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goce.gavrilovski@ugd.edu.mk

Апстракт: Музичкото дело „Илинденски диптих“ на композиторот 
Стојан Стојков е составено од два дела, различни по карактер, темпо, 
оркестрација и други особености. Делото се базира врз обработка на 
народни теми преку стилизација на фолклорните елементи, каде што 
одредени фолклорни теми се полесно препознатливи, некои составни 
мотиви наликуваат на оригинална народна песна, додека други само 
наговестуваат или содржат фолклорни идиоми. Во трудот ќе се 
издвојат покарактеристични места избрани од партитурата на делото, со 
објаснување за присутноста и употребата на фолклорните елементи и 
нивните особености изразени од аспект на: тембар, фактура, оркестрација, 
како и функција на употребените музичките инструменти дадени во 
примерите. 

Клучни зборови: уметничка транспозиција, музички фолклор, 
употреба на фолклорни елементи, современо творештво.

1.Вовед
Творештвото на композиторот Стојан Стојков во поголем дел е 

инспирирано и се базира врз фолклорната традиција, изразот на авторот 
содржи богатство на фолклорни елементи, кои во неговата музика се 
проткаени во оригинална или стилизирана форма. Во текот на трудот 
ќе се опфатат повеќе карактеристични примери во кои се присутни 
фолклорните мотивски елементи од партитурата на делото „Илинденски 
диптих“, вклучително со местата каде што има појава на: стилизирана, 
употреба на обработена или цитирана фолклорна тема. 

781.43:781.63:[78.087.68:785.16+781.61
78.087.685:785.16+781.61]:398(497.7) Стојков, С.
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Композицијата „Илинденски диптих“ за мешан хор, вокален солист 
и гудачки оркестар, создадена во 1993 година од страна на авторот 
Стојан Стојков, се одликува со стилизација на две народни теми, преку 
карактеристична обработка, оркестрација и употреба на фолклорните 
елементи. 

Во овој труд ќе се издвојат карактеристичните места избрани од 
партитурата на делото, преку дефинирање и објаснување за присутноста 
на фолклорните елементи и нивните особености, изразени и опишани од 
аспект на: оркестрација, тембар, фактура, како и функција на употребените 
музички инструменти дадени низ разни примери во делото.

Карактеристични фолклорни елементи
Мелизматичните украси кои претставуваат едни од 

најкарактеристичните фолклорни елементи, а се јавуваат при појава на 
застој или на крај од фразата во мелодиската линија - поприлично се 
појавени низ текот од делото. Најчесто тие се јавуваат во инструментите 
кои го опфаќаат повисокиот регистар, и тоа кај први, втори виолини, 
солист, сопрани и алти, а присутни се уште од почетокот на делото, на пр.: 

-2, 4 и 7т., на трето и четврто време, кај првите виолини;
-3т., на второ време, кај први и втори виолини - во вид на септола;
-5т., на второ време, кај први виолини, во вид на септола;
-6т., на второ време, кај втори виолини, во вид на секстола;
-од 14т.- кај солистот итн.
На почетокот од делото се цитира народната тема „Шени се 

горо“, која е дадена во гудачкиот оркестар, и тоа: првите виолини се 
карактеризираат со главна мелодиска делница, која е удвоена во првиот 
такт и кај виолончела и баси - за октава пониско, за потоа - од вториот такт, 
тие инструменти да продолжат со хармонска функција. Вторите виолини 
се одликуваат со придружна мелодиска делница, а виолите на почеток 
исполнуваат контрамелодија за од вториот такт сите да продолжат со 
хармонска функција (пр.: 1-4т. од партитурата на делото).



 159

Музичка академија, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Нотен пр. бр. 1: С. Стојков „Илинденски диптих“, 1-4т.

Делото продолжува преку појава на вокалниот солист, од такт 
број 13, кој го донесува главниот тематски материјал, преку цитат од 
народната тема, во кој првите виолини се карактеризираат со придружна 
мелодиска делница, вторите виолини се одликуваат со контрамелодија, 
која на моменти (кога партитурата се погледне вертикално) се комбинира 
и со хармонска функција, додека виолите, виолончелата и контрабасите - 
слично како и вторите виолини претставуваат комбинација од придружна 
контрамелодија и хармонска улога (пр.: 13-20т.). 
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Нотен пр. бр. 2: С. Стојков „Илинденски диптих“, 13-20т.

Како карактеристична обработка на фолклорната тема би го 
издвоиле и примерот во 21. такт од партитурата, каде што главната 
мелодиска линија е дадена кај солистот, а таа е удвоена и во првите 
виолини, додека: втори виолини, виоли, виолончела и контрабаси се 
карактеризираат со комбинација помеѓу придружна, контрамелодија и со 
хармонска функција. Од 25. такт, главната мелодиска делница се јавува 
кај: солистот, први и втори виолини, виоли, дадена е во унисоно, а кај 
виолата таа звучи за октава пониско. Виолончелата и контрабасите се 
одликуваат со мелодиско-хармонска функција, а нивната мелодиска 
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виолини, додека: втори виолини, виоли, виолончела и контрабаси се карактеризираат со комбинација 
помеѓу придружна, контрамелодија и со хармонска функција. Од 25. такт, главната мелодиска делница 
се јавува кај: солистот, први и втори виолини, виоли, дадена е во унисоно, а кај виолата таа звучи за 
октава пониско. Виолончелата и контрабасите се одликуваат со мелодиско-хармонска функција, а 
нивната мелодиска делница има за цел, контрамелодија врз главната - постоечка мелодија. Удвојувањето 
на мелодиската делница композиторите го користат со цел да се потенцира одредено место, кое најчесто 
води кон кулминација, а на тоа место се става посебен акцент бидејќи при собирање - сумирање на 
мелодиската линија во една, но дадена кај повеќе разни инструменти, се добива во интензитет при текот 
на делото, а со посебен вид на анкцент врз тоа дадено место  (пр.: 21-28т. од партитурата на делото). 
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делница има за цел, контрамелодија врз главната - постоечка мелодија. 
Удвојувањето на мелодиската делница композиторите го користат со цел 
да се потенцира одредено место, кое најчесто води кон кулминација, а на 
тоа место се става посебен акцент бидејќи при собирање - сумирање на 
мелодиската линија во една, но дадена кај повеќе разни инструменти, се 
добива во интензитет при текот на делото, а со посебен вид на анкцент врз 
тоа дадено место  (пр.: 21-28т. од партитурата на делото).

Во следниот пример главната мелодиска делница е појавена кај: 
вокалниот солист, први, втори виолини и виоли, но за разлика од 
претходниот пример, овде таа е застапена со ист ритам, но со различна 
мелодија во однос на претходната. Првите виолини се движат во унисоно 
и ја поддржуваат главната мелодиска делница и тие се во служба на 
вокалот (чија функција е што подобра и полесна интерпретација и 
интонација), додека мелодиската делница кај вторите виолини и виолите 
може да ги одредиме и како придружни - контрамелодиии, бидејќи, иако 
се одликуваат со ист ритам, нивната мелодиска делница е различна од 
главната. Мелодиската линија на втори виолини се движи вo паралелни 
терци и претставува придружна мелодиска делница, додека мелодиската 
линија на виолите ја надополнува мелодиската делница и е во својство на 
контрамелодија, а сите три мелодиски линии кај: првите, вторите виолини 
и виолите образуваат карактеристични акордски созвучја. Виолончелата 
и контрабасите се одликуваат со мелодиско-хармонска функција, во која 
преовладува хармонската (пр.: 29-32т. од партитурата на делото).

Од 33-ти такт во делото се приклучува и хорскиот ансамбл, кој се 
карактеризира со појава на цитат од народната мелодија. Сопраните се 
одликуваат со главна мелодиска делница и се удвоени со првите виолини, 
додека: алтите, тенорите и басите се карактеризираат со комбинација од 
придружна мелодиска и хармонска функција, кои само на одредени места 
се удвоени и од гудачките инструменти: втори виолини, виоли, виолончела 
и контрабаси (пр.: 33-36т. од партитурата на делото). 

Во 42-ри и 43-ти такт од делото „Илинденски диптих“ за мешан 
хор, вокален солист и гудачки оркестар од авторот Стојан Стојков кај: 
виоли, виолончела и контрабаси се јавува карактеристичен ритмички 
импулс, кој несомнено асоцира на удари од тапан, додека пак првите и 
втори виолини се карактеризираат со мелодиска функција (пр.: 41-48т. од 
партитурата на делото).
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Нотен пр. бр. 3: С. Стојков „Илинденски диптих“, 41-48т.

Од 52-ри такт, во партитурата се појавува целокупниот изведувачки 
состав во кој е цитирана фолклорната тема, и тоа: вокалниот солист се 
одликува со изведба на главната мелодиска делница, која се удвојува, но не 
дословно, и кај сопраните и првите виолини. Алтите се карактеризираат 
со придружна мелодиска делница, која е појавена и кај вторите виолини, 
тенорите се одликуваат со контрамелодија, која е поддржана од страна на 
виолите, додека басите се вдвоени со виолончелата и контрабасите кои 
звучат за октава пониско, а сите се носители на мелодиско-хармонска 
функција (погледнато во хоризонтална или вертикална насока). Ваков 
начин на функции кај инструментите се спроведува сѐ до такт број 64 (пр.: 
53-56т. од партитурата). 

94	

	

 

      Нотен пр. бр. 3: С. Стојков „Илинденски диптих“, 41-48т. 

 

Од 52-ри такт, во партитурата се појавува целокупниот изведувачки состав во кој е цитирана 
фолклорната тема, и тоа: вокалниот солист се одликува со изведба на главната мелодиска делница, која 
се удвојува, но не дословно, и кај сопраните и првите виолини. Алтите се карактеризираат со придружна 
мелодиска делница, која е појавена и кај вторите виолини, тенорите се одликуваат со контрамелодија, 
која е поддржана од страна на виолите, додека басите се вдвоени со виолончелата и контрабасите кои 
звучат за октава пониско, а сите се носители на мелодиско-хармонска функција (погледнато во 
хоризонтална или вертикална насока). Ваков начин на функции кај инструментите се спроведува сѐ до 
такт број 64 (пр.: 53-56т. од партитурата).  

Кулминативниот момент во делот се појавува од 64-ти такт, каде што главната мелодиска 
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Кулминативниот момент во делот се појавува од 64-ти такт, каде 
што главната мелодиска делница е претставена во вид на повеќекратно 
наслојување преку нејзино удвојување во повеќе октави и низ разни 
музички инструменти. Ова потенцирање на мелодиската линија во вид 
на сумирање и збивање, кое резултира и со нејзино потенцирање или 
ставање акцент врз делот, води кон кулминативен момент во делото. Тој 
момент е потпомогнат и од силната форте динамика, која се протега низ 
целиот изведувачки состав. Основната мелодиска линија е претставена 
кај: вокалниот солист, сопраните и вторите виолини. Оваа мелодија 
е удвоена за октава повисоко од страна на првите виолини, додека кај 
алтите и виолите истата мелодиска делница е удвоена за октава пониско, 
додека пак тенорите и басите, кои се дадени во унисоно со виолончелата и 
контрабасите - звучат за уште една октава пониско. Можеме да заклучиме 
дека групирањето на инструментите од изведувачкиот состав се одвива 
преку сродност во регистрите од инструментите, и тоа инструментите се 
распределени по сроден тембар - високи со високи, средни со средни и 
ниски со ниски. Со удвојување на мелодиската линија низ разни октави 
се проширува целокупниот регистар на изведувачкиот апарат, а расте 
динамичкиот интензитет во текот од делото, што резултира со кулминација 
на делот (пр.: 65-68т. од партитурата на делото). 

За разлика од претходниот пример, каде што скоро кај сите 
инструменти доминираше мелодиската функција на инструментите, 
при крајот од делот оваа функција се раздвојува со што се спроведува 
разно-функционалност кај инструментите од изведувачкиот состав. 
Имено, ритмиката кај сите инструменти скоро и да е идентична, но овде 
мелодиската делница е поделена по функции и инструменти. Главната 
мелодиска линија е дадена кај вокалниот солист, сопраните и првите 
виолини, а преку нејзината појава во три разни гласа, се потенцира и 
потврдува нејзината примарна улога. Алтите, кои се движат во унисоно со 
вторите виолини, се носители на придружната мелодиска делница, додека 
тенорите - удвоени со виолите се карактеризираат со контрамелодија. 
Басите се одликуваат со мелодиско-хармонска функција, а се удвоени од 
страна на виолончела и котрабаси, кои звучат за октава пониско (пр.: 69-
72т. од партитурата на делото).
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Нотен пр. бр. 4: С. Стојков „Илинденски диптих“, 69-72т.
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Вториот дел од композицијата „Илинденски диптих“ на композиторот 
Стојан Стојков има назив „Песна за Гоце“. Овој дел започнува со цитатот 
од народната тема, кој се јавува кај вокалниот солист и првите виолини, 
а сите се носители на главната мелодиска делница. Вторите виолини и 
виолите се одликуваат со придружна мелодиска линија, која во однос 
на главната создава комплементарен ритам. Тој ритам продолжува да се 
одвива и при појавата на виолончелата и контрабасите во следниот такт 
- кои хоризонтално погледнати се одликуваат со мелодиска функција, 
а вертикално-хармонска функција, со што севкупната појава на сите 
инструменти несомнено асоцира на фугато-техника на почетокот од делот 
(пр.: 1-4т. од партитурата на делото).  

  

Нотен пр. бр. 5: С. Стојков „Илинденски диптих“, 1-4т.
Од 17-тиот такт се јавува хорскиот ансамбл, во кој се спроведува 

цитат од народната тема. Овој дел се одликува со сличен тематски 
материјал, кој беше појавен на почетокот од делот кај солистот и гудачките 
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Овој дел се одликува со сличен тематски материјал, кој беше појавен на почетокот од делот кај солистот 
и гудачките инструменти. Главната мелодиска линија е појавена во сопраните, а е поддржана од страна 
на првите виолини. Таа во целина и не е удвоена, со што виолините се во служба и служат како 
интонативна поддршка за сопраните. Алтите се поддржани од вторите виолини и се одликуваат со 
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инструменти. Главната мелодиска линија е појавена во сопраните, а е 
поддржана од страна на првите виолини. Таа во целина и не е удвоена, 
со што виолините се во служба и служат како интонативна поддршка за 
сопраните. Алтите се поддржани од вторите виолини и се одликуваат со 
придружна мелодиска функција. Тенорите, кои се удвоени со виолите, се 
карактеризираат со контра мелодиска делница, додека басите, удвоени во 
комбинација со виолончела и контрабаси, кои звучат за октава пониско, 
имаат мелодиско-хармонска функција. И ова место, според појавата и 
гласо-водењето, потсетува на фугатото појавено на почетокот од делот. 
Овој начин на размислување на композиторот е спроведен сѐ до 34-ти такт 
(пр.: 17-20т. од партитурата на делото).  

Како карактеристичен би го посочиле следниов пример од делото, 
каде што од такт број 35-37 нема присуство на вокалниот изведувачки 
апарат. На тоа место се присутни првите виолини, кои се карактеризираат 
со мелодиска функција, вторите виолини се одликуваат со придружна 
контрамелодија и виолите кои имаат хармонска функција. Во 35-ти 
такт во извесна смисла се јавува одредено фугато, каде што на прво и 
второ време првите виолини исполнуваат тематски материјал, кој на 
трето и четврто време се имитира кај вторите виолини и тоа за интервал 
од квинта пониско, за во следниот 36-ти такт сите виолини заедно да 
исполнуваат мелодиска делница удвоена во две разни октави (пр.: 35 и 
36т. од партитурата на делото). 

Тематскиот материјал, кој уште од 35-ти такт претставува цитат 
од народната тема, продолжува преку појава на целиот гудачки состав, 
во 38-ми такт. Овде имаме впечаток дека се работи за два пласта, и тоа: 
првиот пласт е составен од главната мелодиска делница, која е претставена 
во први и втори виолини, а е дадена - удвоена низ разни октави, додека 
вториот пласт е спроведен преку појава на мелодиско-хармонска функција 
кај виолончела и контрабаси, кои звучат за октава пониско од испишаното. 
Виолите се одликуваат со придружна контрамелодиска делница, која 
на моменти се комбинира и со хармонската функција. Впрочем, тоа 
претставува и основна функција на виолите, бидејќи тие се инструменти 
кои претставуваат мост или врска помеѓу нискиот и високиот тембар од 
сите музички инструменти застапени во гудачкиот состав (пр.: 37-40т. од 
партитурата на делото).
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  Нотен пр. бр. 6: С. Стојков „Илинденски диптих“, 37-40т. 

Нотен пр. бр. 6: С. Стојков „Илинденски диптих“, 37-40т.

Од 44-тиот такт се вклучува и целиот хорски изведувачки состав, 
во вид на хор плус вокален солист, и тоа: главната мелодиска улога 
е доверена на вокалниот солист, удвоен е и во сопраните, со цел да се 
потенцира основната музичка мисла, а првите виолини се употребени како 
интонациска поддршка на дадената мелодиска линија. На места, во 47-ми 
такт, преку октавно удвојување за една октава повисоко, виолините ја 
придружуваат мелодиската делница дадена во сопрани и вокален солист, 
иако во претходниот 45-ти такт тие беа удвоени со алтите. Алтите, пак, 
на ова место се карактеризираат дури и со педална функција, заради 
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подолготрајна појава на еден ист тон. Заради оваа појава на истиот тон, 
тие и немаат посебна потреба од помош при интонацијата и затоа во 
овие два такта (46-47т.) алтите и немаат еквивалентен инструмент од 
гудачкиот корпус. Тенорите се вдвоени во виолите и се одликуваат со 
придружна мелодиска функција, додека басите од хорот се удвоени со 
виолончелата и имаат за улога- појава на контрамелодија. Контрабасите 
се карактеризираат со хармонско-педална улога, преку присуство на 
основниот тон од акордот, а на места имаат и мелодиска функција, бидејќи 
тие во понискиот регистар ја удвојуваат мелодиската делница, која се 
појавува кај одредени инструменти, на пример во 47-ми такт (пр.: 45-48т. 
од партитурата на делото). 

Карактеристичен е следниот пример, каде што во цитатот од 
народната тема инструментите кои меѓусебно се вдвојуваат не се дадени 
во ист распоред како во досегашните соодноси и групи. Имено, од 50-тиот 
такт се јавуваат следниве функции на инструменти и групирања: вокалниот 
солист се карактеризира со појава на главната мелодиска функција, која 
за разлика од претходните примери овде не е дословно удвоена, туку 
само е поткрепена - интонативно и мелодиски, од страна на сопраните и 
првите виолини. Типично е и тоа дека на ова место вторите виолини се 
комбинирани со тенорите, кои изведуваат контрамелодија спрема главната 
мелодиска линија. Нивните делници меѓусебно не се дословно повторени, 
туку истите се изведени една од друга и се наоѓаат во интонативен и 
мелодиски сооднос и контекст. Алтите се одликуваат со придружна 
мелодиска делница во однос на сопраните и вокалниот солист. Басите од 
хорот се појавени во вид на придружна мелодиска линија на тенорите и 
најчесто звучат за терца пониско од нив. Виолите се карактеризираат со 
придружна мелодиска линија, првенствено спрема мелодиската линија 
на тенорите, додека виолончелата и контрабасите, кои звучат за октава 
пониско - имаат хармонска улога, која доколку се погледне хоризонтално, 
многу потсетува на дополнителна придружна контрамелодиска делница 
(пр.: 49-52т. од партитурата на делото). 
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  Нотен пр. бр. 7: С. Стојков „Илинденски диптих“, 49-52т. 

На крајот од делото при цитатот на народната тема се создаваат разни комбинации на 
инструменти појавени со различни функции, и тоа:  

 Нотен пр. бр. 7: С. Стојков „Илинденски диптих“, 49-52т.

На крајот од делото при цитатот на народната тема се создаваат 
разни комбинации на инструменти појавени со различни функции, и тоа: 

 – вокалниот солист се јавува во унисоно со сопраните и првите виолини, 
а сите се носители на главната мелодиска функција; 

 – алтите се удвоени со вторите виолини, а се претставници на придружна 
мелодиска делница; 

 – тенорите се удвоени со виолите и се одликуваат со контрамелодија;
 – басите - удвоени со виолончела и контрабаси, кои звучат за октава 

пониско, имаат мелодиско- хармонска улога. 
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Значи, може да заклучиме дека се работи за групирање на музичките 
инструменти од гудачкиот оркестар и составните гласови од хорот по пат 
на темброва сродност или регистрово групирање: ниски со ниски, средни 
- средни и високи со високи делници. 

Интересно е да се напомене дека при крајот од делото (59-63 такт) 
краевите од фразите истовремено не се поклопуваат, а сето ова асоцира на 
ревербирачки канон - каде што мелодиските фрази најчесто истовремено 
започнуваат, но истите завршуваат во различен временски интервал (пр.: 
61-63т. од партитурата на делото). 

Заклучок
На крајот од текстов може да се заклучи дека во текот од трудот се 

опфатeни повеќе карактеристични примери во кои е прикажан начинот на 
примената и присуството на фолклорните мотивски елементи, потврдени 
преку дефинирање на функциите и улогата на музичките инструменти 
застапени во партитурата на делото „Илинденски диптих“ од композиторот 
Стојан Стојков. 

Во текот на трудот се дефинирани повеќе карактеристични примери 
во кои се присутни фолклорните мотивски елементи од партитурата на 
делото „Илинденски диптих“, вклучително со местата каде што има појава 
на стилизирана употреба на обработена или цитирана фолклорна тема. 

Композицијата „Илинденски диптих“ за мешан хор, вокален 
солист и гудачки оркестар од авторот Стојан Стојков се одликува со 
стилизација на две народни теми, преку карактеристична обработка, 
оркестрација и употреба на фолклорните елементи, издвоена преку повеќе 
карактеристични примери во кои се присутни начинот и употребата на 
фолклорните мотивски елементи од партитурата на делото „Илинденски 
диптих“.
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Нотен пр. бр. 8: С. Стојков „Илинденски диптих“, 61-63т.
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   Нотен пр. бр. 8: С. Стојков „Илинденски диптих“, 61-63т. 
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