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ЖЕНСКИОТ ГЛАС ВО ФОЛКЛОРОТ 
(ПРИКАЗ НА КНИГАТА МАКЕДОНСКАТА ЖЕНСКА ОБРЕДНО-

ПЕЈАЧКА ТРАДИЦИЈА – ЕТНОМУЗИКОЛОШКИ ЕСЕИ ОД РОДНА 
ВЕЛИЧКОВСКА) 

Книгата на Родна Величковска Македонската женска обредно-пејачка 
традиција – етномузиколошки есеи, претставува резултат на долгогодишна 
истражувачка работа од областа на фолклористиката и на етномузикологијата. 
Деветнаесетте текстови поместени во оваа книга само навидум претставуваат 
расфрлени мисли, кои се однесуваат на одредени сегменти од народната 
традиција. Но, како што се уверив самата, а се надевам дека и останатите 
читатели ќе се согласат со ова мислење, се покажува како корисно и пожелно 
овие текстови да бидат проследени интегрално на едно место затоа што вака 
собрани можат да кореспондираат меѓу себе. Испреплетени, текстовите во 
книгата ја комплетираат сликата за авторскиот опус, кој, во својот фокус, ја 
има женската обредно-пејачка традиција. Несомнено е дека при читањето на 
овие студии се добива впечаток дека од нивниот меѓусебен допир 
произлегуваат нови значења на авторскиот интерес, кој не запира единствено 
на испреплетувањето на тематиката со која се занимава авторката, туку на 
прашањата што ги разгледува им дава нови значења преку 
интердисциплинарниот пристап во истражувањата, базирани врз постулатите 
на: етномузикологијата, етнологијата и етнолингвистиката.  

Според тематиката на статиите, кои се поместени во книгата, тие можат 
да се поделат во три тематски циклуси. Во првата група би спаѓале текстовите 
што се однесуваат на улогата на жената во македонската традиционална 
обредно-пејачка култура. Тука, покрај истоимениот текст, спаѓаат и 
текстовите: „Интегрирачката функција на музичко-фолклорните текстови кај 
обредните пејачки жанрови во македонското традиционално народно пеење“, 
„Музичкиот јазик на еден од баладните мотиви во македонското 
традиционално народно пеење“, „Значењето на теренските истражувања во 
фолклористиката“, „Културниот идентитет на женската обредно-пејачка 
традиција од областа Осоговија, изразена преку варварушкото пеење“, 
„Ороводните песни и нивната територијална дистрибуција во македонското 
традиционално обредно-пејачко изразување“, „Македонското традиционално 
пеење (основни принципи за учење на традиционалното пеење)“ и 
„Изведувачката практика во македонското традиционално пеење (основни 
принципи за учење на традиционално пеење – втор дел)“. Во овие 
истражувања акцентот е ставен на вклученоста на жената во колективниот 
живот на заедницата и нејзината меморија. Авторката, исто така, се задржува 
на пренесување на музичко-фолклорните форми од генерација на генерација, 
со што се создава и се оформува моделот на пројавување на жената во 
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народната култура. Материјалите врз кои се прави анализа на пеењето го 
покажуваат значeњето на теренските истражувања за етномузиколошката и за 
културолошката анализа на феномените, кои се истражуваат поврзани со 
вокалната традиција. 

Втората група се однесува на презентацијата на женската обредно-
пејачка традиција во современоста, а овие теми се разработуваат во 
текстовите: „Значењето на современите медиуми во собирањето и во 
проучувањето на македонските традиционални пејачки форми по примерот на 
видеозаписот ’Свадбарски обичаи во Осоговието‘“, „Велигденски празнувања: 
традиција и современост“, „Форми и содржини за презентирање на изворниот 
фолклор“ и „Улогата на фестивалите во афирмацијата и во зачувувањето на 
изворната музичко-фолклорна традиција во Македонија и во светот“. Во овие 
студии авторката се обидува да ги идентификува механизмите за: постоење, 
зачувување и развој на македонското традиционално народно пеење во 
современото социокултурно опкружување. Задржувајќи се на аспектот на 
моќта на чување и на пренесување на изворните пејачки форми, кои ја чинат 
традицијата, денес и упатува на можноста за реконструкција на музичко-
фолклорните вредности на исклучителните креативни вклучувања, како и на 
жената како интерпретаторка на собирите при разните музичко-фолклорни 
манифестации.  

Третата група се однесува на текстови што се однесуваат на 
компаративните истражувања: „Рефрените и нивната функција во обредната-
пејачка традиција кај Србите и кај Македонците“, „Жената како стожер на 
обредната пејачка традиција во Македонија и во Србија“, „Македонско-
руското традиционално народно пеење во контекст на структурно-
типолошките истражувања“, „Културна соработка меѓу Русија и Македонија 
изразена преку запознавање на културните вредности на обредно-пејачките 
жанрови“, „Жетвата и жетварското пеење во Македонија и во Русија 
(културни паралели)“, „Песната ’Ситни Стојно, ситничанко‘“ како 
инспирација за проучување на ороводната пејачка традиција во македонското 
и во бугарското пограничје“ и „Истанбул во македонското традиционално 
народно пеење“. Овие научни студии се насочени кон разбирање и 
согледување на македонската народна песна како етнокултурен концепт, со 
сеопфатен интердисциплинарен карактер, а истовремено преку методот на 
компарација се прави осврт на: местото, улогата и значењето на жената не 
само во нашата традиција, туку и во рамки на поблиски или подалечни 
традиции, наоѓајќи ги сличностите и разликите. Тоа ни покажува дека 
прашањата што се предмет на интерес во студиите, поместени во книгата, се 
ставаат во пошироки рамки од локалните, а на тој начин авторката се обидува 
да воспостави релации на нашата со блиските и со подалечните култури. 

Деветнаесетте студии во книгата иако обработуваат различни прашања 
и се анализираат навидум различни теми, сепак имаат заеднички именител во 
истражувањата, кои се темелат врз основа на емпириски богат музичко-
фолклорен материјал, при што неговата анализа се прави од аспект на 
културно-временски и на културно-просторни димензии, што овозможува 
македонското традиционално народно пеење да се претстави како 
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синкретично, мултифункционално „јадро“ на народната музичко-фолклорна 
култура на македонскиот народ. Методот на собирање, обработка и 
систематизирање на примерите од македонската традиционална народна 
музичко-поетска креативност е посветен на проучувањето на проблемите на 
традиционалната македонска музичка уметност и на нејзината улога во 
современиот социокултурен простор, како и на емпириската основа на трудот, 
а тоа се музичко-фолклорните материјали – автентични примероци на народни 
песни од целиот македонски ареал, снимени од истражувачите на Институтот 
за фолклор „Марко Цепенков“ од Скопје, меѓу кои, голем број примери се дел 
од сопствените теренски истражувања. 

Освен 19-те есеи што се презентирани во книгата, содржината, исто 
така, е надополнета со особено богата и значајна библиографија, релевантна за 
областите на истражување, а како особена вредност на книгата треба да се 
забележат и прилозите со: текстуални, нотни примери и фотографии. 

На крајот, како што забележува Величковска, „народната песна, 
поминувајќи заедно со своите творци и интерпретатори низ строгиот филтер 
на времето, на тој историски пат доживува бројни искушенија, кои секогаш 
одново им давале нова сила за да дојдат на целта. Прилагодувајќи се кон 
своите разновидни и посложени поетски мелодиски и ритмички варијанти, тие 
го попримаат колективниот дух на народот, кој им дава нова мелопоетска и 
уметничка вредност. Така, збогатените народни песни, со времето, сè повеќе и 
повеќе сраснуваат со народот и со неговата традиција. Нивната нераскинлива 
врска со колективот всушност е главниот предуслов за нејзиниот долготраен 
живот, кој претставува силно оружје во борбата за опстанок на еден народ. Во 
нив се препознаваат: љубовта, содржината, пораките, кои се блиски на 
човечкото срце и расположение, а говорот на песните најдобро го одразуваат 
расположението изразено преку колективниот музичко-поетски вкус, што 
претставува значаен дел од заедничко комуницирање“. Способноста за 
забележување на нововоочените и помалку познатите феномени во книгата 
Македонската женска обредно-пејачка традиција – етномузиколошки есеи, 
од Родна Величковска, е проследена со аргументирани размислувања, кои се 
резултат на авторското искуство во одмерувањето на културните практики и 
фолклористичките предиспозиции за родови впишувања на одредени жанрови 
во поширокиот социокултурен контекст.  

Од веќекажаното можеме да заклучиме дека книгата Македонската 
женска обредно-пејачка традиција – етномузиколошки есеи од Родна 
Величковска претставува исклучително важен труд од областа на 
фолклористиката, кој во себе ја содржи една од нејзините основни 
компоненти, а тоа е интердисциплинарноста. Вредноста на овој труд е тоа што 
опфаќа материјали, кои методски се обработени солидно, а кои ќе служат за 
едукација на млади луѓе – ученици, студенти, како и за љубителите на 
македонската музичко-фолклорна традиција. 
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Билјана Ристовска-Јосифовска 

ПРИКАЗ НА КНИГАТА РАЗВОЈОТ И ДЕЈНОСТА НА МУЗИЧКИТЕ 
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И МАНИФЕСТАЦИИ ВО 

МАКЕДОНИЈА, ТОМ I (МУЗИЧКИ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ) ОД НАТАША ДИДЕНКО 

Проучувањата на културноисторискиот развиток на Македонија 
вклучуваат широк спектар на теми и аспекти, во кои значајно место имаат 
музичките културни пројави и посебно оние што се поврзани со фолклорот 
како есенцијален чинител на македонската историја и култура. Во таа смисла 
го разгледуваме научниот труд Развојот и дејноста на музичките културно-
уметнички организации и манифестации во Македонија, том I (Музички 
културно-уметнички организации) на Наташа Диденко, во издание на 
Дирекцијата за култура и уметност – Скопје (Скопје, 2019). Тој произлегува 
од повеќегодишните проучувања на авторката и претставува делумно 
променета и дополнета верзија на дел од нејзината докторска дисертација. Во 
воведниот текст е дефинирана темата, степенот на истраженоста и 
досегашните проучувања, односно потребата за монографско презентирање. 
Авторката објаснува: „Дејноста на музичките културно-уметнички 
организации во Македонија е од особено значење за развојот на уметничката 
традиција, народната култура и творештвото. Нивниот развој овозможува 
превенција на културните вредности и афирмација на историското и 
духовното наследство. Ги поттикнува творечките иновации кои претставуваат 
израз на културните интереси на младите и на народот воопшто“ (стр. 9).  

Првата глава е насловена „Музичката култура и значењето на 
фолклорот“, а се состои од неколку анализи, кои се фундаментални за 
истражуваната тема. Прегледот на развојот на музичката култура во 
Македонија низ историјата (од антиката до 1945) ги претставува сублимирано 
согледувањата за улогата на музичката култура од најстариот период до 
создавањето на современата македонска држава. Авторката започнува со 
осврт врз првите керамички музички инструменти од неолитскиот период, 
како исклучително важни за почетниот развој, и продолжува во поставената 
временска рамка, во која може да се проследи историскиот развој на музиката 
во контекст на културната историја на Македонија, како и процесот за 
афирмација на македонскиот идентитет, јазик, традиција и фолклорното 
музичко творештво. Музичката култура во македонската историја ја следи од 
антиката, средновековието и периодот до XVIII век, времето на 
преродбенскиот процес до почетокот на XX век, меѓувоениот период, како и 
времето на Втората светска војна. Во контекст на главната тема на книгата, 
доц. д-р Диденко го покренува и прашањето за значењето на фолклорот во 
културните процеси на Македонија. Разбирајќи ја неговата важност, пишува: 
„Фолклорот како поим е застапен во повеќе области од народната култура на 
македонската усна и писмена книжевност, умотворби, приказни, легенди, во 
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