
други белешки за загинати борци 
во НОВ (250); XIV. Написи и дру
га биографски податоци за истак- 
нати револуционери и учесници 
во народно-ослободителната борба 
(82). Во книгата е поместен и 
список на загинати борци за кои 
има биографии во книгата на Бо- 
ро Кралевски „Беа, загинаа, оста- 
наа“, Историски архив — Скопје,

1969, стр. 419,, по^ азбучен ред и 
регистар на автори.

На крајот, треба да се поздра- 
ви иницијативата на Градскиот 
одбор на СЗБ од НОВ на Скопје 
за издавањето на оваа библиогра
фии а и за ко ja обезбеди средства 
за нејзиното објавување.

С. М.

МАКЕДОНСКИ ΦΟΛΚΛΟΡ, Списание на Институтот за фолклор на 
СРМ, год. VI, бр. 11, Скопје 1973, 168

По извесно задоцнување, нео- 
дамна се појави и И број на опи- 
санието на Институтот за фолклор 
на СРМ — Скопје „Македонски 
фолклор“ кое редовно излегува 
веќе шест години. Списанието со- 
држи поголем број статии, сооп- 
штенија, материјали, критики, ре
цензии, белешки и хроника. При- 
лозите донесуваат драгоцени ма
тери] али за македонската фолкло- 
ристика, а дел од нивните резул- 
тати можат да бидат мошне ко- 
рисни и за целосното расветлува- 
н>е на македонската историја.

Статии објавуваат 8 автори од 
кои четири се на руски, а четири 
на македонски јазик, со кратки 
резимеа на македонски, односно 
руски и францу ски јазик. На 
уводно место е поместена стати- 
јата на д-р Борис Путилов (Ле
нинград, СССР) „Епот за Марко 
Крале и проблемот на епскиот ју- 
нак и историската личност“ (стр. 
5—8). Путилов го обработува проб
лемот на епскиот јунак и исто
риската личност врз материјалот 
на епот за Марко Крале, укажу- 
вајќи дека во епската песна не 
треба да се бара некаква конкрет

но-фактичка основа, а во реално- 
историската личност прототип на 
епски јунак. Toj заклучува дека 
епот е специфичен народен умет- 
нички модел на историјата, со 
комплекс на историски претстави 
и идеали на народот. Во песните 
и за Марко како тип на херој, 
оставиле траги повеќе епохи. На 
крајот констатира дека епот за 
Марко Крале не е циклус песни 
за реалниот Марко од Прилеп.

Димче Најчески (Скопје) пи- 
шува за „Епската идеализација во 
јуначките песни (Врз материјалот 
на македонските јуначки песни 
за Марко Крале)“ (9—19). Авторот 
доаѓа до сознание дека реалноста 
на турското ропство, разграната 
со средствата на една архаична 
поетика, изгледа наивно детска. 
Јуначкиот en со векови ja пре- 
несувал вистината за животот, но 
и илузии и заблуди, кондензира- 
ната ошптествена свест на наро- 
дот којашто учела и воспитува- 
ла, но како идеологија не можела 
да претставува програма за акци- 
ја и успешна борба.

Д-р Јосип Бадалиќ (Загреб) ja 
објавува статијата „Кон твореч- 
ките постапки на руската и хрват-
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ската народна епика (Билината 
„Ставр Годинович“ и хрватската 
далматинска епска песна „Ni za 
sam život ljuba se ne zamjenjuje”)’' 
(21—26), Светлана Димитриева 
(Москва, СССР) „Обид за карто- 
графирање во проучувањето на 
руските билини“ (27—38), Блаже 
Петровски (Скопје) „Баладата за 
продадената невеста во македон- 
ското народно творештво“ (39—
46), Наталија Велецкаја (Москва, 
СССР) „Од историјата на словен- 
ската пролетна обредност“ (47— 
51), Танас Вражиновски (Скопје) 
„Ликот на змевот во македонските 
предаеија“ (53—63), Изалиј Зем- 
цовски (Ленинград, СССР) „Кон 
анализата на една мелодија — за 
методиката на системного истра- 
жување во етномузикологиј ата“ 
(65—68).

Во рубриката „Соопштенија и 
материјали“ застапени ее исклу- 
чиво автори од Македонија (Скоп- 
je): Александра Попвасилева „Ма- 
кедонци — билингвисти во Рома
н с а “, со пет прилога (69—83), Та
нас Вражиновски „Момин скок 
во македонските преданија“, со 
три прилога (85—92), Воислав Ја- 
ќоски „НОБ, Тито и КПЈ во ал- 
банската народна песна“ (93—102), 
Трпко Бицевски „Кон музичките 
карактеристики во горанското 
пеење“, со осум примери (103— 
108), Михаиле Димовски „Прилог 
кон проучувањето на варијантите 
на арата и ороводните песни од 
типот „лесното“ во Струга и Стру- 
IHKO“, со 17 прилога (109—114).

Во рубриката „Осврт“ д-р Бла
же Ристовски се осврнува на „Три 
советски фолклористички зборни- 
ка и еден нефолклористички проб
лем“ (115—130). Потенцирајќи го

интересот на советските фолкло- 
ристи за балканскиот и македон- 
скиот фолклор преку присуството 
на конгресите на СУФЈ и ова спи
сание, Ристовски забележува дека 
повремено се појавуваат и прило- 
зи и одделни публикации од не
кой советски фолклористи во кои 
наоѓаат израз и некой ставови што 
не спаѓаат во доменот на науката. 
Во освртот на првиот зборник 
„Славянскй и балканский фоль
клор, Академия наук СССР, Ин
ститут славяноведения и балка
нистики, Издательство „Наука“, 
Москва 1971, посебно се задржува 
на обемниот и вонредно задла- 
бочен уводен прилог на младиот 
историчар Е. П. Наумов, „Јужно- 
словенскиот епос и проблемитена 
српското средновековие“ (5—52), 
кој извршува споредбени согледу- 
вања на изворите и литературата 
со епските текстови. Притоа, ис- 
крснуваат -низа интереони резул- 
тати од овие согледувања за нај- 
значајните имиња на српското и 
македонското оредновековие, осо- 
бено истакнатите поединци кои 
можат да бидат од голема полза 
за историчарите.

На дел од статиите во трите 
зборника од различии издавачи, 
д-р Б. Ристовски прави критички 
осврт на нивната ненаучна постав
ка на темите и засегнувањето на 
интереоите на македонскиот на
род, претставувајќи го македон
скиот фолклор како бугарски.

Во рубриката „Критики, рецен- > 
зии, белешки“ (131—157) опфатени 
се голем број книш, зборници и 
списанија, а во „Хроника“̂  е по- 
местен извештајот на д-р Б. Рис-, 
товски „Од дејноста на Институ-
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тот за фолклор во 1972 г.“, како й 
соопштението за „XIX конгрес на 
Сојузот на здруженијата на фол- 
клористите на Југославија во 
Крушево“ од Т. Жежељ — Кали-

чанин. На крајот на списанието 
даден е и редовеиот список 
на соработниците ово овој број.

С, М.

МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР, Списание на Институтот за фолклор на СРМ, 
год. VI, бр. 12, Скопје 1973, 274.

Дванаесеттиот број на ава спи
сание целосно е отстаиен на ма- 
теријалите од III меѓународен сим
позиум за балкански фолклор што 
се одржа на 7 и 8 јули 1973 г. во 
Охрид на следните претходно оп- 
ределени теми: 1. Пролетайте на- 
родни обичаи, песни и игри кај 
балканските народи; 2. Билингвиз- 
мот во прозното народно твореш- 
тво; 3. Проблематиката на терми- 
нологијата и класификацијата на 
кратките жанрови; 4. Дувачките 
музички народни инструменти со 
двојно јазиче (од типот обоа) на 
Балканот; 5. Позицијата и улога- 
та на жената при изведбата на на- 
родните ора и песни, 6. ЦвеОшња- 
та во народната орнаментика на 
балканските народи.

За симпозиумот беа пријавени 
85 реферата од 88 референта, 52 
од странски земји (Австрија, Ал- 
банија, Бугарија, Гана, Грција, 
Израел, Полска, Романија, САД, 
CP Германија, Турција, Унгарија, 
Франција, ЧССР, СССР) и 24 ре
ферента од Македонија.

Овој број на списанието ги со- 
држи салю рефератите по првата 
тема за „Пролетайте народни оби
чаи, песни и игри кај балкански
те народи“. Голем дел од согле- 
дувањата во овие реферата можат 
да бидат драгоцена поткрепа во 
истр ажувањата на историчарите, 
особено за оштествено-аконом-

ската положба и развитокот на 
општествено-културната свест кај 
населението во подалечното ми- 
нато за кое располагаме со малку 
изворен материјал од други видо- 
ви. За таа цел ш  набројуваме 
насловите само на рефератите, по- 
местени во овој број, кои се одне- 
суваат на Македонија: Кирил Пе- 
нушлиски „Тематиката на маке- 
донските пролетай обредни песни“ 
(стр. И—14); Блаже Ристовски 
„Кон проучувањето на македон- 
ските лазарски народни песни 
(31—39); Трпко Бицевски „Кон му- 
зичките карактеристики на лазар- 
ските песни во Долин Полог“ (47 
—50); Михаиле Димовски „Лазар- 
ските ороводни песни во Струга 
и Струшко и нивните етнокорео- 
лошки карактеристики“ (57—62); 
Коле Симитчиев (Вроцлав, Пол- 
ска) „Гурѓовденските народни пес
ни и обичаи кај Македонците, Ср- 
бите и Бугарите“ (97—105); Аепо- 
сава Спировска „Кон проучување- 
то на обичајот тајане во некой 
места во Македонија“ (111—115); 
Блаже Петровски „Ѓурѓовденските 
народни песни при лулање во ма
кедонского народно творештао“ 
(125—129) ; Т анас Вражиновски
„Остагоци на ѓурѓовденското жрт- 
вопринесување во Валандово и 
Марвинци“ (131—134); Татјана Же- 
жељ — Каличанин „Билјарски пес
ни од Западна Македонија (еврза- 
ни со празнувањето на Гурѓов-
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