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ТЕМБРОТ НА НАРОДНИТЕ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
ВО ДЕЛОТО ТРЕТА СИМФОНИЈА „РУСТИКА” оп. 58 НА
КОМПОЗИТОРОТ ВЛАСТИМИР НИКОЛОВСКИ (1925-2001)
Во текстот темелно и доследно ќе се опише и дефинира темброт на
оркестарската група на народни музички инструменти, нивните својства и
карактеристики во Третата симфонија „Рустика“, op. 58 на композиторот
Властимир Николовски. Од бројното македонско музичко творештво се
одредивме токму за делото Трета симфонија „Рустика“, оп. 58, (1975) од
причина што е едно од првите дела во македонското творештво во кое
имаме употреба на народни музичи инструменти. Што се однесува до
поимот рустика, најмногу е впечатлив при рустикалното исполнување
на инструментите, посебно во нивните соло- делници. Всушност,
инспирацијата е од рустикалното фолклорно пеење кое претставува наша
национална вокална основа, а во делото е појавено преку употреба на
инструментација на вокалот - оркестрација на човечкото пеење на сцена,
преку разни музички инструменти.
Причината што се фокусиравме конкретно на ова делото лежи и во
поводот за одбележување на десетгодишнина од смртта на композиторот
Властимир Николовски, како еден од доајените и најзначајните музички
творци во Р. Македонија,
Интенцијата на авторот во Третата симфонија била што подлабоко
да се навлезе во корените на фолклорот што го претставува преку
карактеристичната фолклорна употреба на: мелодијата, ритамот,
хармонијата и инструментариумот. Кога ќе се повлече паралела помеѓу
времето кога е создадено ова дело и денес, ќе се заклучи дека денешната
изработка на народните музички инструменти е пософистицирана и
попрецизна, се проширува опсегот и се создаваат услови за изведба на
ова дело со народни инструменти. Описот на фолклорниот тембр преку
комбинација на музичките инструменти ќе го разгледаме и дефинираме по
истиот пат како што се дадени инструментите редоследно во партитурата.
За таа цел ке ни послужат и нотните примери кои во текстот ке ја потврдат
зададената теза.
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Во оваа партитура најнапред ја среќаваме употребата на кавалот,
со мелодиска функција, дадена во средниот - висок регистар, заедно
со кларинетот, кој претходно е појавен во подлабок регистар. Како
придружни инструменти со хармонска функција на ова место се јавуваат
трубите со сордина, со препознатлив „лонтано звук – повик од далечина“,
како и кампанелите, кои се одликуваат со нежен, кршлив тембр и тамтамот во пијанисимо динамика. Подоцна се приклучува алт - флејтата,
чиј тембр имитира и претставува стилизиција на втор, придружен кавал,
во подлабок регистар, во комбинација со бонгоси и виолини, кои свират
во висок регистар со пијано динамика и опишуваат „вресок“ кој доаѓа од
далеку. При крајот од мелодиската делница се приклучува и тапанот.

Пр. бр. 1.(стр. бр. 102 од партитурата)
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Во текот на композицијата следува употреба на двете зурли (како
алтернатива во текстот авторот има наведено две обои). Карактеристично
е тоа што авторот на овие инструменти им доверил мелодиска функција
дадена во полифон слог, во вид на хетерофонија, а на места и со бордунски,
педален настап. Хетерофонијата и бордунот се најкарактеристични
музички изразни средства кои се јавуваат во македонскиот музички
фолклор. Зурлите се наоѓаат во својот среден - низок регистар, кои во
комбинација со тапанот образуваат комплементарен ритам. Во следниот
такт се приклучуваат и кларинетите во низок регистар, со што на најдобар
начин го потврдуваат тој „зурлашки призвук“. Хорните и трубите во 6т. се
карактеризираат со хармонска функција, во пијано динамика, дадени со
мотив на лонтано звук, од далечина.

Пр. бр. 2. (стр. бр. 3)
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Во современата модерна оркестрација се прават обиди за доближување до фолклорната традиција. Во музичкиот творечки процес
традицијата кај македонските композитори се рефлектира на неколку
начини преку: интуитивно продирање на фолклорот и народните музички
инструменти; конкретно со директна употреба на цитати или целосни
фолклорни мелодии, ритмичко- хармонски структури или пак со употреба
на оригинални народни музички инструменти, како и индиректено
на флуиден начин со употреба на идиоми или сегменти од фолклорот
или имитација на народни инструменти со посредство на класичниот
симфониски состав (Манчев, 2005).
Редица македонски композитори употребуваат оригинални народни
инструменти во симфонискиот оркестар Други пак, со помош на
имитација од постојниот оркестрациски инструментариум добиваат
звук на народни инструменти. В.Николовски во Третата симфонија на
почетокот со помош на обои и кларинети во длабокиот регистар добива
звук на зурла.

Пр. бр. 3. (стр. бр. 5)
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Во нотениот пример бр.4 се дадени флејти во висок регистар и
со фортисимо динамика, заедно со кларинети, кои опишуваат силен
рустикален „вресок“, а гудачите во фортисимо динамика се одликуваат со
улога на „импулси“. Пред крајот на појавата на зурлите се јавуваат хорни
и труби, кои се карактеризираат со рустикален тематски мотив во форте
динамика, а тоа е разработка на почетниот тематски материјал даден во
зурлите, во аугментација и понатамошна разработка со истиот почетен
тематски материјал.
Појавата на зурлите е со мелодиска функција, дадени во среден - висок
регистар (пр. бр.5).Тие се во комбинација со: кларинет, бас-кларинет,
гајда, фаготи, а сите се одликуваат со мелодиска функција, а заедно
образуваат интересен рустикален тембр. Како придружни инструменти
со ритмичко- хармонска улога се јавуваат гудачите.

Пр.бр. 4. (стр. бр. 6)

59

ГОДИШЕН ЗБОРНИК

|

ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

Пр. бр. 5. (стр. бр. 100)

Гајдата (како алтернативен инструмент за изведба авторот на ова
место го наведува кларинетот) во делото е појавена да ја карактеризира
мелодиската функција, а се протега низ целиот свој амбитус со опсег од:
d1-е2, во форте динамика.
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Пр. бр. 6. (стр. бр. 100)

Непосредно по завршувањето на нејзиниот настап се јавува со
мелодиска функција и појава на интересна глисандо - исполнителска
техника. Се комбинира со фаготи, а заедно тие образуваат интересен
рустикален призвук. На тоа место дрвените дувачи формираат интересен
„зурлашки тембр“, во длабок регистар, додека гудачите се карактеризираат
со ритмичко-хармонска улога, која во комбинација со тапан и тимпан
формираат комплементарен ритам.
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Пр. бр. 7. (стр. бр. 104)

Мелодиската функција на гајдата е комбинирана со фаготи и обои
(пр. бр.7). Хорните се одликуваат со популарните „довикувачки“ тонови,
дадени во нагорно - глисандо артикулациска техника, а тимпан и тапан
се карактеризираат со ритмичка функција, во вид на комплементарно
надополнување со гудачите, кои имаат хармонско-ритмичка функција,
додека флејти, кларинети и ксилофон се одликуваат со кратки мелодиски
пасажи, во фортисимо динамика, кои имаат за функција-зголемување на
тензијата, дадени како нараснувачки бранови од краток здив или силен
ветер.
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Пр. бр. 8. (стр. бр. 126)

Тарабуката во делово се јавува да ја карактеризира ритмичката
улога, со цел надополнување и оформување на комплементарниот ритам,
во комбинација со тапан и тимпан. Дадена е со артикулациска техника “col
mani“- свирење, тропање со раце, а во динамика фортисимо. На ова место
гудачите се карактеризираат со ритмичко-хармонска улога - опишување
на темброт на тапанот, а дрвените дувачи имаат мелодиска улога, додека
пак металните дувачи се одликуваат со хармонско-педална функција.
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Пр. бр. 9. (стр. бр. 13)

Тапанот во делово се карактеризира со ритмичка улога, која образува
комплементарен ритам во сооднос со другите музички инструменти, кои
се дадени со ритмичка улога на тие места во делото. Тапанот се одликува
со стандардна артикулација и техника, а малата прачка - стапчето, во
бројни случаи исполнува слободно „ad ibitum“ или на места и со дадена
импровизациска ритмичка фигура (алеаторика). Имено, во Третата
симфонија на почетокот од првиот став тапанот преку алеаторика ја
придружува основната мисла изнесена од обоата и кларинетот, со цел да
се имитира зурлата (Манчев, 2001).
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Пр. бр 10. (стр. бр. 9)
Авторот во ова дело употребува голем симфониски состав, разработен
инструментариум, а инструментите се употребени со најразлични
функции: мелодиска, хармонска, педална, ритмичка, како и комбинација
од истите.
Преку анализата на Третата симфонија „Рустика“, оп. 58 на
композиторот В. Николовски може да се дефинираат неколку значајни
особености како есенцијални за делото. Тоа се елементи со кои авторот
сакал и постигнал оркестрација на најпрепознатливи и најкарактеристични

65

ГОДИШЕН ЗБОРНИК

|

ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

музички изразни средства кои се составен дел од нашиот македонски
фолклор: (1) оркестрација на фолклорно пеење; (2) употреба на автентични
изворни музички народни инструменти; (3) оркестрација на фолклорните
елементи со помош на инструменти од западноевропска провиниенција.
Оркестацијата на фолклорнотот пеење е појавена преку лонтанофилософски звук од далечина како глас на минато, изразен преку хорните.
Нагорниот извик при „рикачките“ тонови е доловен во вид на нагорно
глисандо во хорните и во кларинетите. Од друга страна, хетерофонијата
како еден од најкарактеристичните елементи со кои се одликува
македонското фолклорно пеење е дадена преку употреба на двете зурли
(обои).
Фолклорните елементи се оркестрирани во вид на удари на тапан
во гудачкиот корпус, како и со употреба на ударни инструменти тимпан и
тарабука. Наместа појавениот „зурлашки“ тон е во вид на тембр појавен
во дрвените, а на места и кај металните дувачки инструменти.
Генерално третманот на дрвените и металните дувачки инструменти
во ова симфониско дело е солистички, при што се зголемува оркестарскиот
звукоред. Доколку се опфатат сите инструменти, како што се запишани во
изворна верзија од страна на авторот низ разни места постои модификација
со алтернативни инструменти врз пристапот кон народните (темброт
на: кавал= флејта, зурла= обоа, гајда= кларинет / фагот). Треба да се
потенцира дека значењето на оваа оркестарска група е многу големо,
бидејќи народните инструменти претставуваат најкарактеристичен,
најзначаен и најпрепознатлив белег, како и потпора на драматуршкото
дејствие во творечкиот опус на В.Николовски.
Имено во своите партитури В. Николовски се служи со фолклорни
народни музички инструменти, нови тембри и нови музички изразни
средства кај инструментариумот на оркестарот (барем за тоа време
на нашите простори). Зурлата, кавалот, гајдата и тапанот остануваат
генетски поврзани со традицијата на македонскиот народ. Гледајќи ја
анализата од разни аспекти, произлегува дека музичките инструменти, со
посебен акцент врз народните музички инструменти, се многу значајни
за композиторот Властимир Николовски. Неговиот рафиниран однос при
изборот, организирањето и конципирањето на оваа група инструменти
го потврдува неговиот темелен пристап пред се поради голата почит кон
својата традиција. Притоа авторот најсоодветно извршува озвучување на
драматуршкото дејствие во делото. Комплементарноста во прогресијата
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на носечките мелодиски структури, кои постојано преоѓаат од оркестарот
во солистот и обратно, претставува една од својствените карактеристики
во оркестрацијата на В.Николовски - преземање на мелодиската линија.
Секој инструмент што е различен од друг е појавен во симфонискиот
оркестар, а со тоа постигнува богат колорит.
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