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УДК 929 Петровски, Т. 

https://doi.org/10.55302/MF2179005m 

 

IN MEMORIAM 

 

 
 

Проф. д-р ТРАЈКО ПЕТРОВСКИ 

(1952 ‒ 2020) 

 

На 5 август 2020 година во Белград, Србија, на 68-годишна возраст 

почина д-р Трајко Петровски, научен советник (во пензија), долгогодишен 

истражувач на фолклорот и на етнологијата на ромскиот народ во Институтот 

за фолклор „Марко Цепенков“. 

Роден е на 18 мај 1952 година во скопската населба Топаана. Основно и 

средно образование – педагошка гимназија завршил во Скопје. Во 1974 год. 

завршил Педагошка академија ‒ Група историја и географија, а во 1979 год. 

дипломирал на Групата за историја на Филозофскиот факултет при скопскиот 

Универзитет. Бил наставник по историја во основно училиште (1974 – 1980), а 

во 1980 год. се вработува во Институтот за фолклор како асистент во Одделот 

за народна литература. Наскоро, во 1982 година преминува во 

новоформираниот Оддел за истражување на фолклорот на народностите, како 

истражувач на ромскиот фолклор. Во 1989 год. магистрира на Катедрата за 

етнологија на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Белград, на 

темата: „Календарски обичаји код Рома у Скопљу и околини“, со што се 

стекнува со научниот степен магистер по етнологија. Докторира во 1997 год. 

на Катедрата за етнологија на Филозофскиот факултет на Универзитетот во 

Загреб, со дисертацијата: „Etnichke i kulturne znachajke Roma u Makedoniji“, 

под менторство на проф. д-р Витомир Белај и се стекнува со научниот степен 

доктор по хуманистички науки од областа на етнологијата. Во согласност со 

измените во Правилникот за систематизација на работните места, од 2003 год. 
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неговото работно место гласи: истражувач на фолклорот и етнологијата на 

ромскиот народ во Р Македонија.  

Со својот ангажман во Институтот за фолклор, тој ја имаше пионерската 

улога во трасирањето на патот, за идните истражувачи, на традиционалната 

ромска култура во Македонија, како од аспект на етнологијата, така и од 

аспект на фолклористиката. Во својот речиси 4-децениски ангажман како 

истражувач на традиционалната ромска култура во Институтот за фолклор, д-

р Трајко Петровски има реализирано низа теренски истражувања ширум 

државата и има посетено многу ромски населби и семејства. Има депонирано 

архивски материјал во вид на аудиозаписи на 62 магнетофонски и 

касетофонски ленти, а има снимено и видеозапис за ковачкиот занает кај 

Ромите во Старата скопска чаршија. Учесник е во неколку домашни и 

странски научноистражувачки проекти, кои се однесуваат на ромската 

заедница, а на два, кои беа финансирани од ресорното Министерство за 

образование и наука, беше и раководител.1 Претседател (во 1998 и 2004 год.) и 

копретседател (2018 год.) е на организациски одбори на научни собири 

поврзани со традиционалната култура на Ромите. Во два наврати се јавува и 

како уредник на зборници на трудови што произлегле од овие научни собири.2 

Д-р Трајко Петровски има изготвено и неколку елаборати за 

валоризација на нематеријални културни добра (обичаи, занаети, игри и др.) на 

Ромите во Република Македонија, во рамките на активностите на Институтот 

за фолклор како овластен субјект за валоризација на нематеријални културни 

 
1 Овде би го издвоиле неговиот ангажман на проектите во странство: „Poboljshanje 

pristupa naobrazbi i moguchnostima zaposhljavanja romske nacionalne manjine u 

Hrvatskoj“, финансиран од фондацијата Еurope Aid (2008); „Die Roma in Deutscheland – 

Eine wachsende Minderheit zwischen Migration und Transformation“, организиран од 

Институтот за етнологија при Универзитетот во Лајпциг, Германија, финансиран од 

фондацијата КААD – Katholischer Akademischer Auslander-Dienst, Bonn, Deutscheland 

(2009); „Изучување на ромскиот јазик и култура“, финансиран од Центарот за 

повеќејазичко изучување во Борас, Шведска (2012), а од домашните проекти се јавува 

како раководител на проектите: „Извори и граѓа за проучување на материјалната 

култура во Македонија“ и „Истражување на современата состојба на ромскиот 

фолклор во Р Македонија“, финансирани од МОН. 
2 Станува збор за првиот и за вториот Меѓународен научен симпозиум на тема: 

„Духовната и материјалната култура на Ромите“, одржани во организација на 

здружението на љубители на ромската фолклорна уметност „Романо ило“,  во Скопје, 

и тоа, првиот во 1998 год., а вториот во 2004 год., како и за двата зборници на трудови 

што произлегоа од овие меѓународни научни собири, кои се публикувани во 2002 и во 

2011 год. Подробни информации за научноистражувачкиот ангажман на д-р Трајко 

Петровски можат да се проследат и во статијата на З. Малинов: „Придонесот на 

Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во истражувањето на ромската 

традиционална култура“, публикувана во Зборникот на трудови: Ѓурѓовден/Ерделези и 

традиционалната култура на Ромите во Македонија и на Балканот (Прилози од 

Меѓународниот научен симпозиум одржан на 11 април 2018 година во Скопје, по 

повод 50-годишниот јубилеј од истражувањата на Елзи Иванчиќ Дунин на Ромите во 

Македонија), уредник: д-р Зоранчо Малинов, Институт за фолклор „Марко 

Цепенков“, Скопје, 2018, стр. 40–44. 
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добра за потребите на Управата за заштита на културата при Министерството 

за култура. Тоа се елаборатите: „Василица и василичарските обичаи кај Ромите 

во Скопје“, „Обичајот ’бибијако диве‘ кај Ромите во РМ“, „Ковачкиот занает 

кај Ромите во РМ“ и „Чочекот како ритуална и традиционална игра кај Ромите 

во РМ“, изработен заедно со м-р Стојанче Костов, етнокореолог во Институтот 

за фолклор. 

Со акредитацијата на постдипломските студии по фолклористика на 

Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ од 2008 год., според старата 

студиска програма, д-р Трајко Петровски беше избран за наставник по два 

изборни предмети, и тоа: Ромски фолклор и Традиционални занаети (вториов 

предмет заедно со уште еден наставник), а при акредитацијата на 

постдипломските (втор циклус) студии од 2013 год., според новата студиска 

програма, тој е избран за наставник по изборниот предмет Фолклорот и 

етнологијата на Ромите. Исто така, со акредитацијата на докторските (трет 

циклус) студии по фолклористика од 2018 год., проф. д-р Трајко Петровски е 

избран како наставник по два изборни предмети: Балканска имагологија 

(заедно со уште двајца наставници) и Етнографија на литературата (со уште 

еден наставник). 

Проф. д-р Трајко Петровски има публикувано десетина книги и 50-ина 

статии и прилози од областа на: етнологијата, фолклорот, историјата, јазикот 

и останатите сегменти на културата на Ромите во Македонија (подробната 

негова библиографија следува понатаму во текстот), а за својот придонес во 

проучувањето и популаризацијата на традиционална ромска култура, тој е 

добитник на неколку награди и признанија од домашни и од странски ромски 

организации: Признание за особен придонес и постигнувања во афирмацијата 

на фолклорот и на етнологијата на Ромите, доделена од Здружението на 

љубители на ромска фолклорна уметност „Romano ilo“ од Скопје (2004 год.), 

Признание од ромската организација „Romano anglonipe“ од Љубљана, 

Словенија, за придонес во истражувањето и афирмацијата на ромската 

традиционална култура (2015 год.), Плакета од Светската ромска унија (IRU) 

од Скопје – Plaketa Vash o dji akanutno butikeriba thaj angazmano an o IRU, 

International Romani Union (2016 год.) и др. 

Д-р Трајко Петровски во пензија замина во мај 2019 год., а нешто 

повеќе од една година по пензионирањето живееше во Белград, каде што беше 

преселено неговото семејство неколку години претходно. По повод неговата 

смрт, Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, заедно со Македонското 

етнолошко друштво (МЕД) и здружението „Романи ило“ на 12 август одржаа 

комеморативна седница во просториите на Музејот на Македонија. 

Д-р Зоранчо Малинов 
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Библиографија на д-р Трајко Петровски, научен советник (во 

пензија): 

 

Монографски трудови (книги): 

 

1.  Календарските обичаи кај Ромите во Скопје и околината. 1993. 

Скопје: Феникс; 

2. Ромски народни песни од Македонија. 2001. Скопје: Институт за 

фолклор „Марко Цепенков“, народни песни, кн. 16; 

3. Ромите во Македонија денес, кн. 1. 2000. Скопје: Романи ило; 

4. Ромите во Македонија денес, кн. 2. 2001. Скопје: Романи ило; 

5. Ромите во Македонија денес, кн. 3. 2002. Скопје: Романи ило; 

6. Ромски народни песни (Romane gilja). 2001. Скопје: Бис-график; 

7. Ромски фолклор. 2002. Скопје: Романи ило; 

8. Romske narodne priche, pesme, legende, anegdote i poslovice iz Srbije i 

Makedonije. 2012. Centar za edukacija, istrazhivanje i socijalne brige Roma 

„Romani emancipacija“. Beograd; 

9. Етничките и културните карактеристики на Ромите од 

Македонија. 2013. Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“, посебни 

изданија, кн. 82; 

10.  Историја на Ромите во Македонија и Балканот (коавторство со д-р 

Драги Ѓорѓиев и д-р Милан Бошкоски). 2015. Скопје: Романи ило; 

11.  Ромски народни приказни од Македонија. 2017. Скопје: Институт за 

фолклор „Марко Цепенков“, посебни изданија, кн. 83. 

 

Учебници и граматики: 

 

1.  Граматика на ромскиот јазик. 2003. Скопје: Романи ило; 

2.  Ichib thaj i kultura e Romengiri ‒ basho III klaso (Јазик и култура на 

Ромите ‒ учебник за III одделение). 2010. Скопје: Министерство за 

образование и наука; 

3.  Romani chib thaj kultura ‒ basho IV klaso (Ромски јазик и култура ‒ 

учебник за IV одделение), (коавторство со Миранда Рамова). 2010, 2019. 

Скопје: Министерство за образование и наука; 

4.  Romani chib‒basho Vklaso (Ромски јазик ‒ учебник за V одделение) 

(коавторство со Миранда Рамова). 2010, 2020. Скопје: Министерство за 

образование и наука; 

5. Romano abecedari. 2012. Borås: Centrum för flerspråkigt lärande CFL. 

 

Речници: 

 

1. Македонско-ромски и ромско-македонски речник (коавторство со 

Боне Величковски). 1998. Скопје: Вордбук; 

2. Dizionario Rom-Italiano, Italiano-Rom (коавторство со Боне 

Величковски). 2002. Битола: „Киро Дандаро“; 
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3. Rjechnik hrvatsko-romski i romsko-hrvatski (коавторство со Касум 

Цана). 2008. Zagreb/Bitola: Forum Roma Hrvatske. 

 

Селектирани статии: 

 

1. „Обичајот Василица кај скопските Роми“. 1982. Етнолошки преглед, 

бр. 17, 317–321; 

2. „Мотивот болест во ромските народни песни“. 1984. Македонски 

фолклор, бр. 33. Скопје, 195-198; 

3. „Некрвното сродство кај Ромите во Македонија“. 1986. Македонски 

фолклор, бр. 38. Скопје, 177–182; 

4. „Обичаите и обредите поврзани со раѓањето кај Ромите во 

Македонија“. 1991. Македонски фолклор, бр. 48. Скопје, 205–209; 

5. „Ромите во Крива Паланка и околината“. 1993. Етнолог, бр. 3, 166–

177; 

6. „Современата состојба на ромските лирски народни песни во 

Скопје“. Во: Народното творештво на почвата на Македонија (Прилози за 

истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија), 

кн. 6. 1997. Скопје: МАНУ, 241–249; 

7. „Ромите во Франција и Македонија (од научен аспект)“. Во: 

Македонско-француски врски (зборник на трудови поднесени на научниот 

собир одржан на 12 и 13 јуни 1998 година). 1999. Битола: Друштво за наука и 

уметност ‒ Битола, 195–204; 

8. „Етнолошката структура на Ромите во Р Македонија и Р Бугарија“. 

Во: Денови на науката на Р Македонија и Р Бугарија (Реферати од првата 

меѓународна научна средба „Денови на науката“, одржан од 27 до 29 мај 

1999 година во Софија, Р Бугарија). 1999. Битола: Друштво за наука и 

уметност ‒ Битола, 187–195; 

9. „Миграциите и етничките процеси кај Ромите во Скопје и околината 

во крајот на 19 и 20 век“. 2000. Етнолог, бр. 9. Скопје, 165–173; 

10.  „Современата состојба на ромскиот фолклор во Куманово и 

Кумановско“. 2000. Фолклорот во Куманово и Кумановско. 2000. Џимревски, 

Б. (ур.). Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“, 417–433; 

11.  „Магијата во некои животни циклуси кај Ромите: со посебен осврт 

кон раѓањето и женидбата“. 2000. Скопје: Македонски фолклор, бр. 55, 91–96; 

12.  „Магијата во некои животни циклуси кај Ромите“. 2001. Македонски 

фолклор, бр. 56–57. Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“, 95–101; 

13.  „Свадбените ритуали и песни на Ромите во Шуто Оризари“. 2002. 

Во: Зборник од првиот меѓународен научен симпозиум за духовната и 

материјалната култура на Ромите, одржан на 7 и на 8 мај 1998 година во 

Скопје, во организација на Здружението на љубителите на ромската 

фолклорна уметност. Скопје: „Романо ило“, 57–61; 

14.  „Социоекономските услови на Ромите во Битолско-прилепскиот 

Регион пред избувнувањето на Илинденското востание“. 100 години Илинден ‒ 

1903 – 2003. Прилози од научниот собир одржан од 6 до 8 мај 2003 година во 

Битола. 2003. Том 2. Скопје: МАНУ, 421–430; 
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15.  „Identitet in kultura Romov“. 2003. Evropa, Slovenija in Romi. Zbornik 

referatov na mednarodni konferenci v Ljubljani, 15. februarja 2002. Klopchich, V., 

M. Polzer (ур.). Ljubljana, 183–189; 

16.  „Современата состојба на ромскиот фолклор во Охридско-

струшкиот Регион“. 2006. Современата состојба на фолклорот во Охридско-

струшкиот Регион. Величковски, Б. (ур.). Скопје: Институт за фолклор 

„Марко Цепенков“, посебни изданија, кн. 63, 135–142; 

17.  “La medicina popolare degli Zingari a Skopje – la prassi magica, 

guargioni e esercizio della magia”. 2008. Piante medicinali e biodiversita cultural. 

Verona; 

18.  “Basho romano teatar (За ромскиот театар)”. 2008. Numaj o lil si amaro 

a mal, 2. Skopje, 20–27, 109–110; 

19.  „Составот на ромското население во Скопје и неговата околина“. 

2008. Културен живот, бр. 3-4. Скопје, 46–51; 

20.  „Значeњето на ромската народна лирика на Шабан Бајрамовиќ“. 

2009. Македонски фолклор, бр. 67, 81–90; 

21.  „Социокултурните процеси кај Ромите за време на османлиската 

власт во Македонија“. 2009. Македонски фолклор, бр. 68. Скопје, 171–179; 

22.  „Македонски лексички изрази во ромскиот јазик“. Меѓународен 

македонистички собир (Реферати од собирот одржан од 29 до 31 август 

2008 во Охрид). 2010. Скопје: Филолошки факултет, УКИМ, 323–326. 

23.  „Социокултурните процеси на Ромите за време на османлиската 

власт во Македонија“. 2011. Духовна и материјална култура на Ромите. 

Зборник на трудови од II Меѓународен научен симпозиум одржан на 15 и на 

16 јануари 2004 година во Скопје во организација на Здружението на 

љубителите на ромската фолклорна уметност Романо ило“. Скопје, 31–36; 

24.  „Германски лексички елементи во ромскиот јазик“. Македонско-

германски студии од културолошките науки, книжевноста и лингвистиката, 

историографијата и историјата на науките, том 1, 1996 – 1999. 2011. 

Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“, 171–176; 

25.  „Популаризацијата на некои обреди од календарскиот циклус кај 

Ромите во Скопје“. 2012. Етнолог, бр. 14. Скопје, 122–127; 
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