
sedLl in sproti opozarja na morebitne variante in literaturo. — Na zanimivo 
vprašanje etnomuzikologije opozarja F e l i x H o e r b u r g e r (Regensburg), 
ko navaja primere istočasnega petja pesmi z različno melodijo in ritmom. Hoer
burger vidi v tem sozvočju nekakšno praobliko večglasja. — R u d o l f S c h e n -
d a (Tübingen) objavlja v nemškem prevodu tri variante sicilijanske ljudske 
balade o umoru baronice Carini. Balada je nastala po resničnem dogodku iz 
16. stoletja. Italijanski narodopisec S. Salomone-Marini je v 19. stoletju našel 
variante po vsej Siciliji in iz njih rekonstruiral tri »idealne« verzije. Gradivo 
se je pozneje izgubilo, nedavno pa ga je A. Rigoli našel in objavil z znanstve
nim komentarjem. Schenda s tem svojim člankom le opozarja na izdajo, prevod 
pesmi i>a naj bi sicilijansko ljudsko poezijo približal nemškemu občinstvu. 

Drugi del knjige obsega dvoje poročal: o sodobnem stanju ljudske pesmi na 
Holandskem (izpod peresa Tj . W. R. de Hanna) in o raziskovanju ljudskih ba
lad na Češkem. (O. Sirovatka). Medtem ko je prvo samo po sebi zanimivo, je 
vsaj za slovanskega narodopisca drugo koristnejše: podaja namreč pregled naj
važnejše češke literature o pripovednih pesmih, katerih mnoge poznamo v raz
nih variantah tudi pri nas. 

Nazadnje je še vrsta knjižnih ocen o izdajah ljudskih pesmi v zadnjih letih 
in drugih pomembnejših objavah s področja raziskovanja ljudske poezije. 
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Kom-ad Scheierling, Deutsche Volkslieder aus Hohenlohe mit ihren Weisen. 
Im Auftrage des Deutschen VolksUedarchivs herausgegeben von . . . Berlin. 
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Drobna knjižica pomeni 42. zvezek zbirke pokrajinskih pesmaric, ki jih iz
daja osrednji nemški arhiv ljudskih pesmi v Freiburgu i/Br. Urednik je nani
zal 60 pesmi, ki so povečini njegovi zapisi iz zadnjih let, kot je razvidno iz 
seznama na str. 72. Na koncu je še abecedno kazalo po začetnih verzih. Po 
kakšnem vidiku je zbirka urejena, vsaj na prvi pogled ni videti, ker se pesmi 
vrstijo druga za drugo brez poglavij. Če bi hotel najti določene pesmi, bi mo
ral za vsako prelistati vso knjigo, to pa delu nikakor ni v korist. Najsi bo zbir
ka še tako majhna, pregledno urejena vendar mora biti. 

Na začetek je urednik uvrstil pesmi o naravi in kmečkem delu, ki po izvo
ru najbrž niso ljudske, pač pa samo ponarodele. Pri eni izrecno navaja avtorja 
besedila. Za temi so ljubezenske pesmi, potem pa posamezni primeri vojaških, 
pastirskih in kmečkih, pesmi o voznikih, zidarjih, rudarjih in lovcih; v teh pe
smih se prepletajo tudi ljubezenski motivi. Od balad so objavljene samo tri (Der 
verwundete Knabe, Schloss in Österreich, Graf und Nonne). Zadnja skupina so 
take, ki jih pojo v veseli družbi. Med njimi so nekatere pripovedne, nekaj pa 
je zanimivih po obUki. Spadajo namreč med naštevalne in hkrati kumulativne, 
kot je pri nas npr. Prišla je miška z misnice. Po motiviki pa v teh pesmih ni 
najti sorodnosti s slovenskimi. 

Zdi se, da se je urednik omejil na gradivo, ki pomeni vsakdanji repertoar 
ljudskih pevcev. Saj je težko verjeti, da bi ne znali kakšnih svatovskih, drugih 
obrednih, otroških itd. Kakor je knjižnica sicer prikupna in jo je občinstvo go
tovo dobro sprejelo, tako je vendar škoda, da z boljšim izborom ne nudi prave 
slike pesem&kega izročila svojega področja. 
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Bulletin folklorique d'lle-de-France. Organe de liaison pubUe par la Federa
tion Folklorique d'lle'-de-France, fonde en 1938. Directeur fondateur de la pub
lication: Roger Lecotte, 38, rue Truffaut, Paris (17=). 

Revija izhaja štirikrat letno. Razen stalnih člankov, ki se v vsaki številki 
ponavljajo, ima revija tudi krajše zapise in precej podrobna poročila o kon
gresih in razstavah. Tako je v številki 24 iz leta 1964 sporočilo o 17. konferenci: 
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