
vsaj obsežno nakazali to problematiko. Iz pregleda ambita vidimo, da prevla
dujejo napevi v intervalu sekste (v Sloveniji septima!). Pregled ritma kaže, da 
prevladujejo napevi s »hemioltio« ritmično osnovo. Pri tem so v večini napevi, 
v katerih, prevladujejoi binari, pa čeprav tudi niso redki napevi z večino 
ternarov. 

Tako lahko poudarimo', da urednikovi podatki k napevom v tej zbirki 
izdatno olajšujejo študij folklornega bogastva v makedonskih napevih in pome-
nijo važen prispevek k naši folkloristiki. Radoslav Hrovatin 

MAKEDONSKI NARODNI ORA so koreografski znaci i terminologija. Koreo-
grafsko pismo go sostavile i ovaa zbirka ja uredile Ž IVKO FIRLOV i GANČO 
PAJTONDŽIEV. Knigoizdatelstvo »Kočo Racin«, Skopje 1955. 84 str. 

Potem ko so Makedonci v poslednjih letih često tudi pri nas pokazali svoje 
ritmično pestre in izrazno svojevrstne plese, mora vsakogar razveseliti, da jim 
je uspelo vse to tudi že zabeležiti in izdati ter tako ustvariti nove možnosti za 
študij njihove zelo razvite ljudske umetnosti tudi na tem področju. Izdajatelja 
Živko Firfov, vodja muzikološko-koreografskega oddelka Folklornega inštituta 
NR Makedonije, in njegov sodelavec, koreograf Gančo Pajtondžiev, sta sestavila 
makedonskim plesom primerne znake za označbo gibov. Pri tem tlporabljata 
koreografijo, ki je kombinacija notnih-znakov za označen je časovnega nastopa 
gibov, kot je že znano iz koreografije dr. V. Žganca, dalje novih znakov za 
označbo gibov nog in deloma ostalega telesa ter končno posebnega strokovnega 
opisa plesa. Pri tem načinu beleženja je razvidna razlika med ritmom napeva 
in ritmom plesa v značilni ipoliritmiji nekaterih primerov (Tropnalo oro golemo; 
Kalajdžiskoto). Večina priobčenih 20 plesov ima enostavno ritmično osnovo. 
Nad polovico, t. j . 14, jih ima V4 m e r O ' in le 4 so v značilni »hemiolni« meri 
(Tropnalo oro golemo '/le, Makedonka /̂le, Nevestinsko */i6, Kalajdžiskoto *̂/i6). 
Tako bo marsikdo v zbirki pogrešal nekatere znane makedonske plese (Crno
gorka, TeškotO', Cučuk itd.). Ples novejšega izvora je »Mlada partizanka«, ki 
nagiba k polimetričnosti v odnosu napeva k plesu. Večina primerov so peti 
plesi. Ostali imajo instrumentalne napeve ljudskih glasbil (svorče, grneta, 
duduk, zurla in tapsin, gajda). 8 plesov je priobčenih večglasno. Vendar je 
verjetno le dvoje večglasij originalnih folklornih stvaritev. Ostalo so najbrž 
priredbe urednika Ž. Firfova. Plesi so bili zabeleženi na revijah in festivalih. 
Za 8 plesov je celo označeno, da so jih plesale šolske in društvene plesne sku
pine. Glede na to vidimo, da se v zbirki prepletata vidika ljudskoprosvetnega 
praktika z znanstvenim delavcem. Temu sicer ne bi a priori oporekali, vendar 
3a bi bilo potrebno nadrobno označiti, kako se izvajajo posamezni plesi V 
cmečkem okolju in kaj je nastalo na področju ljudske prosvete. Take opombe 

k vsakemu plesu posebej bi dale zbirki večji pomen. Ne glede na to pa je 
treba poudariti, da sta urednika izvršila na področju makedonske ljudske plesne 
umetnosti važno pionirsko delo, ki bo rabilo kot pomembno izhodišče ZA 
nadaljnji študij in obdelavo te pano'ge ljudske umetnosti. 

Radoslav Hrovatin 

ALBANIAN A N D SOUTH SLAVIC ORAL E P I C POETRY. B Y STAVRO SKENDI . PMla-
delphia, American Folklore Society, 1954 (Memoirs of the American Folklore 
Society, Volume 44, 1954). Printed in Germany at J.J.Augustin, Gluckstadt. 
Vel. 8», V n i , 221 str. 

S k e n d i j e v a knjiga o Albanski in jugoslovanski narodni epiki je spo-
polnjena doktorska disertacija (habilitacijsko delo), sprejeta 1951 na Oddelku 
za slavistiko Kolumbijske univerze (Columbia University) v New Yorku in 
predstavlja dragocen donesek k spoznavanju albanske in srbskohrvatske ljudske 
epike in njunega medsebojnega razmerja; saj so avtorju kot svetovalci stali na 
strani najboljši poznavalci, med njimi Albert B. L o r d Harvardske univerze, 
Cambridge Mass USA, in Alois S c h m a u s Miinchenske univerze na Bavar-


