
Пијанистичка анализа на - „Класична суита” од композиторот 

Тома Прошев 

1.Вовед 

 Предмет на нашето истражување ќе биде квантификација на употребата на 

пијанистички елементи во  “Класична суита”, од композиторот Тома Прошев. За 

таа цел ќе ја  користиме веќе направената класификација на пијанистички техники 

на проф. д-р Ана Гацева. Определената методологија ќе нѝ овозможи утврдување 

на видот и процентот на употребените пијанистички елементи за квантификација и 

запознавање на комбинациите на пијанистичките техники. 

  “Класична суита” е дел од „Збирка IV“, која е едиција на македонската 

музика по пијано, издадена од “Сојузот на композитори на Македонија” во 1996 

година во Скопје, а изборот е направен од композитор Благој Цанев. “Класична 

суита” е пример за  нова суита, со истовремено задржување на формалната 

градба од  барокна суита. Секој став претставуваат самостојна целина без 

меѓусебна тонална поврзаност. 

  2. База на податоци и класификација на пијанистичките техники 

 Пред да се осврнеме кон прикажување на базата на податоци и резултатите 

од пијанистичката анализа, од големо значење е  истакнувањето на формалната 

анализа  која има посебно значење кон процесот на идентификација на основниот 

постулат на делото, давајќи правец кон натамошната обработка на пијанистичките 

техники. Шематски приказ на формална анализа на “Класична суита” од Тома 

Прошев: 

“ALLEMANDE” Allegro moderato  (а, б, а) 

“GAVOTTE”  (Un poco allegro) A (a – b – a1)   B (a – b – a1)  A (a – b – a1) 

“SARABANDE” (Andantino) (a b a)  

“GIGUE” (Presto) (a b a) 



Иако оваа композиција е компонирана според формалниот концепт на 

барокната суита, сепак  композиторот Прошев направил единствен исклучок со 

троделната форма на “GIGUE”. Сепак, според 6/8 метар, темпото и ритмиката се 

задржани принципи за изградба на жига со барокни обележја (Шојлевска, 1990). 

 При анализа на пијанистичките техники, тактот претставува основна 

единица мерка според која се определени пијанистичките елементи. Имено, 

прикажаниот процент на застапеноста на техничкиот елемент е добиен при 

обработка на вкупен збир на тактови во одреденото поле пресметан со вкупниот 

збир на тактови од композицијата. Потребно е да се нагласи дека во еден такт 

многупати наидовме на употреба на повеќе од една пијанистичка техника.  

 Формираната комјутерска база е поделени во две категории: општи 

податоци и податоци за употребата на елементите на пијанистичката техника.  

Општите податоци за делата ги содржат следните информации: 

-‐ автор 

-‐ наслов  

-‐ број на ставови 

-‐ вкупен број на тактови во суитата 

-‐ метар 

-‐ метроном 

 Според оваа класификација тоновите, интегрирани во музичката структура, 

се поделени на: 

-‐ единечни тонови 

-‐ двојни тонови  

-‐ тројни тонови 

 Единечните тонски низи заземаат неизоставен дел од структура во 

најголем број композиции и претставуваат наједноставен сегмент од целокупната 

пијанистичка техника (Ислам, 2001). 

-‐ тонска низа од соседни тонови 

-‐ тонска низа без подметнат палец 



-‐ тонска низа со подметнат палец 

-‐ хроматика 

Тонска низа од прескокнати тонови: 

-‐ арпежи 

-‐ разложени акорди 

-‐ Прекршени повторувачки формули- интервали, акорди без пометнување на 

палец (албертински бас и др.)  

-‐ комбинирана тонска низа на единечни тонови 

 Двојните тонови, за разлика од единечните тонски низи, претставуваат 

посложени музички облици и поради тоа се воведени две нови категории: 

симултани тонови и несимултани тонови. Поделбата на двојните тонови опфаќа 

три групи: 

       -    симултани тонови без октави 

       -    несимултани тонови  

        -    октави 

        Симултаните тонови без октави се разгрануват на: 

-‐ тонска низа од соседни тонови 

-‐ тонска низа од прескокнати тонови  

-‐ комбинирана тонскa низа 

 Несимултаните тонови се поделени на:  

-‐ движење на два гласа  

-‐ едниот глас лежи, а другиот се движи 

 Акордите и октавите се претставници на најтежок вид на пијанистичка 

техника за кои е потребна посебна подготовка на изведувачкиот апарат и 

претставуваат посебен проблем  во методолошкиот процес по пијано. 

 Во категоријата на октави повторно ја употребивме поделбата на:  

-‐ тонска низа од соседни тонови  

-‐ тонска низа од прескокнати тонови  

-‐ комбинирана тонска низа 



  Тројните тонови сe делат на две групи:  

-‐ симултани тонови  

-‐ несимултани тонови 

 

 Симултаните тонови понатаму се делат на:  

-‐ тонска низа од соседни тонови  

-‐ тонска низа од прескокнати тонови   

-‐ комбинирани тонска низи 

 

 Несимултаните тонови се делат на: 

-‐  движење на два гласа: 

-‐ едниот глас лежи, а другиот се движи 

 Потребата за детална пијанистичка обработка придонесе за  вметнување на 

следните пијанистички елементи (Гацева, 2008): 

-‐ репетиции на единечни и повеќе тонови 

-‐ тремола 

-‐ глисанда 

-‐ скокови 

-‐ украси 

- артикулации:  
- легато 

- нелегато 

- стакато 

-  поратато 

-‐ полиритмија 

-‐ ангажираност на раце: свирење со една рака, вкрстување на раце 

-‐ комплементарно свирење 

 
 



3. Приказ на резултатите од пијанистичката анализата во „Класична 
суита” од Тома Прошев 

Според направената пијанистичка анализа (табела број 2) во „Класична суита” 

на композиторот Тома Прошев определивме 21 пијанистичка техника од вкупно 

33. Овој резултат означува висок процент на употребени пијанистички техники. 

Групата на комбинирана тонска низа од единечни тонови (70,4%) се истакнува со 

најголем процент на застапеност во текот на сите четири става. Иако овој 

пијанистички елемент припаѓа во помалкусложениот дел на пијанистичка техника, 

сепак ниската но разновидна имплементација на елементите од  двојните, тројни 

тонски низи, несимултани тонови, соседни октави, скокови, глисандо, репетиции 

ни укажуваат на повисок степен на пијанистичка и интерпертациска комплексност, 

истакнувајќија потреба за совладување на елементи од различен вид на 

пијанистичката техника. 

Што се однесува до артикулацијата, во најголем дел е застапено легатото 

(92,3%), потоа стакатото (39,5%), нелегато (23,8%) и портато (6,6%).  

4. Заклучок 

Како резултат на целокупниот процес на анализа  може да се заклучи дека 

со деталното детерминирање на пијанистички елементи е одреден процентот на 

пијанистички техники. На овој начин се расветлува уште еден аспект кон 

влијанието на методолошката,  дидактичка вредност на „Класична суита”  од Тома 

Прошев. 

Се надеваме дека овој начин на пијанистичка обработка ќе даде уште еден 

допринос кон потребата за редовно имплементирање на македонските 

пијанистички композиции во програмата за пијано во нижото и средното музичко 

образование. Така, се претпоставува дека ќе се истакне голмиот опус на 

македонските пијанистички дела и уште од најмала возрас ќе се навлезе во 

македонската  наследната традиција преку композициите во кој се среќава  краток 

мотив на фолклорен звук, најчесто препознатливи преку потенцирање на 

ритмичката пулсација, метарот и украси. 



Табела 1. Општи податоци 

Автор Тома Прошев 

Наслов „Класична суита“ 

Број на ставови-делови 4 

Вкупен број на тактови 214 

Метар 4/4 

Метрономска единица 92 

Темпо Allegro moderato 

 

Табела 2. Пијанистички елементи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреба на техника Процент 

тонска низа без палец 8,5 

тонска низа со палец 1,3 

прекршени повторувачки акорди 0,9 

единечни тонови – комбинирана тонска низа 70,4 

Двојни тонови – низа од соседни тонови 3,8 

Двојни тонови – комбинирана тонска низа 5,7 

несимултани двојни тонови 9,5 

октави – низа од соседни тонови 3,3 

Тројни тонови – низа од соседни тонови 0,5 

Тројни тонови – комбинирана тонска низа 1,4 

Тројни несимултани тонови 15,2 

комбинирана низа од единечни, двојни и тројни низи 16,1 

Репетиции 10,9 

Глисандо 0,5 

Скокови 1,9 

Легато 92,3 

Нелегато 23,8 

Стакато 39,5 

Портато 6,6 

комплементарно свирење 0,5 

свирење со една рака 1,9 
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