавири и децата што им учеа музика,
како и луѓето што си држеа до себе, инструментот секогаш да им е во исправна состојба, еднаш годишно го
ангажираа татко ми, минимум, тоа е непишано правило.
А потребно е два пати годишно штимање на инструментите, на пролет и есен, затоа што тогаш настапуваат
најголемите девијации на дрвото, со зголемена температура во пролетен, летен период, со зголемена влажност во есенскиот период; за клавир така мора да биде.
Но ги опслужувал сите, немало кај него; имаш, платиш, немаш; кад Бог теби, тад ти мени. (ЛФ)
27
Знаеше да одржува клавир, хармоника, виола, виолина, виолончело, он беше сервисер и на Католичката
црква, оргулите ги штимаше (кај Мајка Тереза има остаток од таа Католичка црква), дувачки инструменти,
посебно дрвени, ако е напукнато нешто знаеше да го среди, зашто тоа е дрвен дел кој што е пробиен,
онаму кај што клапните удираат. Тој изработуваше од некои трски писки за кларинет, обоа, фагот, верувајте
25
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Слика 5 Дел од зачуваниот алат, уред за обработка на жиците, кутија со игли, виолински врат, клучевите
што сам ги направил, четка, звучни виљушки, клуч, лостови од чеканчињата и други ситни делови на
пијаното, жица, справа за штимање на хармоника, и дел од фотографиите (СФ24) и потписот на Стеван
Фазекаш (СФ48)

Во првите години на работа во музичките институции во Македонија, Стеван
Фазекаш добил постојано работно место како пијаноштимер. На 16 март 1948
година поднел молба до Министерството за просвета за да го назначат за редовен
стручен мајстор во Средната музичка школа во Скопје, со тоа што ќе работи и во сите
„културно музички установи... во основните музикални училишта во Битола, Титов
Велес, Штип, Куманово, како и во државната Опера во Скопје (кои) имаат голема
нужда од клавирштимер и механичар за поправка на музикални инструменти“ (16
март 1948, СФ54). Аспарух Хаџиниколов, во својство на в.д. директор на Државната
музикална школа (МБУЦ 1995, 10, 15) на 26 март 1948 година исто така се обратил
до Одделението за култура и уметност при Министерството за просвета со молба
„другарот Стеван Фазекаш да биде назначен за државен мајстор во оваа школа“.28
Стеван Фазекаш се вработил во Музичкото училиште на 28 февруари 1949 година,29
немаше инструмент што не е дојден кај него. Затоа што имаше апсолутен слух, тој знаеше што треба да
направи. (ЛФ)
28
... зашто одржавањето на музичките инструменти во ред е еден од најглавните услови за правилната настава
во школата. Во школата има многу расипани инструменти, со поправката на кој што видно ќе се издигне
успехот на учениците, затова што би можеле истите повеќе да вежбаат. Покрај тоа, музичките инструменти,
во секоја музичка школа треба да се редовно штимуат и веднаш поправуат дефектите на истите, затова еден
стручен мајстор, кој што би се секојдневно грижел за инструментите би бил од голема полза. (СФ54)
29
На двете места каде што има ваков податок, забележан е непостоечки датум. Во првиот извор датумот
е 29 февруари, но 1949 година не е преодна година (МБУЦ 1995, 116), а во вториот е 30 февруари (СФ52).
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но неговата работна активност се одвивала во сите музички училишта во градовите
низ Македонија, а подоцна се проширила и кон Приштина, Врање и Ниш.
Вршел и поправка на инструменти,30 а во домот на семејството Фазекаш сѐ уште
се чува пијаниното Руслер (Rösler pianínó) кое Стеван Фазекаш го откупил во 1961
година како оштетен инструмент од вода, поради невнимание. Кога го видел во
каква состојба е инструментот и колку многу време и напор ќе биде потребно за да
се врати во нормална состојба, се договорил да го откупи, и потоа во работилницата
целосно го репарирал.31 Ладислав Фазекаш вели дека неговиот татко изработувал
и виолини, виоли и виолончела (сочуван е еден започнат врат од виолина, со изработен полжав, СФ22),32 и знаел да отсвири нешто на овие инструменти, посебно на
виолината.33 Меѓу штимерите чест случај е да се појават школувани виолинисти, на
пример споменатиот светски штимер Франц Мор. Веќе го споменавме виолинистот
Галевски, а како што ќе видиме натаму, кај нас скоро сите пијаноштимери ја владеат
виолината.
Еве како Ладислав Фазекаш го опишува работниот ден на Стеван Фазекаш:
Тој во Музичкото си го почитуваше работното време, нижа, средна музичка школа, Офицерски дом, сите
музички школи во Македонија, Приштина, Врање, Ниш, тоа се во склоп на неговиот делокруг на работа. Но,
основна работа му беше поправка на инструменти. Учениците што ќе донесат, не наплатувал, нема вика,
дошол овдека да учи, нема за леб, јас ќе му земам пари, срамота.
А имаше динамичен ден, сабајле на работа, мал милион ученици ќе ти поминат низ рака, поправи ова,
направи она, поручек одиш штимаш инструмент за настап, присуствуваш на проба, на генералка или пред
настап на проба, а и после знаел да остане и да отседи, зависи кој на крај свири, поготово кога доаѓале
уметници од странство. (ЛФ)
31
Како е дојден Руслерот кај нас. Јас почнав да учам Музичка школа, професорка ми беше Нада Органџиева
(СФ04, Сл. 8), па Лепша Пиперковска, и на крај Оливера Дебарлиева. И, како може на Фазекаш син да учи,
а он да нема солиден клавир дома, солиден инструмент. Горе на Кале имаше еден реномиран угостителски
објект, ресторан „Кале“, таму и Палфи свиреше, еднаш ќе чуе композиција, седнува ја свири, апсолутен
слух, татко ми исто. И вика, „Марика, ја сам купила инструмент.“ „Стево, што си купила?“ „Купио сам пијанино.“ И добро, купио, купио. „Ама, не ваља.“ И кажува дека е стар, дека треба да се направи. И кога носи
дома, носи една безлична дрвена маса. На некој келнер му рекле земи забриши прашина, и овој не му се
брише прашина, кофа вода, па си забришал човекот, фурнирот целиот се подул. Па се исценкал со нив кога
видел што е, по некоја поефтина цена, па вадење сè, вадење фурнирот одлепување, вадење до чисто дрво,
знаете што значи генералка, до шрафче. И на инструментот уште стојат дупките од цигари, не успеал да ги
смени, Палфи како што пушел, место да стави од страна пепелник, тој... (ЛФ)
32
Знаел од руинирани инструменти да направи замашни инструменти. За кого и колку парчиња има направено виолини, виолончела, виоли не знам, има сочувано едно парче со врат и полжав што самиот го почнал
ама не го довршил, знаете и за тоа треба инспирација, не може секогаш да го работите. Треба голема релаксираност, мирна раката да ви биде за да можете сето тоа да го работите со тој тогашен примитивен алат.
На кого сè не му направил виолина. „Чичко Стево да ми направиш виолина, колку кошта?“ „Ти буди ми живо
и здраво, ти положи, заврши, да зарадиш за леб.“ (ЛФ)
33
И сакал-нејќел он морал да знае да свири на сите овие инструменти за да може да го почувствува она
што го сработувал. Дрвото на него му беше во крв. Тој вистина го чувствуваше дрвото. Он на пример, ќе
земеше виолина и само ова ќе го направи на различно место (чукнува) и знае што ѝ е на виолината. Дали е
пукната, дали е напукната, дали е внатрешниот дел, дали се поместени оние што се кобилици внатрешни,
дали држат. А како Унгарец, има ли некој Унгарец што не знае да свири виолина? Знаеше прекрасен чардаш
да отсвири, од негова Унгарија, го влечеше тој звук. А се сеќавам и дека едно време беа многу популарни тие
руски песни, како „Подмосковски вечери“, и расположен ќе се врати од работа и некоја виолина ќе поправи,
ќе иссервисира, жици, на гудалото му променил влакна, го наштелувал гудалото, го исправал, пеглал и да
чуе како звучи и ќе фати „Подмосковски вечери“, само слушате, жагорот на децата по улицата се стишува и
ооооп, сите слушаат. (ЛФ)
30
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Слика 6 Пред куќата на ул. „Ленински комсомол“ бр. 28, до куќата е вежбалната на оркестарот на Скопската
филхармонија, снимено пред 1963 (СФ07)
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Слика 7 Ладислав и Стеван
Фазекаш, берење печурки
во рана есен во Градскиот
парк во Скопје (околу 1960
година). Авторот на фотографијата не е запишан.
Ладислав Фазекаш вели
„може да сликал некој од
учениците од Музичкото
училиште — на едно рамо
виолина, на друго фотоапарат.“ (ЛФ) Но, исто како и
за следната фотографијата
може само да претпоставиме дека ги снимил Благоја
Дрнков. (СФ25)

Слика 8 Ладислав Фазекаш
на час по пијано со Нада
Органџиева во Музичката
школа во Скопје (околу 1960
година) (СФ04)
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Ладислав Фазекаш говореше за професионалноста на Стеван Фазекаш и грижата
работата секогаш да биде завршен како што треба,34 а во одредени ситуации брзо
и одговорно одговарање на задачата, како во случај на гостувања на уметници во
Скопје.35 Покрај тоа, тој помогнал во опремувањето на оркестарот на Скопската
филхармонија (оркестар кој во периодот на своето формирање настапувал под
различни називи: Филхармонија на Радио Скопје, Народен Театар, Опера итн.), со
инструменти, пултеви и партитури што биле во негова сопственост, а одреден период
овој оркестар користел простор веднаш до неговата куќа и работилница (за што е
сочувана и фотографија, СФ07, Сл. 6). Еден од најзначајните протагонисти на македонската музичка култура, клучен за создавањето на оркестарскиот и оперскиот звук
во Македонија, Ловро Матачиќ, при гостувањето во Скопје по смртта на Фазекаш и
по земјотресот од 1963 година, го посетил и неговото семејство.36 Покрај тоа што
Фазекаш бил соработник на Ловро Матачиќ, неговата работа била препознаена
Интересно е и следното искажување за начинот на работа на Стеван Фазекаш:
Тој беше човек што знаеше кога ќе го викне некој за поправка, дојди да ми наштимуеш клавир, не е само тоа,
треба да се види инструментот во каква состојба е, може да има пукнати делови, треба да се демонтира, да
се залепи со добри лепила, да не пршти кога ќе се даде звук, тој звук да биде квалитетен, да нема некоја
вишок резонанса, мора секоја чивија да може да се заврти, да се заштрафи и да држи, а не да прошлајфува
за месец. Ако местото е прошлајфувано, тој правеше посебно, вештачко дрво од туткал и струготина, ама
многу ситно, што се шлајфува дрвото, ќе направеше лепак и ќе ги пополнеше дупките... И после ќе си тргне
полека, внимателно чивијата, цели кутии чивии имаше, не знам каде отидоа тие работи после неговата смрт,
затворена беше работилницата. Еднаш горе на каратаван имаше, едно, можеби десетина талпи во однос
12-13 сантими дебели орев дрво, бел даб и јасеново дрво. На промаја се сушеа тие дрва. И он ако се нафати
да го сработи нешто, ден, два, три, пет, но ќе го направи.
Тој си правеше сам алат, од оние алатки што се чешли за омекнување на филцот, за да не биде крут ударот
со чеканчето, до кутии во кои што ќе го стави тој котур на жица и сега он го врти, па знае да речеме дека
треба да има едно 250 навртки, има едно апаратче (фалат делови на тоа, гумичка, делче кај што жицата
треба да влезе и таа си прави еден круг, два, три, пет, таму има 4 или 5 бројки да се направат). И според тоа,
тој знае за која жица колку навои, тоа е сè знаење и искуство.
Никогаш не работел со ракавици, тој додека не го допре тоа, да осети кое, што е, како е... Он само ќе
речеше, ве молам прајте што ќе прајте, само немојте да ми сметате. Сакам чистиот звук да го чујам. Толку
пати си седат луѓето си играат карти, тој со апсолутна концентрација, и тоа го води самото, и чекор по чекор
ќе го направи тоа. После некој ден ќе дојде, ден, два, пет, недела, десет дена, да преслуша што направил,
ако треба да се доштимува, ќе си заврши.
Бил многу професионален и лично многу педантен човек. На инструментите кои ги одржувал ставал печат
со текст „Наштимао и одржава Стеван Фазекаш“. (ЛФ)
35
Ладислав Фазекаш се присетува на ситуација кога Стеван Фазекаш морал брзо да реагира и да ја заврши
работата за што бил и награден:
Во 1950 и некоја година, во Офицерскиот дом тогашен гостувале уметници од Болшој театар, цел оркестар
а требало да настапи и клавирист. И клавирштимерот што патувал со нив, еден бачушка, така да се напие,
да не може ништо да направи. Почекале малку, и кога сфатиле дека ни проба не можеле да направат, се
обратиле на домаќините, – Што е проблемот, – Абе така и така, – Ќе ви дадеме клавирштимер, не е проблем.
Тогаш му е и на татко ми понудено, по негова слободна волја веднаш со нив да замине за Русија. И он
објаснил, – Извините, јас сум тука веќе со фамилија, со жена, со дете. Вечерта бевме во една од тие ВИП
ложи обложена со црвено кадифе во Офицерскиот дом. Знам по тоа што морав поручек да спијам, за вечер
да го издржам настанот. (ЛФ)
36
Не се сите инструменти негови, има нешто негови, и инструменти кои што се оставени, кои почнал да ги
работи, да ги поправа од еврејски семејства, дури и пултеви колку што имал, таму за кого ги барал, како ги
барал, сè има дадено. И мене посебна чест ми претставува што после земјотресот, бевме преселени во Влае,
Ловро Матачиќ гостуваше во Македонија и успеал да ни ја најде адресата и дојде кај нас дома.
Портата кај што е сликан татко ми, има празно место, и одма на тоа празно место после нешто е правено,
доградувано. Таму е простор кај што пробале. Тој ѕид е на вежбалната.
34
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и многу почитувана од целата тогашна музичка фела, диригенти и композитори
(Ладислав Фазекаш се присети на Петре Богданов Кочко, Трајко Прокопиев, Стефан
Гајдов, Тодор Скаловски, Живко Фирфов, Кирил Македонски, Глигор Смокварски,
Драгослав Ортаков, Фимчо Муратовски, Томислав Зографски, Тома Прошев). Учениците по музика знаеле и да му побараат препорака за натамошно школување (на
пример, Ладислав Фазекаш се сеќава дека татко му напишал препорака на Ванчо
Чавдарски која му послужила да биде примен на Музичката академија во Белград).
Вредно е да се забележи дека по завршувањето на изградбата на претседателската
вила во Охрид од кабинетот на тогашниот претседател Јосип Броз Тито, Стеван
Фазекаш бил ангажиран за набавка на концертното пијано за тој објект.
За преносот на пијаната Стеван Фазекаш најчесто ја ангажирал тајфата носачи
Роми, на чело со Тарзан амал, кој самиот влегувал под пијаното и го подигнувал, а
другите подметнувале колички.37 Во едно од овие пренесувања, Фазекаш бил потешко
повреден на палецот на едната нога. Повредата се случила при дислоцирањето на
инструментите од подрумските вежбални во Средното музичко училиште во обид да
ги спасат од големата поплава во Скопје на 16 ноември 1962 година.38 На 2 јануари
1963 година, неполни два месеци по операцијата во која му го отсекле палецот, тој
починал во својот дом во Скопје. Неколку дена пред смртта, на 28 декември 1962
година ги поднел документите за пензија, која не ја дочекал.
Неговиот погреб претставувал посебен настан, композиторот Кирил Македонски
подготвил погребен марш кој бил изведен од училишниот оркестар (СФ03), а постојат
и фотографии од погребната поворка (СФ01, СФ02, Сл. 9) и од присутните на
погребот (СФ32), каде што виолинскиот педагог Стојан Крстевски (првиот директор
на Училиштето за основно музичко образование, МБУЦ 1995, 5, 14, 15) го прочитал
прошталниот говор во име на целиот колектив на музичките училишта (СФ56).
Убавината на професијата на Стеван Фазекаш и неговото значење за развојот на
македонската музичка култура е потцртано во текстовите на тројца доајени на макеИмаше една тајфа, циганска тајфа, главен шеф им беше Тарзан амал, тие зборно место имаа, а ги имаа
оние колички амалски, немаше тогаш моторчиња како сега. Толку беше јак тој, затоа и го викаа Тарзан, под
клавирот полека ќе најдеше кај е екс центарот, ќе го подигне, ќе ги извадат ногарките, и 5-6 души ќе фатат
од сите страни, што ученици, што од неговата тајфа, ќе го држат инструментот, и одоздола ќе се подметне
таа количка, една или двете во зависност, и се изнесува.
Тој Тарзан после земјотресот беше запослен во Нова Македонија, што работеше таму, не знам. Прочуениот
Тарзан скопски амалот, немаше нешто што он не може да крене и што не може да пренесе.
Инаку за пренос ги имаа оние широки, ги викаа гертли, и двајца, еден од една страна, друг од друга страна,
и перничиња некои се подметнуваа или автомобилски гуми стари, и ќе се подигнеше, каишите беа широки
и дебели за да ја издржат тежината, камиони влечеа со тоа. А до Кале и на раце може да го качат пијанино.
Во скопски елитни фамилии нешто да се внесе и да се оштети, тоа не се случило, и не смеело да се случи.
Тоа кажува дека луѓево знаеле што и знаеле како.
38
За време на поплавата, бидејќи вежбалните во Средната музичка школа беа во тој сутеренски дел, што
излегуваше во дворот и како што надоаѓаше Вардар, така почна да се поплавува. За да се спасат инструментите, татко ми, тајфа и други, паѓа клавир на прстот на татко ми и палецот на едната нога, му го отсекуваат
тогаш. И оттогаш му се тромбозира, на него и доживува инфаркт. Тоа ни го кажа доктор Раде Перчинков,
тогашниот кардиолог, и вујко ми, покојниот професор Кирил Минчев, професор на Медицински, на мајка
ми најстариот брат, цело време во разговор, викаат најверојатно последица е, и си остана тоа кај нас во
фамилија, си го знаеме од што е последица. Зашто тој беше јак, цврст човек... Но најголемата е таа, да спаси
што повеќе инструменти и паѓање...
37
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Слика 9 Фотографии од погребната
поворка за Стеван Фазекаш на ул.
„Ленински комсомол“ во Скопје со
настап на учениците од Музичкото
училиште (3 февруари 1963 година)
(СФ01–03)

донската музичка култура: Тодор Скаловски,39 кој се задржал на улогата на Фазекаш
во развојот на инструменталната музика во Македонија; Фимчо Муратовски40 го
потенцирал неговото високо професионално ниво, а Стојан Крстевски се осврнал на
неговата хуманост, пријателството со учениците и безграничната љубов кон инструментот.41
Тодор Скаловски во функција на директор и диригент на Филхармонијата на НРМ, забележал дека лично
го познавал Фазекаш уште од 1925 година, од кога „се бавел со штимување на клавири и поправка на сите
видови музички инструменти, особено класични (...) како единствен клавирштимер (со посебно значајна)
улога во развојот на инструменталната музика во Македонија“ (25 јануари 1963, СФ16).
40
Диригентот Фимчо Муратовски, во името на Друштвото на музички уметници на Македонија го претставил
како „мајстор на поправка на клавири и клавирски штимер, (...) пионер на таквата дејност при нас, (...)
нарочно после ослободувањето (со) професионална активност на подрачјето на цела Македонија, Космет
и јужна Србија“. Муратовски пишува и за неговото „големо значение за нормалното одвивање на работата
на музичките училишта како и институциите за концертна дејност (концертна Дирекција, театар, радио и
сл.)“: „предан и совестен како работник и одличен стручњак неговата работа се одвиваше во знак на високо
професионално ниво и квалитет“ (6 февруари 1963, СФ17).
41
Стојан Крстевски во прошталниот говор го претставил Стеван Фазекаш како „верен придружник и
неуморен соработник на сиот растеж на музичката уметност кај нас (кој) ги став(ил) во служба на нашиот
напредок сите свои сили, знаење и способности. Тој понатаму го прикажува Стеван Фазекаш како хуман
и скромен човек, добар работник, голем стручњак и голем и несебичен пријател на учениците, драг лик
„чичко Фазекаш“, (кој) помага веќе со своето големо знаење, со своето мајсторство и со својата безгранична
љубов кон инструментот, чијашто единствена цел е да го облагороди човекот, да ја негува добрината во
него.“ Крстевски во прошталниот говор потсетил и на трагичниот настан со повредата за време на поплавата во Скопје: „Свежи се сè уште во нас сеќавањата за неодамнешните тешки дни што ги преживеа нашиот
39
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По смртта на Стеван Фазекаш во 1963 година, штимерската дејност во Македонија
ја продолжил Александар Трпков – Ацо. Тој ќе биде главниот штимер во музичките
институции во Скопје до осумдесеттите години, а неговото име најчесто се поврзува
со првите децении на фестивалот „Охридско лето“. Податоците за Александар
Трпков ги добивме од Евушка Трпкова-Елезовиќ, пијанист и долгогодишен професор
по пијано во МБУЦ и на Факултетот за музичка уметност во Скопје, каде што во периодот 2005–2009 година беше и декан. Преку неа беа направени контакти и со неговата ќерка Викторија Андоновска и нејзиниот сопруг Александар Андоновски, како
и со нивниот син Костадин Андоновски, виолинист во оркестарот на Операта, кој
меѓу другото го изучувал штимерскиот занает од својот дедо (Сл. 17). Најблиските
зачувале повеќе документи од животот и дејноста на Александар Трпков, а алатките
со кои работел сега ги користи неговиот внук. Со нив беа направени неколку средби
во октомври, ноември и декември 2019 година, на кои беа собрани артефакти и беше
дополнително разговарано за него. Податоците што ги добивме низ разговорите со
нив се обележани со ЕТЕ и ВА.
Податоци за Александар Трпков содржи и книгата на Владан Велков. Во неа, низ
искажувањата на Ладислав Палфи, Александар Трпков е претставен како „велемајстор во познавањето на производството на пијана“ (Велков 2009, 267–268) и
„неповторлив познавач на телото и душата на пијаното“42 (Ib., 169). Меѓу другото,
Трпков му зборувал на Палфи за опасностите кои ги крие инструментот.43
Александар Трпков бил роден во Радовиш, на 23 април 1924 година во семејството на Илија и Викторија Трпкови (АТ13, Сл. 10).44 Во младоста таткото најпрво го
град, кога низ Твоите солзи поради уништениот скапоцен инструмент, уште еднаш ја почувствувавме Твојата
хуманост и приврзаност кон Твојот позив. Таа хуманост добро им беше позната на многу граѓани од нашата
Татковина и многу Твои пријатели, во чии домови Твојата рака овозможуваше одново да одекнат чисто и
ѕвонливо звуците на пијаното“ (3 февруари 1963, СФ56).
42
(...) за првпат во Македонија се формираше штимерска служба и едукација за целосно техничко одржување на сите пијана. Со неа раководеше извонредниот штимер мајстор Александар Трпков-Ацо. Тој неповторлив познавач на телото и душата на пијаното, сега можеше своето знаење и умеење да им го пренесе на
други. Величенствено. (Велков 2009, 169)
43
Големиот познавач на пијаната, мојот пријател Ацо, беше сосема во право кога зборуваше за опасностите
кои ги крие пијаното во себе. Тоа се покажа повеќепати, особено на застрашувачки начин за време на едно
тонско снимање. Од чист мир пијаното се затресе, а таа огромна и тешка маса како некаков монструм во
истиот миг се раштима. Но, тоа не е најлошото нешто што може да му се случи на пијаното. Огромни сили
на напон владеат во неговата внатрешност, поопасна од двесте и дваесет волтната наизменична струја со
која се напојуваат електричните и електронските клавиши. „Резонаторот на пијаното под висок напон е исто
што и затегнат индијански лак за стрели“ многупати сликовито тоа го објаснуваше Ацо и беше потполно во
право. И најдобрата резонантна кутија, ако не е под напон, слабо го презема, слабо го засилува и слабо го
обогатува тонот кој го создава удирачот на чеканот на пијанистичката механика во жицата. Секоја жица ја
оптеретува рамката наречена панцир. А секое пијано има многу повеќе жици отколку тонови. И без понатамошно објаснување, ова е доволно да се претпостави каква опасност се крие во тој инструмент. Ако на тоа
само се додаде дека секоја жица сосема е блиску да прсне, што многу често се случува при штимањето, кога
може да отскокне и со иглестиот врв на местото на прскањето и да го погоди право во око штимерот, може
да се разбере колку пијаното е опасен инструмент. Но, пукањето на жица може да се случи и при свирењето,
и тоа не секојпат на најсилниот удар, што може да доведе и до вистински дебакл на самиот концерт. (Велков
2009, 252)
44
Илија Трпков животот го поминал во Радовиш, се бавел најразлични занаетчиски, на пример опинчарство,
и земјоделски работи, неговите потомци кажуваат дека една година престојувал и во Париз, а во Радовиш
во 1924 година го има изградено Базенот (Сл. 11). По определба бил социјалист. Викторија била по потекло
од семејството Чучуровци од Прилеп (поврзани со одржување на Часовникот во Прилеп), се образувала
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Слика 10 Семејството Трпкови
околу 1926 година: седат Викторија и Илија Трпкови, Александар
Трпков е во скутот на мајка му,
Коста Трпков седи долу, стојат од
лево кон десно Анета, Благојче и
Павлина Трпкови (АТ13)

Слика 11 (долу лево) Александар,
Илија, Коста и Викторија Трпкови, кај
базенот во Радовиш по 1945 година
(АТ12)
Слика 12 (долу десно) Со другари
од војска, Александар Трпков (втор
од лево), во Радовиш 13 април 1944
година (АТ15)
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испратил да работи во рудник, а потоа го упатил да го изучува столарскиот занает
(ЕТЕ, ВА). Заедно со неговиот брат Коста Трпков биле учесници во Народноослободителната борба (Сл. 12). Во 1942 година во Пехчево Александар Трпков бил тешко
ранет од шрапнел во левата нога, во тие тешки воени состојби во сандак и на магаре
бил пренесен во Берово, за повторно да биде вратен во Пехчево, каде му ја лечеле
ногата, го негувале и закрепнувал. Коста Трпков издејствувал првиот пеницилин
во Македонија да биде донесен за неговото заздравување (Ib.). Од оваа повреда
останал со трајни последици, се движел со тешкотија, како да ја штеди едната нога
(Ib.). Контактот со семејството Миовски од Пехчево (со генерации во коларскиот
занает, АТ91) кај кое закрепнувал, останал до крајот на неговиот живот (ЕТЕ, ВА).
Александар Трпков до 1962 година работел како мајстор во Металопреработувачкото училиште „Коце Металец“ во Скопје (АТ35). Штимерскиот занает започнал да
го изучува по иницијатива на семејството на неговиот брат, вокалниот педагог Коста
Трпков (ЕТЕ, ВА). Како воен инвалид бил упатен на рехабилитација и воедно на оспособување за „клавирски стручњак за поправка и штимање на клавири“ во претпријатието за изработка на музички инструменти и градежна столарија „Скала“ во Нови
Сад (АТ33). Сочуван е документот за положениот испит во Нови Сад за занаетски
помошник од областа на изработката на инструменти со клавијатура (АТ93, Сл. 13).
За неговиот престој во оваа школа во периодот од 1954 до 1956 година била обезбедена стипендија (ЕТЕ, ВА) (Сл. 14). Подоцна, кога веќе станал самостоен мајстор,
одреден пократок период заминал на доостручување во Чешка (Ib.).
Со штимерската професија започнал да се занимава уште во 1955 година кога бил
ангажиран за штимање на инструментите во Десетгодишното музичко училиште во
Скопје (Татарчева 2002, 15). Повремено ги одржувал и пијаната во Народниот театар,
односно Операта во Скопје (АТ36). По смртта на Стеван Фазекаш, а по препорака
на Стефан Гајдов, тогаш директор на Десетгодишното музичко училиште (Татарчева
2002, 15), на 20 февруари 1963 година се вработил во Средното музичко училиште
(АТ37), каде што работел како пијаноштимер до 1968 година (АТ38; МБУЦ 1995, 116).
Со отворањето на Високата музичка школа во Скопје во 1966 година, се отворила
можноста за негово работно ангажирање во оваа институција. На ВМШ стапил на
работа на 1 септември 1968 година на работната позиција пијаноштимер, сè до 31
декември 1977 година, кога заминал во пензија (Ортаков 1976, 22; 1986, 29). Во Записникот од состаноците одржани на клавирската класа при Високата музичка школа –
во Солун за наставник, работела како наставник во Крушево, била една од жените кои го шиеле знамето
на Илинденското востание, а подоцна била наставник во Радовиш. Имале пет деца: Благојче, кој починал
уште како дете; Павлина, која живеела во Битола (нејзини потомци се певицата Павлина Новакова, пијано
педагогот Јасмина Стојановска, и пијанистката Горјана Стојановска); Анета, долгогодишен наставник по
латински јазик во Гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Скопје (чиј сопруг бил Орде Печијарев, професор по
физика на Природно-математички факултет во Скопје); Коста (1919–1993), првоборец и еден од првите
вокални педагози во Македонија; и Александар. Семејството живеело на ул. „Маршал Тито“, денес ул.
„Спасо Радовишки“. Ќерката на Александар Трпков го носи името на неговата мајка Викторија, родена е на
1 јануари 1955 година, завршила нижо музичко училиште во Радовиш и средно музичко училиште во Скопје,
ги изучувала инструментите виолина и пијано (кај педагогот Јелица Митревска), како и соло пеење (кај Коста
Трпков). Викторија и Александар Андоновски стапиле во брак во 1978 година и имаат две деца, Костадин
(подолу следува текст за него) и Марија (р. 1980). Марија Андоновска го изучувала пијаното кај педагогот
Кармен Костова во нижото музичко училиште во МБУЦ. (Текстот е според ЕТЕ, ВА) Во дипломскиот труд
за вокалниот педагог Коста Трпков, изработен од Емили Јањиќ Дачевиќ (2020) е направено стебло на ова
семејство.
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Слика 13 Документите на Александар Трпков за оспособување за поправка и штимање на пијана (горе
АТ33) и за положен испит за занаетчиски помошник за изработка на инструменти со клавијатура (долу
АТ93)
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Скопје, кој го водела професор Лепша Пиперковска,45
во „Записник бр. 19, од состанок одржан на 24
април 1970 год. од 10:30 до 14:30“, е забележано неговото име. На состанокот биле
присутни наставници и соработници: проф.
Ладислав Палфи, пред. Бранко Цветковиќ,
пред. Лепша Пиперковска, стр. ср. Снежана
Николова, стр. ср. Милан Фирфов, служб.
при школата Ацо Трпков, доц. Владимир
Крпан, а состанокот го водел шефот на клав.
класа проф. Ладислав Палфи. Втората точка
на дневниот ред била: „Извештај на Александар Трпков за состојбата на школските клавири и мерки кои треба да
се превземат за нивното одржување“.
Трпков, исто како и Фазекаш
пред него, ги опслужувал сите
музички институции во Македонија (види Татарчева 2002,
15). Во септември 1969 година,
Драган Бојаџиев, главниот
Слика 14 Александар Трпков за време на престојот во Нови Сад
уредник на Секторот за музички
од 1954 до 1956 година (АТ18)
емисии на Радио Скопје, го
испратил Трпков заедно со Ладислав Палфи во фабриката „Стенвеј“ во Хамбург, СР
Германија да ги одберат двете концертни пијана, едното наменето за фестивалот
„Охридско лето“, другото за потребите на Секторот за музички емисии на Радио
Скопје (АТ43, АТ94). Во книгата на Велков има приказна за оваа набавка (Велков
2009, 267–269). Во повеќе извори (Ib.; Татарчева 2002, 15; низ разговорите со неговите современици) е наведено дека од тамошните раководители му било понудено
да работи во фабриката „Стенвеј“ во Хамбург, а во еден од изворите е наведено
дека бил повикан од раководителот на класата по пијано на Музичката академија во
Белград да ги сервисира пијаната Петроф (Татарчева 2002, 15). Самиот Трпков навел
дека работел според камертон 440 Hz (Ib.), а во Македонија е првиот кој работел
со Stimmgerät (електричен апарат за штимање). Меѓу неговите алатки се звучната
виљушка 440 Hz и плочки, подарок од фабриката „Стенвеј“ (АТ83–84), звучните
виљушки 442 Hz, 443 Hz и 880 Hz, поголем број клучеви, клуч за штимање оргули,
алат за вадење на чивии и клешта за жици (АТ85–89) (Сл. 15).
Луѓето од најблиското опкружување на Трпков сведочат дека бил многу ценет од
странските уметници кои биле поканети да настапуваат на фестивалот „Охридско
лето“. На пример, го подготвувал пијаното за рециталите на пијанистите Свјатослав
Рихтер (кој настапил на фестивалот во 1967, 1971), Григориј Соколов (1970, 1975,
1982), Николај Петров (1971, 1981), Андре Вотс (1971), Алдо Чиколини (1968, 1971,
Од собраната документација за изработка на трудот за педагогот по пијано Лепша Пиперковска (Јорданоска 2007).
45
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Слика 15 Дел од штимерските алатки на
Александар Трпков (АТ83—89) и неговиот
потпис (АТ62)

1972) и Иво Погорелиќ (1981) (Татарчева 2002, 15). Трпкова-Елезовиќ
вели дека Михаил Плетњов (1985)
исклучиво побарал Ацо Трпков да го
подготви инструментот за неговиот
концерт. Редовно бил ангажиран за
настапите на македонските уметници, на пример, за Ладислав Палфи, за концертите
на композиторите Благој Цанев, Властимир Николовски итн.46
Бил почитуван и ценет и од другите инструменталисти, посебно од исполнителите
на гудачки инструменти, како на пример, виолончелистот Андре Навара и виолинистот Леонид Коган. Затоа и не е случајна неговата долгогодишна соработка со
виолинистот и професор на ВМШ и ФМУ, Зоран Димитровски, одразена и во пројавеното интересирање за изработка и репарирање на виолини, бидејќи, слично како и
Фазекаш, бил самоук виолинист. Благоја Дескоски го потврдува неговото познавање
на инструментите, а уникатната виолина на Дескоски со посебно обработен врат е
купена по предлог на Трпков (BuzAr 2019). Трпкова-Елезовиќ вели, „знаеше да го
земе мането во друштво и најчесто свиреше староградски песни“, а неговата ќерка
дополнува дека знаел да отсвири нешто и на хармоника, гитара, прим и виолончело.
Во собраните податоци за Александар Трпков се појавија повеќе договори
склучени со музичките институции и со концертните агенции во Македонија: со
Од страна на Друштвото на композиторите и Друштвото на музичките уметници на Македонија на 20 јануари
1978 година (АТ04), Трпков е издвоен како поединец со особени заслуги за афирмацијата и растежот на
македонската музичка култура. Добитник е на плакета и благодарница од Советот на фестивалот „Охридско
лето“ во 1985 година (АТ06), и на благодарница во јубилејната година на Факултетот за музичка уметност во
Скопје, на 24 декември 1986 година (АТ05).
46
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Слика 16 Александар Трпков во 1967 година (веројатно во Музичкото училиште во Скопје) (АТ07)

концертната агенција „Македонија-концерт“ во осумдесеттите, Центарот за култура
и информации во Скопје во деведесеттите, договори преку „Македонија-патент“,
Радио-телевизија Скопје (за потребите на РТ Скопје во 1973 година ги штимал пијаната и во ОУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ и во Студио 6 во Нерези, АТ65), со Македонската филхармонија, Македонскиот народен театар, Драмскиот театар, Педагошката академија во Скопје, Основните музички училишта „Васо Карајанов“ во Гевгелија, „Боро Џони“ во Струмица и МБУЦ „Илија Николовски-Луј“ во Скопје, Друштвото
на музичките педагози на Македонија и манифестациите „Струшка музичка есен“ и
„Охридско лето“.
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Доколку се пролистаат зачуваните договори може да се добие впечаток за густината на неговата работа. На пример, постои договор од 1967 година за редовно
штимање на пијаното во Студио 3 во Радио-телевизија Скопје најмалку седум пати
во месецот (АТ62). За фестивалот „Охридско лето“ во 1968 година бил задолжен за
одржување на седум инструменти: двете пијана за семинарот по пијано, четирите
пијанина наменети за вежбање и концертното пијано во црквата „Св. Софија“ (АТ66).
Во осумдесеттите години го одржувал и чембалото на фестивалот (АТ67–68), а се
грижел и за чембалото на Радио-телевизија Скопје (АТ82t). Во 1977 година бил ангажиран за преселување и монтирање на инструментите од старите простории на
музичките училишта и балетското училиште во Скопје, сега обединети во зградата
на културниот центар во Скопје (АТ78). Во 1964 година бил ангажиран од потполковникот на музичката служба на Југословенската армија во Скопје за поправка на две
концертни пијана Прокш (A. Proksch) и Безендорфер, и едно пијанино во Домот на
Армијата во Скопје (АТ79) итн.
Дополнително, од овие документи може да се добијат податоци за пијанистите
со кои соработувал, на пример, Пол Бампеша, Игор Деклева, Јасминка Чакар (со
виолистот Љупчо Соколов), Евушка Елезовиќ, Милица Шперовиќ, Алдо Чиколини (со
виолончелистот Елефтериос Папастравру), Ладислав Палфи (со пејачите Анастасија
Божикова и Георги Божиков) и Лили Копачкова-Спасова (со певиците Милка Ефтимова и Данка Фирфова).
Веќе наведовме дека во документацијата на Александар Трпков е зачуван распоредот на штимања што го водел во приватна тетратка (АТ82), од кој за овој труд ги
извлековме податоците само за пијанистите со кои соработувал, без разлика дали
станува збор за нивни солистички настапи, камерен концерт или учество во друг вид
ансамбл. Тоа се добро познати учесници во музичкиот живот во Македонија, а некои
од нив и пошироко: Владимир Крпан, Нада Кецман, Евгени Корољов, Љупка Хаџи-Георгиева, Валери Стефановски, Драги Апостолов, Тодор Светиев, Јован Каровски,
Мери Кавкалевска, Снежана Пановска, Снежана Анастасова Чадиковска, Дубравка
Томшиќ, Стела Слејанска, Јагода Тренеска, Нина Среброва, Димитрије Бужаровски
и Икуко Ендо.
Како што кажавме погоре, Трпков имал големи познавања од структурата и третманот на дрвата, и ги обработувал со посебна љубов и посветеност. Во книгата
на Велков, Палфи говори за една неостварена замисла, „можеби на некого ќе му
прозвучи како измислена приказна, или можеби убав сон на еден мечтател“, во Македонија да се направи помала фабрика за изработка на пијана во која би работел
Александар Трпков.47

Александар Трпковски-Ацо беше вистинска драгоценост со своите познавања на овој инструмент и единствениот човек кој можеше таа претенциозна замисла да ја претвори во дело. Во Нови Сад, каде тој многу
често одеше и соработуваше со тамошните пијаноштимери, тој изнајде специјално природно, со децении
сушено дрво кое душа даваше за изработка на пијана, поради резонансата со племенита боја на звукот.
Ацо тоа им го објасни на оние кои требаа да ја донесат одлуката дали да се формира таква работилница
за пијана во Македонија или не, но тие партиски луѓе, тотални лаици за музика, го одбија и наредија од
тој племенит материјал да се направат дрвени столици. Каква глупост, каков апсурд. Знаејќи какво дрво
е потребно да се направи квалитетно пијано, тој затоа инсистираше и се обидуваше безуспешно да им
објасни на своеглавите партиски големи умови, дека е подобро да заминеме за Лондон одошто во Хамбург,
47
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Слика 17 (од лево кон десно) Александар Трпков за време на градењето на викендичката во Соње со
кучето Џексон (1978) (AT20), Костадин Андоновски (околу 1995 година) (AT21), Викторија Андоновска и
Александар Трпков (пред 1990 година) (AT24), и Александар Трпков на фотографијата која го придружува
интервјуто со него во Дневник (Татарчева 2002) (AT02)

Пред смртта, Александар Трпков подарил пијано Blüthner на ОУ „Моша Пијаде“
во Радовиш. Починал во Скопје на 88 години, на 8 јули 2012 година, а по негова
желба бил погребан со воена музика, во семејниот гроб во родниот град, заедно
со родителите и првиот брат. На надгробната плоча, која самиот си ја направил, е
изгравирана ѕвезда петокрака, фотографија од него како штима пијанино во 1967
година (АТ07) (Сл. 16) и фотографија од базенот на неговиот татко (AT08).
Во неговата викендичка во населбата Соње, Скопско,48 која исто така самиот ја
изградил во 1978 година (АТ11, АТ20, Сл. 17), до денес се сочувани дел од штимерските алатки, како и инструменти, дури зачувани се и пијана, кои според наша претпоставка „ги враќал во живот“ (ВА). Главната работилница на Трпков претходно,
веројатно била во просторија во бараките на Високата музичка школа. Во преносот
на инструментите, со помош на гуртни и тамчиња, и на него му помагал носачот
Тарзан-амал со својата тајфа од Бит-пазар, кои претходно ги остручил за пренос на
инструментите со употреба на каиши, и кои долги години му биле луѓе од доверба.
Пијанистот Ладислав Палфи (р. 8 ноември 1924, Суботица, п. 13 февруари 2008,
Скопје) (Сл. 18) исто така се вбројува меѓу пионерите во оваа дејност кај нас. Неговата штимерска работа е спомената во повеќепати цитираната книга на Велков и
затоа што логиката на умот говореше дека од виорот на Втората светска војна, во Германија се уништени и
магазините во кои со децении сушеното специјално дрво за пијана, кое е од огромно значење за тонските
квалитети, го нема и дека набрзина вештачки сушеното дрво никако не може да го замени она природно
сушеното, дека резонаторот на направените пијана е нестабилен и под напонот на сите жици пијаното
само од себе спонтано се раштимува, понекогаш дури и за време на самото штимање. Ете, со овие додатни
сознанија за велемајсторот Ацо може да се потврди какво воодушевување предизвика тој во хамбуршката
фабрика за пијана кога им го рече сето тоа и кога спретно ги затегнуваше жиците на пијаното на свој начин.
(Велков 2009, 268–269)
48
Домот на Александар Трпков бил на ул. 709, денешна ул. „Пролет“ бр. 21/4 во Скопје.
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документарната емисија на МРТ (2009) Малиот
старец и големото дете, а податоци добивме и во
разговори со композиторот, пијанист и професор
на Факултетот за музичка уметност во Скопје,
Димитрије Бужаровски. „Не само што беше врвен
пијанист,“ запишал Велков, „Ладислав ја познаваше и душата на овој чудесен инструмент, сите
негови доблести, како и сите негови болки (...)
Умееше заедно со него да се восхитува, да тагува,
но и кога боледува да го лекува од потешки или
полесни болки, а тоновите совршено да ги
штима“ (Велков 2009, 164–165). Со
сета своја интелигенција, знаење и луцидност, и меѓу интересирањата, способностите и талентите
Слика 18 Ладислав Палфи, копија од фотографија од концертна програма
што ги поседувал,
(1960) (Артефакт бр. 68, Јорданоска 2008)
бил
фасциниран
од пијаното како
акустичко-механичка целина, па дури замислувал и негов натамошен развој (Ib.,
250–253). Во документите зачувани од Владан Велков постои еден лист хартија на
кој Палфи студиозно разработил шема на механизам за пренос на неговиот инструмент во Психијатриската болница во Скопје, од него наречен синтесајзерски оргуљи
„Орсин“ (Сл. 19).
Во случај кога требало на настапи на ненаштиман или полустепен/степен погоре
или подолу наштиман инструмент, се вознемирувал и веднаш барал начин како
самиот да го пригоди звукот, понекогаш и за време на концертот.49 Постојат сведоци
на многу квалитетно поправени и наштимани пијана од него, а знаел и целосно да
си го подготви инструментот за своите концерти.50 До денес се прераскажуваат
случки кога тој на паузата на концертот ги затегнувал жиците или легнувал под
пијаното за брзо да го поправи педалот. Композиторот Бужаровски многу често го
дава примерот со ненаштиманото, но и оштетено пијанино на кое Палфи требало да
настапи на „Фестивалот на детето“ во Шибеник во 1984 година, како дел од ансамТомислав Шопов и во книгата и во документарецот на МРТ ја раскажува следната случка (што ја потврдил
и самиот Палфи; види Велков 2009, 165): „На еден концерт во Анкара на кој Ладислав Палфи настапуваше
како соло пијанист, откако завршил првиот дел, одненадеж го снемало Палфи, како човекот в земја да
пропаднал. Сите го баравме, но напразно. Почетокот на вториот дел од концертот наближуваше, но од
Палфи ни глас, ни абер. Нетрпеливата публика почна да аплаудира. Кога завесата се тргна, а јас како диригент сакав да дадам знак за почеток на вториот дел од концертот на мое големо изненадување и вчудоневиденост на публиката, Палфи се извлече од темнината под пијаното. Го дочека силен аплауз. Концертот
беше многу успешен, а солистичката делница Палфи ја отсвири совршено. По концертот го запрашав што се
случило. Тој ми објасни дека уште за време на првиот дел од концертот забележал дека пијаното не е добро
наштимано. Знаејќи дека во вториот дел од концертот има комплициран солистички дел, веднаш откако
завршил првиот дел се обидел да го наштима пијаното и на негово големо задоволство му пошло од рака да
го направи тоа за време на кратката пауза.“
50
На пример, ситуацијата кога го средува концертното пијано за да настапи во Зеница, Босна (Велков 2009,
103–104).
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Слика 19 Дел од стенограмите на
Ладислав Палфи (2004), од документацијата на д-р Владан Велков,
и Ладислав Палфи на синтесајзерските оргули „Орсин“ (2005),
фотографија на Љупчо Ристовски
(Артефакт бр. 26 и 71, Јорданоска
2008)

блот од Операта и Балетот при тогашниот МНТ со Бужаровски како диригент, на
кој била изведена Шеќерната приказна. Палфи уште пред тргнувањето од Скопје
претпоставил во каква состојба ќе биде инструментот и понел комплетен алат и
делови за поправка. По пристигнувањето веднаш се зафатил за работа и за два дена
целосно го оспособил инструментот за настап.51 Според искажувањата на Палфи во
книгата на Велков, од алатката за штимање не се раздвојувал, секогаш ја носел во
ташната (Сл. 20). Исто така носел и свеќи и запалка „затоа што многупати згаснуваше
струјата во Радио Скопје, а јас знаев дека некои работи се неодложни и мораат да
се завршат“ (Велков 2009, 181). Сотир Голабовски исто така сведочи дека Палфи
знаел „да го наштима прецизно клавирот и да ги направи сите потребни корекции
на механизмот“ (Јорданоска 2008, 94), а пијанистката Милица Шперовиќ-Рибарски ја
поставува неговата штимерска работа како почеток на уметничкиот процес на настаДимитрије Бужаровски во својата студија за оперите Деспина и мистер Докс и Шеќерната приказна (Бужаровски 2020) во детали го опишува ова случување.
51

40

Белешки за првите македонски пијаноштимери

Слика 20 Ладислав Палфи и кларинетистот Тале Огненовски снимени во Пензионерскиот дом во Аеродром (1979), фотографии на Илија Пејовски (Артефакт бр. 41 и 39, Јорданоска 2008)

пувањето.52 Палфи споменал „како штимер бев баран постојано“ (Велков 2009, 214),
a забележано е дека штимал и во Приштина (Ib., 192) и во други градови од поранешна Југославија (Ib., 196).
Прецизниот слух53 на Палфи му овозможувал брзо транспонирање на партитурата на самото место, дури и за време на концерт, доколку инструментот или пејачот
одбирале да настапат на поинаква интонација (Ib., 64; Шперовиќ-Рибарски 1994).
Самиот изјавил дека со музичкото искуство го има извежбано „дешифраторскиот
слух, односно аналитичкиот слух“ преку кој тонската снимка може да ја претвори
во нотен запис (Велков 2009, 137), а забележана е и неговата изјава: „мојот слух е
надграден така да кажам на штимерска основа и притоа успевам да го одредам
бројот на интерференциите помеѓу два тона, макар само и во интервалот на една
единствена кома. Таквиот слух е исклучителен и прецизен во одредувањето во
фреквенцијата на тонот“ (Ib., 137).
Но, апсолутниот слух некогаш му задавал и проблем, на пример, кога како дете
се соочил со „дотогаш непочувствувано психичко оптоварување“ кога требало да
настапи со Сонатата за пијано во g-moll од Роберт Шуман во просториите на језуитскиот ред во Суботица на пијано наштимано за цел степен пониско, при што решил
да не го следи слухот, туку автоматски меморираните движења на прстите.54 „Лаци,
Неговиот однос со музиката, а особено со пијаното, е мистичен и трансцендентен: тој започнува со
неговото штимање на пијаното, а завршува со нивно заедничко предавање. Оттаму неговиот пијанизам се
одликува со феноменална способност за мигновно осознавање на музичката партитура, неретко и нејзино
транспонирање, по потреба и за кварта, во директна, жива изведба на подиумот; со блескав виртуозитет,
со страствено понирање во тајните пораки на музиката и нејзиното фантастично предавање. (Шперовиќ-Рибарски 1994)
53
Во книгата на Велков постои цела приказна за откривањето на апсолутниот слух на Ладислав Палфи, кој
како дете додека слуша радио опкружен со семејството извикува „Колку е прекрасен овој ‘Gis’.“ (Велков
2009, 37–40)
54
Одлучив, иако за мене тоа беше многу мачна и тешка одлука, да ги следам автоматизираните удари на
моите прсти по клавијатурата. Но, стравот остана во мене поради оправданата опасност која ме демнеше,
во некој миг да не ме поведе слухот и да почнам да музицирам по него, и така да направам вистински
музички хаос од кој никој не може да ме спаси. Го насочив сето внимание кон играта на моите прсти по
црно-белите клавиши, напрегнувајќи се да не го слушам она што ми ѕунеше во главата, прекрасната Шуманова соната во g-moll. И со голема мака успеав. Не бев сосема сигурен дали сепак во некој миг мојот слух не
им се беше наметнал на моите прсти. (Велков 2009, 62–64)
52
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благословен да е твојот апсолутен слух!“ му велел Ловро Матачиќ, на што Палфи му
возвраќал „Биди среќен што го немаш!“ (Јорданоска 2008, 94).
Палфи исто така ја изучувал и виолината. Неговиот татко го подучувал да свири
на виолина уште како дете, виолината му била спореден инструмент на Музичката
академија во Загреб, а професорите настојувале да го убедат дека со неговиот слух
е предодреден за гудачки инструменти. Како што му има самиот изјавено на пишувачот на овие редови, „за виолинистот апсолутниот слух е благослов, за пијанистот
е проклетство“ (Ib., 90).
На почетокот на осумдесеттите години со штимерската дејност почнува да се
занимава Кире Ристески, кој по Фазекаш и Трпков, е најзначајниот наследник на
професијата кај нас. Текстот е направен во директен контакт со него во септември
2019 година и со користење на цитати од 30-минутното документарно видео насловено Семејна темперација55 на авторот Јордан Дуков (2018), во реализација на Телевизија Телма.
Роден е на 3 мај 1955 година во Прилеп. Во најраната возраст бил забележан
дека многу убаво пее (Дуков 2018). Основното образование го стекнал во Основното
училиште „Кочо Рацин“ во Прилеп. Неговата музикалност ја препознал наставникот
по виолина Никола Тумбески, кој предавал во Основното музичко училиште „Ордан
Михајлоски – Оцка“ во Прилеп, каде што во периодот од 1963 до 1969 година, напоредно со основното образование, Ристески ја изучувал виолината. Во осмото одделение на основното образование класниот раководител им предложил на родителите тој да се запише во музичко училиште или во математичка гимназија, бидејќи
веќе била забележана неговата надареност и за математика. Го избрал Средното
музичко училиште во Битола, каде што продолжил да ја изучува виолината, и го
завршил во 1974 година.
Поради ограничените финансиски средства на семејството и непоседувањето
инструмент, не продолжил да студира виолина, за што и самиот вели „музиката е
прилично скапа за да се образува човек“ (Дуков 2018). Студирал на Факултетот за
музичка уметност во Скопје на групата за теориски предмети во периодот 1974–1979
година (Ортаков 1986, 48). Професор по пијано му била Лепша Пиперковска. Во
штимерскиот занает влегол по иницијатива на професорот и композитор Томислав
Зографски. Потребата од профилот пијаноштимер на ФМУ се појавила како повеќе
од неопходна и се совпаѓа со времето на последните семестри од студиите на
Ристески. На ФМУ во 1978 година се организирала аудиција за избор на кандидат
за оспособување на пијаноштимер во фабриката „Безендорфер“ во Виена. Како
благодарност за двата купени концертни пијана од страна на ФМУ, менаџментот
на фабриката прифатил обука на едно лице, на тој начин обезбедувајќи соодветна
техничка поддршка на инструментите од свое производство. Од 11-те пријавени на
аудицијата бил избран Кире Ристески и во годините 1978 и 1979, во два наврати,
се остручувал во оваа фабрика (Сл. 21) под контрола на рускиот штимер-мајстор
Виктор Ганчо.

Видеото е поставено на сервисот Јутјуб под насловот Семејна темпорација. Згрешената буква поттикнува
игра на зборови и можност за постоење на наслов кој исто така одговара заради тоа што во филмот се претставуваат различни генерации на штимери во едно семејство.
55
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Слика 21 Кире Ристески за време на остручувањето во фабриката „Безендорфер“ во Виена (1978/79), од
документарното видео Семејна темперација (Дуков 2018)

Чувството за жица сум го имал уште од мал, може втора, трета година нижа школа јас сам сум
си ја штимал виолината. Ама тоа не значи ништо, зашто сите деца што се помузикални сами си
ги штимаат виолините. Може оттаму, може и тоа ми помогна доста...
Но кога отидов во „Безендорфер“, да бидам искрен, првите месеци одушевен бев и доста
работев, се посветив малку повеќе, дури и сето она слободно време... До три сатот работев
со мајсторот кој ми беше предодреден, механика, регулирам, правам, поправам... а после три
штимав некаде до девет сатот и тоа ми беше мојата работа во Фабриката.
Многу убаво што имаше многу јаки луѓе... светски штимери... убаво е да се гледаат тие луѓе, и
храброста за да ја работиш таа работа... е голема кога работиш со поголеми луѓе кои работат
концерти..., кои во Фабриката се признати луѓе. (Дуков 2018)

На Факултетот за музичка уметност се вработил на 1 април 1980 година (Сл. 22,
Сл. 23), и со еден поголем прекин од 2000 до 2015 година, работел до 3 мај 2019
година кога е пензиониран. Во 1999 година била направена репарација на концертните пијана Безендорфер во Концертната сала на ФМУ од страна на специјалист од
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фабриката „Безендорфер“, и Ристески
присуствувал постојано на процесот.
Од него се подготвени пијаната за сите
концерти снимени во ФМУ (во Архивот
Бужаровски) на концертните Безендорфери во Концертната сала и двете
пијана Јамаха во помалата концертна
сала на ФМУ. Во 1996 година, при
подготовката на концертот на Меѓународниот студентски симфониски
оркестар, која се одвивала во салите
на хотелот „Инекс Горица“ во Охрид,
Ристески го средил тамошното пијано
Петроф кое било користено за вечерните забави. Димитрије Бужаровски,
тогашен декан и главниот двигател
на целиот проект, во документарното
видео со кое во 2016 година се одбележаа 20 години од првиот концерт
на овој оркестар, изјавува: „Од Домот
на културата во Охрид беше донесено
пијано во многу лоша состојба кое
Слика 22 Кире Ристески на концертното пијано
„Безендорфер“ во Концертната сала на ФМУ – Скопје, фантастично го репарира Факултетскиот штимер Кире Ристески“ (BuzAr
фотографија од Библиотеката на ФМУ – Скопје
2016).
Од 1990 година, Ристески секоја година бил ангажиран на фестивалот „Охридско
лето“. За неговиот професионален капацитет зборува изразениот гест на благодарност на австралискиот пијанист Роџер Вудворд (1995), како и на бугарскиот пијанист
Антон Диков (1983), кои и посебно му се обратиле по завршувањето на концертите. И
секако, тука е врската со Симон Трпчески, кој го следи уште од студентските денови.
Ристески неколку пати патувал во различни градови во Европа каде што настапувал Трпчески (Сл. 24), на пример, го придружувал во Манчестер заради бирање
на концертно пијано за неговиот настап, а во Хамбург присуствувал на подготовката на пијаното за концертот. Вели дека повеќе од 15 години го одржува личниот
Стенвеј 274 на Симон Трпчески во неговиот дом, набавен заедно со него во фабриката во Лондон (Дуков 2018). Во знак на благодарност и признание за високопрофесионално подготвениот инструмент, Трпчески на Ристески му го посветил бисот на
концертот во рамките на отворањето на фестивалот „Охридско лето“ во 2010 година.
За овој настан концертниот Стенвеј56 на кој се одржуваат концертите во црквата „Св.
Софија“, бил пренесен на сцената на Античкиот театар во Охрид. По овој настан
Трпчески изјавил:
Не станува збор за инструментот кој го избрале Трпков и Палфи на половината на шеесеттите, туку за
вториот Стенвеј набавен за фестивалот во 1990 година. Ристески се сеќава дека пијанистот Наум Груберт го
промовирал инструментот со рецитал.
56
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Слика 23 Промоција на чембалото во Концертната сала на ФМУ – Скопје, настапува Гералд Хамбицер, во
првиот ред седи Кире Ристески, во вториот ред e Лепша Пиперковска, 15 јануари 2000 година (BuzAr)

Бисот им го посветив на нашиот најдобар штимер Кире Ристевски и Улрих Герхардс,57 кој важи
за еден од најугледните штимери во светот. Господинот Герхард дојде буквално на два дена
овде, за заедно со Ристески да го препородат инструментот кој „Охридско лето“ го поседува.
(Журнал 2010)

Покрај работата во музичките институции во Македонија, Ристески бил многупати ангажиран во музичките училишта во Бујановац, Лесковац и Врање, а и понатаму редовно ги средува инструментите во приватните домови.58 Но, кога станува
збор за подготовка на концертен инструмент, Ристески инсистира на ангажирање на
профил кој перманентно се школува.59
На отворањето на зградата на Македонската филхармонија во 2017 година, штимерот Герхардс (Ulrich
Gerhartz) повторно допатувал од странство за да го подготви инструментот за неговиот настап. Ова се единствените познати случаи македонски уметник да ангажира штимер од странство кој специјално ќе допатува
во Македонија за да го подготви инструментот за неговиот настап.
58
„Нема дом на млад или докажан пијанист кој тој не го посетил, нема клавир на кој не засвирил.“ (Џаровска
2018)
59
Во однос на совладувањето на предизвикот штимање на пијано, посебно за оние кои мислат дека може
сами да наштимаат пијано без претходна подготовка, професорот по виолончело на ФМУ – Скопје, Живко
Фирфов раскажува за студентка од Јапонија која студирала со него на Универзитетот во Кент, Охајо во
деведесеттите. На Факултетот немало доволно пијана за вежбање, и таа си купила прирачник и клуч за
штимање, се осмелила и успеала да го наштима пијаниното кое се наоѓало во просторот на музиколошкиот
и етномузиколошкиот кабинет. На ова пијанино, кое и факултетскиот штимер не го одржувал зашто било
оштетено, таа вежбала до крајот на годината и го одржувала. „Очигледно, кога се сака, сè се може“ (Од
разговорот со Живко Фирфов во март 2020 година).
57
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Слика 24 Кире Ристески
и Симон Трпчески во
фабриката „Стенвеј“
во Лондон, од документарното видео Семејна
темперација (Дуков
2018)

Надградбата, и она што согледува човек со други мајстори, сето тоа е премногу корисно.
Инаку човек се затвора во една ситуација кога е сам и мисли дека тоа е вака добро и потешко
напредува. А вака кога има предизвик да работи повеќе и повеќе сконцентрирано да работи,
ти доаѓаш до ситуација да ја направиш на пример самата темперација, ама во уште поубава
форма, значи од убавото секогаш има поубаво (...)
Морам да признаам, во еден момент мојата желба беше јас сепак да бидам еден концертен
штимер, еден човек признат во тој поглед со таа работа (...) Она што сакав да го направам
во „Безендорфер“ и го направив, но заклучокот го донесов после години, веќе 40 години
работам, дека сепак сакам да се издвојам, не е само работата да бидеш клавирштимер, туку
доколку... не направиш клавир во Филхармонија, за концерти со уметниците, тоа задоволство
е далеку поголемо отколку штимање на домашни клавири (...)
Инаку често пати клавирштимерите во помалите места, има во секој град по некој се занимава
со тоа, но доколку му дадете да наштима концертен клавир тој можеби нема ни да прифати.
(Дуков 2019)

Во процесот на штимање Ристески вели дека користи клуч, гумени и филцани
кајли, шрафцигер и клешти. Се води според техниката на октавно штимање и квинти
со мало пулсирање. Вели „во моментот кога ќе се наштима пијаното, звукот е чист
како кристал, инструментот како да дише, и тогаш е најубавиот звук“ (од разговорот
со него). За пренос на инструментите му помагаат тајфата на Мустафа, Решат и Мерт
Џан.
Со својот неуморен темперамент, естетскиот сензибилитет и љубовта кон природата, просторот околу зградата во која живее во населбата Ново Лисиче, во 2001
година го има преобликувано во т.н. „Парк на музиката“. Во паркот, покрај грижливо
хортикултурно средените садници, има поставено рачно изработени скулптури од
рециклирани музички инструменти, со централно место за неизбежното пијано. Се
случува во просторот да организира разновидни собирања и концерти, но и хуманитарни акции.60
Тој редовно се појавува како Дедо Мраз за Нова година. За еден популарен портал има изјавено дека
дедомразовската облека му е сошиена од завеса од Народниот театар во Скопје урнат во земјотресот од
1963 година. Исто така за овој портал кажал дека на пијаното најмногу свири популарни мелодии: „Свирам
60
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Слика 25 Бојан, Кире и Даниел Ристески во просториите на Националната опера и балет, од документарното видео Семејна темперација (Дуков 2018)

Кире Ристески и неговите синови, Бојан и Даниел Ристески, и двајцата пијаноштимери, со посебен пиетет зборуваат за својата семејна професија (Сл. 25). Кире
Ристески вели: „музиката во мојот живот претставува многу, претставува една
убавина, една радост, среќа, музиката оплеменува, расположува, задоволува...“;
Даниел Ристески зборува за динамиката и прогресот во работата, разноличноста
и разновидноста, „клавирот е еден океан со работа, има премногу работа на
него, премногу различни акции, што прави да се заинтересираш што повеќе и да
се усовршиш во сето тоа. Не е досадно затоа што не е монотоно, не е исто.“ Кога
станува збор за предностите на семејниот занает Бојан Ристески вели: „ги преплетуваме сите три знаења и правиме едно наше заедничко“ (Ib.).
Даниел Ристески споменува дека во врвните фабрики како онаа на „Стенвеј“
во Лондон, покрај тоа што е потребно образование, голема пракса и многу работа,
бараат второ колено на штимери.61 Во случај кога станува збор за семеен занает62
штимерот ја наведува и генерацијата во семејството штимери на кое припаѓа (Winter
2018). Кире Ристески вели „во фамилијарен занает луѓето учат едни од други
несвесно, уште од најмала возраст“, а на ова се надоврзува Даниел Ристески кога
вели дека „имавме среќа што пораснавме покрај еден таков татко, со преголема
сè, од Ричард Клајдерман до Оливер Драгоевиќ. Малку сум застанат во времето на ’Скалинада‘. Сакам
далматинска музика. Далмација е музика и вино.“ (Џаровска 2018)
61
... што значи дека бараат посебна грижа и љубов кон пијаната. Треба да сте еден целосен пакет, од добар
слухист, до добар работник, и доколку го споите сето тоа можете да добиете некакво признание од нив дека
сте сертифициран клавирштимер. (МРТ 2019)
62
Даниел Ристески вели: „Искуството е многу битно, нашиот татко има веќе 40 годишно искуство на работа.
Може да кажам дека се разликувам од нивната австриска школа, затоа што англиската школа е малку
поинаква и можеби има некои иновации кои ги донесов, сепак можеби ќе научат од мене нешто како најмал,
иако јас цел живот учам од нив двајца. Но, сепак ова е семеен занает и преплетувањето на различни искуства може само да нѐ направи посилни“ (Дуков 2018).
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креативност и инспирација (...) Од мали години гледајќи го татко ми, се заинтересирав за тоа и така ми се роди љубовта да станам професионалец во тоа што го
работам“ (Дуков 2018). Неговиот брат вели: „90% од работите што ги имам научено
се од татко ми. Моето доусовршување во „Безендорфер“, беше само финиширање
на моето знаење со татко ми. Тој е нивни ученик, јас него го наследувам со неговото
знаење.“ (Ib.)
Бојан Ристески е роден на 7 март 1985 година во Скопје, девет години ја изучувал
виолината во МБУЦ „Илија Николовски-Луј“, во најголем дел наставник му била
виолинскиот педагог Зоја Марковиќ, во 2004 го завршил средното музичко училиште
при МБУЦ како музичар-теоретичар, а во 2008 година дипломирал на студиската
програма за музичка теорија и педагогија на Факултетот за музичка уметност во
Скопје. Даниел Ристески е роден на 13 мај 1991 година во Скопје, инструментот
кој го изучувал во основното музичко училиште во МБУЦ бил пијаното, наставник
му била пијанистичкиот педагог Лепа Мрмевска, средното музичко училиште исто
како и неговиот брат, го завршил во групата на музичари-теоретичари, а високото
образование го оформил на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на
Катедрата за преведување и толкување (англиски и германски јазик), на која дипломирал во 2015 година.
Покрај работата со својот татко, двајцата постојано се надградуваат во фабриките за пијана: Steinway & Sons, Bösendorfer и Petrof. Бојан Ристески бил остручуван
во три наврати во 2003, 2007 и 2016 година во фабриката „Безендорфер“, а Даниел
Ристески покрај остручувањето во овие фабрики се стекнал со специјализација за
репарирање на пијана во „Стенвеј Хол“ во Лондон.63 Последната специјализација им
била во фабриката „Петроф“ во Чешка во 2019 година.
Овие млади луѓе ја подигнуваат оваа дејност на едно ново професионално ниво.
Бојан Ристески вели „мене ми беше потребен еден подолг период да се одлучам и
да излезам на сцената како клавирштимер, затоа што сакав кога ќе излезам да бидам
комплетно и максимално спремен, и со знаење и со искуство, за да не утнам, или да
кикснам, и некој да каже, види го овој пробува – не пробувам, јас тоа го работам, тоа
го правам“ (Ib.).
За еден клавирштимер многу е битно да има посетено повеќе производители и фабрики каде што се
прават клавирите за да може да се создаде некој свој критериум. Доколку не сте посетиле не би можеле да
направите критериум, не би можеле да ги знаете иновациите кои ги имплементираат, ги вметнуваат цело
време во клавирите. Сум имал среќа да ја посетам фабриката во Чешка, „Петроф“, каде што имав одлично
искуство. Бев со мојот татко таму. Целосната работа и производството на клавирот успеав да го видам. Исто
бев во Австрија во Виена во фабриката на „Безендорфер“ каде што останав еден месец на обука, бев во
фабриката во Хамбург во „Стенвеј“, а после тоа останав на долготрајна обука во „Стенвеј“ во Лондон, во
„Стенвеј Хол“, каде што го стекнав најголемото искуство и сертификат за пијанотехничар и клавирштимер.
Обуките се разликуваа на сите три места. Акциите кои ги работевме беа различни, на пример, во „Петроф“
бев на обука за производство на клавири, како се произведува комплетно клавирот од резбање до дрвото
како се суши, колку време е потребно да се произведе еден клавир, како се прават жици, како се прави рама,
како се прават клавиши. Во „Безендорфер“ бев на обука за регулација на механика, по нивните стандарди,
а во „Стенвеј“ имав една обука за комплетна реставрација за клавир. Во „Стенвеј“ обуката беше најтемелна
затоа што имав можност да ги фатам сите можни гранки, од штимање, до комплетна реставрација на стар
клавир, до производство на нов клавир, регулација на механика. Таму созреав како клавирштимер и научив
доста работи кои не можев да ги научам на друго место. (изјава на Даниел Ристески во Дуков 2018)
63
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Од 2018 година го водат салонот Пијано Центар (Piano Centre) кој се наоѓа во
подрумскиот простор на објектот на Националната Опера и Балет во Скопје. Во
салонот се продаваат пијана од различни производители, се изнајмуваат, транспортираат, сервисираат, репарираат и одржуваат пијана, и официјално ги застапуваат
германските производители Feurich и Ritmüller. Покрај ова, Бојан Ристески ја води и
работилницата Корифеј.
Редовно се повикувани од страна на македонските музички институции и фестивалите, постојано се активни со известувања и понуди на социјалните медиуми,
во архивите на телевизиите и порталите може да се проследат интервјуа со нив, а
присутни се и со свои презентации во трговските центри, алтернативните фестивали
и културните установи (Женски магазин 2018).
Во работата најпрво проверуваат во каква состојба е инструментот, потоа ја одредуваат неговата апсолутна висина, по што поминуваат на самиот процес на штимање
во кој се водат според системот на температивно консонантно октавно штимање. Во
еден од телевизиските прилози Бојан Ристески зборува за изборот на композициите
со кои ги проверува различните регистри по завршувањето на работата.64
Исто како и нивниот татко, велат дека одговорноста за подготовка на пијано за
концерт е многу поголема од работата на пијано за домашна работа. Инструментот
може да биде наштиман во време од час половина до три часа, но некогаш и многу
повеќе, во зависност која е потребата и што треба да се постигне со инструментот.
Бојан Ристески вели дека апсолутната висина на која денес се штимаат инструментите е 442 Hz, што е случај со сите музички установи и оркестри (МРТ 2019).65
На крајот на овој преглед мораме да напоменеме дека во Македонија штимерскиот занает го практикувале и Кирил Ангушев и Станко Панев кои работеле во
Средното музичко училиште во Скопје во периодот 1952–1954 година, односно
1968–1972 година (МБУЦ 1995, 115–116). Во Битола со штимање се занимавале Петар
Сидовски и Димче Стојановски, дипломирани на теорискиот оддел на Високата
музичка школа во Скопје во 1971 година (Ортаков 1986, 38), и Кирил Петков, кој во
Битола имал работилница за поправка на музички инструменти.
Во Скопје, подолго време со оваа професија се занимава Љубомир Нишевиќ,
кој својата едукација за штимање и репарирање стари инструменти со клавиши ја
стекнал во Софија. Меѓу останатите кои се бавеле со дејноста се и Јане Аврамовски,
како и Петар Огнаноски, долгогодишен контрабасист во Македонската филхармонија.
Интересно е да се забележи дека тројцата штимери кои во изминатите децении
биле активни во градот Ниш, биле наставници по пијано во Средната музичка школа
во Ниш, а едниот од нив бил и директор на школата. Своето високо образование го
стекнале на Факултетот за музичка уметност во Скопје, каде што дипломирале на
Откога ќе се заврши со штимањето нормално е да пробаш нешто да видиш како ќе звучи. Секој регистар
има своја различна композиција. Средниот има една, басот има друга, дискантот има трета. Во една прилика
професорот Каровски ме праша, ај засвири ми Месечева соната да видиме басот како звучи и оттогаш
секогаш со Месечева соната го проверувам басот, зашто тие басови тонови на нејзе доаѓаат до израз. Средниот регистар, пример еве, ќе ја спомнам „Тамара“, ми звучи најдобро, или Вангелис кога го свириш октавно
консонантноста излегува до израз. (МРТ 2019)
65
Бојан Ристески вели дека во Македонија има многу постари клавири, од 50 и повеќе години, и некои од
овие инструменти не дозволуваат да се оди погоре во висина, па мора да се адаптираат на тоа што самите
ќе дозволат да се извади од нив. (МРТ 2019)
64

49

Музички клуч
инструментот пијано. Слободан Вуловиќ дипломирал во класата на Јасминка Чакар
во 1980 година, а Боривоје Младеновиќ и Илија Марковиќ во класата на Бранко
Цветковиќ во 1980 година, односно 1983 година (Ортаков 1986, 49, 51; Костић 2011,
87, 272).
Внукот на Александар Трпков, Костадин Андоновски, како што споменавме,
исто така се занимава со штимање и досега бил ангажиран како пијаноштимер во
МБУЦ и ФМУ. Роден е на 24 септември 1981 година во Скопје, основното и средното
музичко образование ги завршил во МБУЦ на инструментот виолина, наставници му
биле виолинските педагози Марија Мандичевска и Аспарух Коневски, а дипломирал
и магистрирал виолина на Факултетот за музичка уметност во Скопје, во класата
на професорот Зоран Димитровски. Андоновски пораснал со Александар Трпков;
тој го остручил во занаетот, а во 2005 година бил на доостручување во фабриката
„Петроф“ во Чешка.66
Од 2012 година свој концертен сервис во Скопје, за продажба, изнајмување за
концерти и сервисирање на пијана, со назив Kriterium Music води пијанистот Иво
Настевски.
Оваа мала историја на штимањето пијана во Македонија беше изработена со цел
да ги претстават луѓето од вториот ешалон во музичката уметност, оние незабележливите, чии имиња не се запишани на концертните програми, а без кои не може да
се замисли изведбата на пијано. Поголемо внимание беше посветено на оние кои
се занимавале со оваа професија во минатото, односно оние кои се најоддалечени
од нас, и за кои воопшто не беше пишувано досега. Реконструирањето на животот
и штимерската дејност на Стеван Фазекаш, првиот штимер во Македонија, и на оној
што следува по него, Александар Трпков, можеше да биде направено исклучиво врз
основа на сочувани пишани документи со лични искажувања за себе, што е случај со
Стеван Фазекаш, и документацијата поврзана со концертите за кои го подготвувал
пијаното, што особено е случај со Александар Трпков. Во двата случаи клучни беа
и средбите и разговорите со нивните потомци, во прв план Ладислав Фазекаш и
Викторија Андоновска, кои успеале да зачуваат артефакти од своите родители. Кога
станува збор за штимерската дејност на пијанистот Ладислав Палфи, многу значајни
беа неговите видувања на штимерската професија запишани од страна на Владан
Велков.
Штимерите кои следуваат по основоположниците на дејноста во Македонија се
веќе наши современици, го живеат информатичкото време, како што е случај со
семејството Ристески, и за нивната активност сведочи поголем материјал во дигитална форма, а снимено е и документарно видео. Најмладата генерација штимери
се веќе школувани музичари, со високо музичко образование, во чекор ги следат
новините во професијата, отворени се кон светот, се вмрежуваат со врвните професионалци и со виртуозите на инструментот, редовно се надоградуваат во врвните
центри на штимерската професија, во фабриките во Европа.
За разлика од повеќето други музичари, изведувачи на различните бројни музички
инструменти, пијанистите ја имаат привилегијата да не го носат инструментот со
себе (се разбира освен привилегирана група поединци на кои други им го пренеНа сертификатот е заведена следната карактеристика: “Grand pianos and upright regulation and voicing”
(АТ95).
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суваат инструментот), но затоа постојано ги демне опасноста за својот настап или
вежбање да наидат на инструмент во лоша состојба (со технички недостаток или
ненаштиман инструмент). Резултатот на нивната изведба е секогаш комплементарен
со квалитетот на инструментот и грижата за него. Добар инструмент знае да го инспирира пијанистот, лош – да го фрустрира. Оттаму, навидум невидливите поединци кои
се грижат за пијаното и го штимаат, оставаат траен печат во секоја пијанистичка
изведба. Од друга страна, тие се свидетели на музичката историја од еден многу
специфичен агол и затоа секогаш се благороден материјал за музиколошките истражувања и битен сегмент во реконструкцијата на музичкото минато.

51

Музички клуч
Библиографија
Белдедовски, Михаил. 2007. Никола Галевски, со виолината до светлината. Скопје:
Дирекција за култура и уметност – Скопје.
Бужаровски, Димитрије. 1989. Историја на естетиката на музиката. Скопје: Факул
тет за музичка уметност.
Бужаровски, Димитрије, приредил и превел. 2000. Од природни до компјутерски
звуци и тонови, избор на текстови од психофизиката и компјутерската музика.
Скопје: Факултет за музичка уметност.
Бужаровски, Димитрије. 2020. Од Шеќерна до Деспина. Скопје: Факултет за музичка
уметност – Скопје. Достапно на сајтот buzar.mk.
Прајс, Џорџ Вард. 2010. Сказната за солунската армија, избор и превод Владимир
Цветковски. Скопје: Селектор.
Велков, Владан. 2008. Евгениј Ладислав Палфи (Не)заборавениот гениј. BuzAr (ebook).
Велков, Владан. 2009. Евгеније Ладислав Палфи (Не)заборавениот гениј. Скопје:
Македонска искра.
Дуков, Јордан. 2018. Семејна темперација, Телевизија Телма. YouTube: Jordan Dukov,
13 јули. Прегледано на 29 февруари 2020. https://www.youtube.com/watch?v=Uc
F7PEKTCPQ&list=UUJinmeyeDfXszDiTaeKaH1w&index=4&t=0s.
Женски магазин. 2018. „Приказната на единствените штимери на клавири кај нас.“
Женски магазин, 19 јуни. Прегледано на 1 март 2020. https://zenskimagazin.mk/
prikaznata-na-edinstveite-shtimeri-na-klaviri-kaj-nas-#.
Журнал. 2010. „Маестрален настап на Трпчески и Плетњев.“ Журнал, 13 јули.
Прегледано на 1 март 2020. https://daily.mk/what/305875/maestralen-nastap-natrpcheski-i-pletnjev.
Зафировић, Стојан. ур. 1934. Споменица четрдесетогодишњице државне мушке гим
назије у Скопљу 1894–1934. Скопље („Немања“ Задужбинска штампарија Вардарске
Бановине).
Ислам, Аида. 2011. Македонската пијанистичка уметност и педагогија. Скопје:
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје.
Јањиќ Дачевиќ, Емили. 2020. „Вокалната педагогија во Македонија низ дејноста на
Коста Трпков (1919–1993).“ Дипломски труд, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Факултет за музичка уметност – Скопје.
Јорданоска, Трена. 2007. „Лепша Пиперковска – основоположник на македонската
пијанистичка педагогија.“ Во Истражувања во музикологијата и етномузиколо
гијата, 14. Конференција на ИРАМ, уредена од Димитрије Бужаровски, 1–26.
Прегледано на 1 март 2020. http://buzar.mk/IRAM/Conferences/XIVConf.html.
Јорданоска, Трена. 2008. „Местото и улогата на Ладислав Палфи во појавата на
професионалниот пијанизам во Македонија.“ Магистерски труд, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“, Факултет за музичка уметност – Скопје.
Качева, Алла, Славица Христова и Татјана Ѓорѓиовска. 2002. Животот во Скопје
1918–1941. Скопје: Музеј на Град Скопје.
Костић, Сузана. 2011. „Вуловић, Слободан,“ „Младеновић, Боривоје.“ У Енциклопедија
Ниша, Култура, ур. Мирољуб Стојановић, 87, 272. Центар за научна истраживања
САНУ и Универзитета у Нишу, Одсек за српски језик и књижевност.

52

Белешки за првите македонски пијаноштимери

Коцевски, Данило. 2017. Скопски легенди. Скопје: Дирекција за култура и уметност –
Скопје.
Мауренсиг, Паоло. 2005. Canone inverso, превод Лилјана Узуновиќ. Скопје: Табернакул.
МБУЦ. 1995. Музичко-балетски училишен центар „Илија Николовски-Луј“ Скопје,
1945–1995. Скопје: МБУЦ.
МРТ. 2009. Малиот старец и големото дете, документарна емисија, режисер Стојан
Стојаноски, сценарио Весна Малјановска.
МРТ. 2019. Едноставно заводливо, Македонска радио-телевизија, 10 јануари.
Гостување на Бојан и Даниел Ристески. Прегледано на 29 февруари 2020. https://
www.facebook.com/pianocentremk/posts/2192690211059057/.
Ортаков, Драгослав, ур. 1976. Висока музичка школа Скопје 1966–1976. Скопје: Висока
музичка школа.
Ортаков, Драгослав, ур. 1986. 20 години Факултет за музичка уметност, Висока
музичка школа 1966–1986. Скопје: Факултет за музичка уметност.
Прајс, Џорџ Вард. 2010. Сказната за Солунската армија. Превод Владимир Цвет
ковски. Скопје: Селектор.
Светозаревиќ-Покорни, Бранислав. 2017. Здружение за култура и уметност „Иљо
Антески-Смок“ – Тетово, Културно пулсирање низ времето (1922–1947–2017).
Тетово: Здружение за култура и уметност „Иљо Антески-Смок“.
Татарчева, Валентина. 2002. „Да се долови душата на клавирот.“ Дневник (6 јуни): 15.
Џаровска, Милица. 2018. „Облеката ми е од завеса од урнат театар: Штимерот Кире
е најбараниот Дедо Мраз.“ Женски магазин, 31 декември. Прегледано на 1 март
2020. https://www.zenskimagazin.mk/oblekata-mi-e-od-zavesa-od-urnat-teatar-shti
merot-kire-e-najbaraniot-dedo-mraz-.
Џимревски, Боривоје. 2005. Градска инструментална музичка традиција во Маке
донија 1900–1941. Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје.
Шперовиќ-Рибарски, Милица. 1994. Ладислав Палфи. Македонска радио-телевизија,
Музичка и касетна продукција, Здружение на музичките уметници на Македонија,
SOKOJ MP 13022.
Barbieri, Patrizio. 2003. “Temperaments – Historical.” In Piano, An Encyclopedia, edited
by Robert Palmieri, 388–394. New York/London: Routledge.
Becker, Howard S. 2008. Art Worlds. Berkeley/Los Angeles/London: University of
California Press.
Berlioz, Hector. 1856. A Treatise upon Modern Instrumentation and Orchestration.
Translated by Mary Cowden Clarke. London: J. Alfred Novello. Internet Archive.
Boyd, William. 2018. Love is Blind. New York: Alfred A. Knopf (ebook).
Bukofzer, Manfred M. 1947. Music in the Baroque Era, from Monteverdi to Bach. New York:
W.W. Norton & Company, Inc.
BuzAr. 2006. Лепша Пиперковска, основоположник на македонската пијанистичка
педагогија, радиоемисија бр. 67, водител Трена Јорданоска, BuzAr.
BuzAr. 2012. Промотивно видео за книгата Македонската пијанистичка уметност и
педагогија од Аида Ислам, BuzAr.
BuzAr. 2016. 20 години од Меѓународниот студентски симфониски оркестар (1996–
2016) – Сеќавања на деканoт на Факултетот за музичка уметност во Скопје 1995–
1999 проф. д-р Димитрије Бужаровски, документарно видео, BuzAr.
53

Музички клуч
BuzAr. 2019. Благоја Дескоски – искажувања, документарно видео, BuzAr.
Bužarovski, Dimitrije. 2015. Sonologija. Fakultet umetnosti u Nišu, Centar za naučnoistra
živački rad SANU i Univerziteta u Nišu.
Bužarovski, Dimitrije. 2016. Sociologija muzike. Niš: Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti
u Nišu.
Bužarovski, Dimitrije and Trena Jordanoska. 2015. “Revisiting Macedonian Musical Cul
ture during World War Two.” Facta Universitatis, Series: Visual Arts and Music 1/1:
21–29.
Campbell, Denele Pitts. 1997. Notes of a Piano Tuner. Sarasota, Florida: Pineapple Press.
Internet Archive.
Cheng Naishan. 1989. “The Piano Tuner.” The Piano Tuner, 143–172. Translated by Britten
Dean. San Francisco: China Books & Periodicals. Internet Archive.
DeNora, Tia. 2004. Music in Everyday Life. Cambridge University Press.
Hafner, Katie. 2000. “Piano Tuners Have Built a Bridge To 18th Century.” The New York
Times (Feb. 17). Accessed February 29, 2020. https://www.nytimes.com/2000/02/17/
technology/piano-tuners-have-built-a-bridge-to-18th-century.html.
Hafner, Katie. 2008. A Romance on Three Legs, Glenn Gould’s Obsessive Quest for the Perfect
Piano. New York: Bloomsbury (ebook 2012).
Haynes, Bruce. 2002. A History of Performing Pitch, The Story of “A”. Lanham, Maryland,
and Oxford: The Scarecrow Press.
Heaton, Barrie. 2002. “Standard Pitch or Concert Pitch for Pianos.” UK Piano Page.
Accessed March 1, 2020. https://www.piano-tuners.org/history/pitch.html.
Jordanoska, Trena. 2017. “Rekonstrukcija pionirske delatnosti Ladislava Palfija u razvoju
makedonskog pijanizma.” Artefact 3/1: 1–19.
Jordanoska, Trena. 2019a. “Od Večerinki do Nokturna, Kodifikacija tradicije u
savremenost.” Artefact 5/1: 1–29. doi: 10.5937/artefact5-22084
Jordanoska, Trena. 2019b. “The Shift in the Idioms of Macedonian Music Culture during
the Balkan Wars and World War I.” In Prvi svjetski rat (1914.-1918.) i glazba - skladateljske
strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji / The Great War (1914-1918) and music compositional strategies, performing practices, and social impacts, (Serija Muzikološki
zbornici / Series Musicological proceedings, br. 21), urednici/edited by Stanislav
Tuksar, Monika Jurić Janjik, 113–136. Croatian Musicological Society / Hrvatsko
muzikološko društvo.
Jordanoska, Trena and Dimitrije Bužarovski. 2015. “Macedonian Composers during
World War Two Revisited.” Facta Universitatis, Series: Visual Arts and Music 1/1: 31–40.
Loesser, Arthur. 1954. Men, Women and Pianos, A Social History. New York: Simon and
Schuster.
Mason, Daniel. 2002. The Piano Tuner. New York: Alfred A. Knopf (ebook).
Meinke, Peter. 1984. “The Piano Tuner.” The Atlantic Monthly (Feb.): 70–74.
Pain, Barry. 1912. “The Piano-Tuner,” The New Gulliver and Other Stories, 235–247.
London: T. Werner Laurie, Ltd., Clifford’s Inn. Internet Archive.
Pierce Piano Atlas. 2017. Pierce Piano Atlas, digital edition. Accessed February 29, 2020.
https://www.piercepianoatlas.com/.

54

Белешки за првите македонски пијаноштимери

Pokazivač. 2018. „Veljko Ramadanović – velikan koji nas je zadužio i čije ime ne smemo
zaboraviti.” Pokazivač, 29. Novembar. Pristupljeno 15. jula 2019. https://www.
pokazivac.com/veljko-ramadanovic-velikan-koji-nas-je-zaduzio-i-cije-ime-ne-smemozaboraviti/.
Rytsarev, Sergei A. 2003. “Russia – Piano Industry.” In Piano, An Encyclopedia, edited by
Robert Palmieri, 323–325. New York/London: Routledge.
SEEcult. 2013. „Čovek koji je video probleme.” SEEcult.org, 21. juli. Pristupljeno 1.
marta 2020. http://www.seecult.org/vest/covek-koji-je-video-probleme.
Sullivan, Anita. 1985. The Seventh Dragon, The Riddle of Equal Temperament. Lake Oswego,
Oregon: Metamorphous Press. Internet Archive.
Van Poucke, Peter G.C. 2003. “Tuning.” In Piano, An Encyclopedia, edited by Robert
Palmieri, 403–406. New York/London: Routledge.
White, William Braid. 1917. Modern Piano Tuning and Allied Arts. New York: E.L. Bill.
Internet Archive.
Winter, Seth. 2018. “The lost art of piano tuning.” Medium, February 20. Accessed
March 1, 2020. https://medium.com/@sethwinter0909/the-lost-art-of-piano-tuning2cd2df7a8264.

55

ISBN 978-9989-2381-5-4

