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Апстракт: Истражувачите на чалгиската музика во Македонија, меѓу 
кои најистакнат е етномузикологот Боривоје Џимревски, оставиле записи од 
своите истражувања (пред сè, аудиоснимки и интервјуа) кои може да се најдат 
во македонските историски документи и архиви. Институтот за фолклор 
„Марко Цепенков“ – Скопје поседува интересни аудиоматеријали во својот 
архивски фонд, каде што дел од магнетофонските ленти содржат интервјуа со 
некогашните носители на чалгиската традиција, но и со информатори, коишто 
само пренесуваат податоци за некогашните чалгаџии и чалгиски тајфи. 

Во некои од лентите, чалгијата се спомнува само во разговор, во песна 
или во приказна, што секако претставува сведоштво за некогашното постоење 
на македонската чалгиска традиција. За да се направи потемелен увид во 
состојбата на документацијата поврзана со македонската чалгија и да се 
утврди присутноста на таквите материјали воопшто, беа посетени неколку 
релевантни институции во градовите: Охрид, Битола, Велес, Штип, како и 
Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје. 

Клучни зборови: македонска чалгија, документираност, архивски 
материјали 

Македонскиот град како урбана средина, освен што е средиште 
каде што се негувала македонската музичка култура и традиција, тој е 
и чувар на културните вредности преку неговите институции и архиви. 
Градските архиви, помалку или повеќе, се ризници на нашето 
македонско културно наследство, односно тивки чувари на нашата 
македонска културна историја.   

За да се утврди присутноста на архивски материјали кои содржат 
сведоштва за постоењето на македонската чалгија и да се направи 
потемелен увид во нив, неопходно е да се посетат релевантни 
институции коишто ги чуваат архивските пишувани или аудио-
/видеоматеријали. Во фокусот на истражувањето беа оние градови што 
во минатото претставувале еден вид чалгиски центри, каде што 
македонската чалгија била најмногу присутна како културно добро со 
висок степен на почитување. Чалгиските центри од каде што потоа 
чалгијата се ширела како влијание и во останатите градски средини (па 
и во некои рурални средини) биле градовите: Охрид, Велес, Битола и 
Скопје. Но, освен архивските материјали од различните институции, 
беа консултирани и неколку информатори, кои, исто така, во своите 
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приватни архиви поседуваат одредени документи, документарни 
емисии, како и аудио-/видеоматеријали поврзани со оваа тематика. 

Во Државен архив на РС Македонија – Одделение Охрид, не 
постојат никакви официјални документи поврзани со чалгиската 
музика. Во НУ Завод за заштита на спомениците на културата и 
Музеј – Охрид постојат 22 магнетофонски ленти, коишто, архивски, не 
се обработени, односно, не се знае која е нивната содржина. Само на 
една лента е запишано дека се снимени три ора (Касапско оро, а за 
другите две имиња не може да се разбере што е напишано како наслов) 
и неколку охридски трубадурски песни (Песна за Џоџета, Деспина, 
Антица, Зарина, Билјана, Фросина, веројатно Момченце и момиченце, 
една песна на која не се разбира насловот, и како последна е Песна за 
Христо Узунов). Но, и овие информации не може да се потврдат, 
бидејќи лентата не е преслушана. Поради технички причини, во 
моментот кога беше извршен увидот, немаше можност да бидат 
преслушани магнетофонските ленти.1 Оваа институција, исто така, 
поседува музички инструментариум во којшто се наоѓа една лаута 
(персиска со 8 жици), што била сопственост на еден од членовите од 
познатата охридска тајфа на Садило – Димче Карче (во 
документацијата официјално заведен како Димко Карчев). Оваа тајфа 
била многу актуелна и популарна во градот Охрид кон крајот на XIX и 
почетокот на XX век.2 Лаутата била откупена во 2002 година од страна 
на спомнатиот охридски Завод. 

 

Фотографија број 1: ЗМО – Е 2697 Лаута што била во сопственост на Димко 
Карче(в). (Фотографијата е преземена од НУ Завод за заштита на спомениците 

на културата и Музеј – Охрид.) 

 
1 Увидот во НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – 
Охрид беше направен на 13.03.2018 година, и повторно на 09.06.2022 година. 
2 Димче Маленко дава податок дека во 1959 година, Димче Карче не бил жив 
веќе (Маленко 1977: 96). 
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Во истата колекција на музички инструменти, покрај кавали и 
гајда, се наоѓа и австриска цитра (Tyroler/ Koncert salon harfe со 42 
жици, а недостасуваат 7) од XIX век што била откупена од Рамадан 
Демири во 1964 година. Цитрата многу наликува на денешниот канон 
што како инструмент бил широко употребуван во чалгиските состави. 
Нема никакви други податоци за тоа каде се употребувала и во какви 
музички состави се среќавала оваа цитра. Но, укажува на тоа дека 
македонските музичари купувале музички инструменти од поголемите 
европски трговски центри со коишто биле развиени трговските врски, 
најмногу во преродбенскиот период кога чалгиската традиција била 
актуелна и популарна. 

 

Фотографија број 2: ЗМО – Е 2916 Цитра што била во сопственост на Рамадан 
Демири. (Фотографирала Александра Кузман на 09.06.2022 г.) 

Во потрагата по податоци за охридската чалгиска традиција, 
беше направена консултација и со новинарот Владо Жура, поранешен 
вработен во Радио Охрид3. Владо Жура е роден на 03.11.1946 година во 
Охрид, а во Радио Охрид почнал да работи во 1961 година. На 
почетокот бил дел од младинската програма, а потоа бил соработник, 
новинар и уредник на емисии од културата во радиото, сè до 1975 
година. После активноста во Радио Охрид, работел како уредник на 
весникот ГП Трудбеник – Охрид (месечник), сè до неговото 
пензионирање во 1997 година. Тој е автор на голем број написи во 
дневниот печат и во периодични списанија, но е и автор на радио- и 
телевизиски емисии посветени на минатото на Охрид. Дел од неговите 
емисии се: циклус од над 150 седмични емисии Реликвија, 30 
получасовни радиоемисии посветени на охридската староградска 
песна, циклус од 15 телевизиски емисии инспирирани од 
трубадурската охридска песна и бројни емисии за радио и за телевизија 

 
3 Владо Жура (новинар – публицист) во разговор со авторот, на 19.12.2009 во 
Охрид (личен запис). 
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посветени на значајни личности и настани од историјата на Охрид. 
Барајќи го потеклото и времето на настанување на охридските песни, 
во дел од емисиите, новинарот Владо Жура обработил неколку 
попознати чалгиски песни што ги пееле охридските чалгаџии – 
трубадури. Од наведените, во неговата приватна архива, се наоѓаат: 

• Видеосеријал: Реликвија (Охридски старозамански песни), Прва 
епизода: Охридска староградска трубадурска песна, во режија 
на: Татјана Маленкова и Петар Алексоски; наратор и стручен 
соработник: Владо Жура, Телевизија ТВМ, 2004 година. 

• Документарни радиоемисии: 

o  Проект: Со песна низ охридската чаршија – циклус од 8 
музички радиоемисии емитувани на Радио Лав, каде што 
стручен консултант и соработник е Владо Жура, а се посветени 
на охридските староградски песни: Песна за Деспина, Ја излези 
стара мајко, Што се чуло нане, и разбрало, Послушајте ме 
другари, Фросина седит на диван, Аман, аман, Катуше, Бог да 
биет, Русе, твојта мајка и Фанче ојде во Калишча; 

o  Проект: Кога настанале некои охридски староградски песни – 
циклус од 8 музички радиоемисии емитувани на Радио Лав во 
август, 2005 година, каде што автор и наратор е Владо Жура, а 
се посветени на охридските староградски песни: Песна за 
Христо Узунов, Димчета аскер го писаја, Јас, Методиј Патче, 
Извикна Јана, провикна, Песната за Рашанец, Ферман дојде од 
Стамбола, Антице, жаљна Антице и Охрид, Охрид, убав, мил. 

Исто така, Владо Жура во својата архива поседува и 17 
фотографии поврзани со охридската чалгија, а меѓу нив има и 
фотографии каде што може да се добие претстава за тоа какви биле 
гостинските соби во побогатите охридски варошки куќи (на крајот на 
XIX и почетокот на XX век), вклучително и за местото што било 
наменето за сместување на чалгиската тајфа за време на некоја семејна 
веселба. 

Новинарот Милчо Јовановски,4 роден на 28.12.1964 година во 
Охрид, кој нешто подоцна бил вработен во Радио Охрид (во периодот 
од ноември 1988 година, до крајот на април 2009 година), кажува дека 
во текот на неговото работење имало многу документарни емисии 
поврзани со чалгијата како културно добро, но по затворањето на 
Радиото не се знае што се случило со архивскиот материјал. Нема 

 
4 Милчо Јовановски (новинар) во разговор со авторот, на 18.10.2017 во Охрид 
(личен запис). 
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податоци за тоа дали воопшто е зачуван материјалот или за тоа каде е 
депониран. Во својата приватна архива Милчо Јовановски поседува 
неколку објавени авторски текстови поврзани со охридската 
трубадурска чалгиска музика, како и две до три документарни емисии 
во коишто тој интервјуирал неколкумина охридски чалгаџии: 

• Споменот на легендарните „Садиловци“ во Охрид уште е жив 
(објавен на 14.01.2017, за Deutsche Welle – германска јавна 
меѓународна телевизија. Овој сервис е достапен на 32 јазици.); 

• Сеќавање: Сотир Димитровски-Ѕингл – Како се роди „Охрид, 
Охрид, убав, мил“ (објавен на 08.11.2015, на интернет порталот 
„Публицитет“), проследено со аудиоинтервју со траење од 12 
минути; 

• Шуле – цел живот со музиката и тајфите (објавено во април, 
2014 година, на Ohridpress, за Супер радио); 

• Документарна радиоемисија „Топ форма“, Радио Охрид, 
интервју со Кузман Поп-Стефанија, човекот што го оформил 
музичкиот состав „Ансамбл Билјана“, снимена на 05.12.2008; 

• Документарна радиоемисија „Староградски бисери“, Радио 
Охрид, снимена во ноември, 2003 година. 

Во Државен архив на РС Македонија – Одделение Битола, 
постојат снимки на магнетофонски и видеоленти од фестивалот 
Илинденски денови (со гранични години: 1973 – 1995), што, како 
архивски материјал, се преземени од фондот на Установата за народна 
култура „Илинденски денови“ – Битола. Во овој материјал се сместени 
бројни снимки на учества од културно-уметнички друштва и ансамбли 
што негувале староградска музика, но нема конкретни податоци за 
каков вид музички состави станува збор, од аспект на музичкиот 
инструментариум што бил застапен во нив. Исто така, и во оваа 
институција немаше можност лентите да бидат преслушани, па затоа 
не може да се каже со сиурност во каква состојба се тие.5 Беше 
утврдено дека постои само една песна Горите грмат, која се наоѓа на 
магнетофонска лента бр. 2/1972 каде што е наведено дека песната е во 
придружба на чалгаџиски оркестар. Во истиот овој архив постојат и 
магнетофонски ленти со снимки од радиоемисии од 1950 година, што, 
како архивски материјал, се преземени од фондот на Радио Битола – 

 
5 Увидот во Државен архив на РС Македонија – Одделение Битола беше 
направен на 04.10.2017 година. 
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Битола во 2003 година, но само за три песни пишува дека се со 
чалгиска придружба и тоа: 

а) На лентата бр. 3: Еј, Катеринче, ти малој моме и Марије, 
лична Марије во изведба на Ѓорѓи Павловски и чалгискиот оркестар на 
РТС; 

б) На лентата бр. 6: Димчета аскер го пратија во изведба на 
Охридски трубадури. 

Во врска со постоењето на документација поврзана со 
битолската чалгија беше направена консултација и со новинарот 
Димче Миновски, кој е роден на 29.07.1942 година во Битола и кој 
после завршувањето на средното образование се вработил во Радио 
Битола. Тој потврди дека со формирањето на Радио Битола во 1950 
година се формирал и чалгиски оркестар во склоп на Радиото, но нема 
никаква трага од чалгиската музика што ја изведувале, поради тоа што, 
немајќи услови за снимање, целата програма се емитувала директно.6 

Во Државен архив на РС Македонија – Одделение Велес се 
наоѓаат магнетофонски ленти на коишто има веројатност да се 
пронајдат звучни примери од велешките чалгиски тајфи, но засега не 
постои можност да се преслушаат. Исто така, во архивот се наоѓаат 
некогашните изданија на Општинското гласило Вардарски глас,7 кое 
одамна не се печати веќе. Низ изданијата беа пронајдени неколку 
написи што упатуваат на постоењето на чалгиска музика во градот 
Велес (тогаш, Титов Велес). Во едниот напис „Регионални смотри на 
вокално-инструментални ансамбли/Зачувување на народната песна“, 
објавен во јуни 1982 (год. VIII, број 78), се кажува за настапите на 
ансамблите од неколку македонски градови (меѓу кои се спомнува и за 
ансамблот од Титов Велес) на спомнатите смотри. Вториот напис 
„Распеани Велешани – десет години јубилеј“, е објавен во мај 1984 
година (год. X, број 97) и во него се зборува за активностите (дејноста) 
на овој вокално-инструментален ансамбл. Се спомнува дека 
инструменталниот дел од ансамблот е составен од чалгиски 
инструменти. Третиот напис „На Којник дуќан да имам“ е објавен во 

 
6 Димче Миновски (новинар) во разговор со авторот, на 05.10.2017 во Битола 
(личен запис).  
7 Освен што неколку изданија на Општинското гласило Вардарски глас се 
наоѓаат во Државниот архив на РС Македонија – Одделение Велес, исто така, 
и Локалната библиотека „Гоце Делчев“ – Велес поседува изданија од ова 
гласило, вклучувајќи го и првиот отпечатен број во јануари 1975 година. 
Всушност, изданијата што ги поседува библиотеката се со гранични години 
(1975 – 1987).  
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декември 1985 година (год. XI, број 114) и во него се зборува за 
содржината на истоимената песна, што всушност е широко позната 
чалгиска песна.  

Покрај овие институции, беше посетен и Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Штип. Во овој завод се наоѓа 
колекција на музички инструменти, а меѓу нив и чалгиските, како што 
се: ут, канон, виолина, кларинет и тарабука. Овие инструменти во 1950 
година биле отстапени од страна на штипски семејства во коишто 
некој од семејството музицирал и ја негувал чалгиската традиција. 
Инструментите ги отстапиле во корист на нивното зачувување и од 
тогаш штипскиот музеј ја поседува оваа колекција.8 

    

Фотографии број 3: Колекција на музички инструменти во сопственост на 
Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип. 

(Фотографиите се преземени од личната архива на Кира Петковска, вработена 
во Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип.) 

Тоа што зачудува е фактот дека иако овој град се сметал за 
средиште со богата чалгиска традиција, најверојатно други музички 
состави доаѓале до израз. До овој момент не се пронајдени аудио-
/видеоснимки од чалгиските тајфи за кои се знае дека дејствувале во 
овој град. Единствено, во архивскиот аудиоматеријал што го поседува 
Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ од Скопје, постои една 
магнетофонска лента (АИФ м.л. бр. 2899) на којашто има интервју со 
Методија Брашнаров и двајца синови на чалгаџијата Петар Ѕиврев, 
коишто укажуваат на постоењето на чалгијата во Штип; исто така, 
постојат и 4 магнетофонски ленти (АИФ м.л. бр. 36, 37, 58 и 282) на 
коишто има снимки од вокална изведба на чалгиски песни. Песните се 
испеани без инструментална придружба, а ги пее чалгаџијата Мите 
Сушевски-Симонов, кој, во својата тајфа, свирел на: виолина, ут или 
лаута. Така што не може да се добие конкретна претстава за 
чалгискиот звук и стил што се негувал во овој град. 

 
8 Увидот во Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип 
беше направен на 17.10.2017 година. 
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Всушност, архивскиот фонд на ЈНУ Институт за фолклор 
„Марко Цепенков“ – Скопје располага со најголем број податоци 
произлезени од многубројните теренски истражувања на некогашните 
вработени во институцијата. Во овој архив, податоци за македонската 
чалгија се наоѓаат на: 

– магнетофонски ленти, повеќето снимени на магнетофон UHER 
Report 4000 IC;  
– содржински листови што вклучуваат: соодветен број на 
лентата, податоци за снимениот материјал (податоци за 
снимателот, местото и времето на снимањето), потоа податоци за 
информаторите (место и датум на раѓање, место на живеење) 
итн.; 
– дешифрирани текстови (аудиоматеријалот што е снимен на 
лентите – преточен во текст); 
– фотографии и слајдови; 
– инвентарни книги со податоци за лентите, фотографиите и 
слајдовите. 

Од прегледаниот и од преслушаниот архивски аудиоматеријал 
досега, може да се каже дека постојат 87 магнетофонски ленти (АИФ 
м.л. бр.: 28, 29, 30, 36, 37, 58, 197, 256, 282, 367, 368, 383, 385, 397, 447, 
512, 537, 538, 558, 591, 592, 668, 717, 1111, 1603, 1611, 1635, 1647, 
1651, 1664, 1667, 1672, 2149, 2150, 2244, 2245, 2314, 2315, 2316, 2363, 
2364, 2387, 2390, 2405, 2406, 2407, 2409, 2424, 2477, 2480, 2484, 2519, 
2546, 2547, 2554, 2587, 2591, 2592, 2630, 2665, 2670, 2704, 2725, 2814, 
2815, 2899, 2916, 2917, 2918, 3223, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3689, 
3704, 3705, 3770, 3771, 3772, 3773, 3778, 3780, 3783, 3836, 4072) 
поврзани со македонската чалгиска традиција. За полесно согледување 
на состојбата при истражувањата за чалгиската традиција во 
Македонија се направени табеларни прегледи на коишто е прикажан 
бројот на магнетофонските ленти со снимен материјал од градските и 
руралните средини, каде што се негувала македонската чалгиска 
традиција, како и податоци за тоа кои се информаторите, кој го 
направил теренското истражување, датумот на снимање и застапениот 
материјал (видете го Прилогот). 

Поголемиот дел од теренските истражувања ги направиле Ганчо 
Пајтонџиев и Боривоје Џимревски, етномузиколози што работеле во 
оваа институција. Теренските материјали од нивните истражувања се 
во периодот од 1952 до 2002 година. Дел од лентите содржат интервјуа 
со некогашните носители на чалгиската традиција, но и со 
информатори што само пренесуваат податоци за некогашните чалгаџии 
и чалгиски тајфи. Во некои од лентите, чалгијата се спомнува само во 
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разговор, во песна или во приказна, што исто така претставува 
сведоштво за некогашното постоење на македонската чалгиска 
традиција. Истражувањата се направени во повеќе македонски градски 
средини, како што се: Велес, Охрид, Битола, Скопје, Штип, Кавадарци, 
Гевгелија, Неготино, Кратово, Пехчево, Берово, Крушево, Струга, 
Ресен, Прилеп, Тетово, вклучително и Солун и Солунско; потоа се 
опфатени и неколку околни села каде што била присутна чалгијата 
како влијание од градовите: с. Велгошти и с. Пештани (охридски села); 
с. Градско, с. Подлес, с. Башино Село, с. Долно Чичево и с. Сујаклари 
(велешки села); с. Вранештица (кичевско село). Се претпоставува дека 
бројот на лентите со застапеност на чалгијата како културно добро е 
поголем, но тоа ќе се утврди откако ќе се преслушаат лентите од 
целиот архивски фонд. Во овој момент, во Институтот за фолклор се 
одвива процес на дигитализација на целосниот архивски материјал. 

За секоја од наведените ленти има соодветни содржински 
листови со податоци за информаторите, за местото и датумот на 
снимање, податоци за самата содржина на лентата, како и листови со 
дешифриран материјал. Магнетофонските ленти, како и евидентните 
листови се чуваат во институтскиот архив. 

Покрај сите овие архивски материјали што ги поседува оваа 
институција, исто така, поседува и колекција на музички инструменти 
што се сместени во специјални витрини. Како дел од колекцијата се 
вбројуваат и чалгиските инструменти, како што се: ут (откупен од 
Беќир Хаџикуне во 1962 година, но нема податоци за тоа, кога и од 
кого е изработен); дајре (откупено од Наза Рустеми од Тетово, но нема 
податоци за тоа, кога и од кого е изработено); лаута (изработена од 
Пецо Сигеревиќ во 1922 година); кларинет, кој бил изработен од Јанко 
Парасков од Пехчево9, а за канонот и тарабуката нема податоци кога се 
откупени и од кого. 

 

 
9 Овој податок е преземен од информаторот: Живко Сотиров во разговор со 
Боривоје Џимревски на 15.09.2001 г. во Пехчево [интервјуто е снимено на 
магнетофонска лента бр. 3778, која е во сопственост на Архивот на 
Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје].   
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Фотографии број 4: Колекција на музички инструменти во сопственост на 
ИФМЦ, меѓу кои се наоѓаат и чалгиски инструменти. 
(Фотографирала Александра Кузман на 02.10.2017 г.) 

 

   

Фотографии број 5: Чалгискиот инструмент лаута од колекцијата музички 
инструменти во сопственост на ИФМЦ. 

(Фотографирала Александра Кузман на 02.10.2017 г.) 

 

    

Фотографии број 6: Чалгискиот инструмент ут од колекцијата музички 
инструменти во сопственост на ИФМЦ. 

(Фотографирала Александра Кузман на 02.10.2017 г.) 

Архивот на овој Институт поседува 87 фотографии поврзани со 
македонската чалгија направени во периодот од 1903 до 1994 година. 
Во фотографиите се опфатени и се претставени: чалгиските тајфи, 
чалгиските инструменти, изработувачите на музички инструменти, 
како и просторот во некои од градските куќи што бил наменет за 
чалгискиот состав за време на семејните веселби. 
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Покрај спомнатите македонски градски архиви, беше посетен и 
Архивот на Институт за изследване на изкуствата – БАН, како и 
Централната библиотека на БАН во Софија (Бугарија),10 со цел да се 
провери дали поседуваат некакви материјали (пишувани или аудио-
/видеоматеријали) поврзани со македонската чалгија. Беше утврдено 
дека во Архивот на Институтот за истражување на уметностите постои 
звучен пример од орото Рамна прилепска на магнетофонска лента бр. 
34, во изведба на велешката чалгија, во состав: виолина (цигулка), 
лаута и дајре. Снимката е направена од страна на истражувачот Иван 
Качулев, во Скопје, на 03.10.1960 година во Фолклорниот институт на 
Народна Република Македонија (сегашно именуван како ЈНУ 
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје). 

Во Централната библиотека на БАН, во независниот 
информативен весник Зора (број 6602, година XXIII, 1941 година, 
страна 8) што го издавал Данаил Крапчев (роден во градот Прилеп, 
Македонија) во Софија (Бугарија) во периодот од 1919 до 1944 година, 
има краток напис со фотографија од охридската Садиловска тајфа – 
Охридските трубадури. 

 

Фотографија број 7: Од лево на десно: Наум Куртев, Климе Садилов, 
Спасител Каневчев, Спасител Квачеков.11 (Фотографијата е преземена од 

 
10 Увидот во Архивот на Институт за изследване на изкуствата – БАН, како и 
Централната библиотека на БАН во Софија (Бугарија) беше направен на 22. – 
24.11.2016 г. 
11 Според претходни истражувања и анализирани фотографии, третиот и 
четвртиот член од тајфата на оваа фотографија се со погрешни имиња. 
Третиот член би требало да биде Паско Пепелко – на лаута, а четвртиот – 
Ѓорѓи Чочег(овски) (Ѓоре Чочег) – на дајре. Таткото на Ѓоре Чочег се викал 
Спасител, но и во тој случај, секако презимињата од оваа фотографија не се 
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личната архива на доц. д-р Венцислав Димов,12 а весникот Зора е во 
сопственост на Централната библиотека на БАН, Софија.) 

За потребите на овој труд, беа посетени градските архиви во 
градовите: Охрид, Велес, Битола, Штип, како и архивот на Институтот 
за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје. Останува во иднина да се 
истражат и Државниот архив на РС Македонија во Скопје, НУБ „Св. 
Климент Охридски“ во Скопје, Македонската радио-телевизија, Музеј 
на град Скопје, Музеј на Македонија, како и други институции и 
приватни архиви во градот Скопје. Од особено значење ќе биде 
истражувањето на архивот на МРТВ, која институција од педесеттите 
години од минатиот век работела на студиско снимање на 
македонската традиционална музика, вклучително и на чалгиската 
музика што ја изведувал чалгискиот оркестар формиран за потребите 
на Радиото. Тоа останува за некои идни истражувања од коишто ќе се 
покаже каква е целосната состојба на присутноста на документи 
(пишувани или звучни) поврзани со македонската чалгија. 

Од направениот увид досега се заклучи дека освен народните 
песни и приказни, како сведоштво за некогашното постоење на 
чалгијата како музичка традиција и како културно добро, сведочат и 
сите овие споменати документи и аудиоматеријали што се во 
сопственост на одредени приватни архиви, како и материјалите што ги 
поседуваат градските архиви. Постојната документација не е премногу 
обемна и многубројна, но тие материјали што постојат сè уште се 
чуваат уредно и внимателно, колку што е можно, со оглед на 
изгубената, односно сега веќе трансформираната градска музичка 
традиција. Потребен е посистематизиран пристап за нивно целосно 
евидентирање, истовремено и нивно дигитализирање во соодветна 
дигитална форма, за да се избегне губење на драгоцените податоци 
собрани од најразличните теренски истражувања низ македонските 
градски и рурални средини. За да се дигитализираат аудиоматеријалите 
од магнетофонските ленти, потребна е подобра меѓуинститутска 
комуникација, соработка и размена, со што би се овозможило 
позајмување на технички уреди (од една институција, на друга) за 
преснимување на лентите, како и одредување на техничко лице кое ќе 
раководи со целиот процес на дигитализација и средување на 
дигиталните аудиоснимки. На овој начин, освен што ќе се зачуваат, 

 
совпаѓаат со оние податоци што некогаш се пронајдени на терен. Останува да 
се потврдат или да се негираат овие податоци.  
12 Доц. д-р Венцислав Димов е раководител на Одделот за етномузикологија 
на Институтот за истражување на уметностите при Бугарската академија на 
науките. 
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односно ќе се спасат драгоцените архивски аудиоматеријали од 
уништување, ќе се овозможи и полесен пристап до нив. Тоа 
претставува долг процес, но сите тие архивски материјали, дали во 
пишувана форма или во форма на аудио-/видеоматеријал, се 
„раскажувачи“ и носители на нашето богато македонско културно и 
музичко наследство, па затоа и е важен пристапот и односот кон 
нивното соодветно чување, заштита и промоција. 

RECORDS OF THE MACEDONIAN CHALGIA IN THE URBAN 
ARCHIVES 

Aleksandra Kuzman 
“Marko Cepenkov” Institute of Folklore in Skopje 

Summary 

Research related with the Macedonian chalgia shows that a few researchers 
kept valuable data (most of them are interviews and audio tapes with chalgia 
performance) in the urban archives. For the broader insight into this topic, with the 
aim to see the whole picture with the existing documentation through the archives, 
we made the researches in a few relevant institutions which have the possibility to 
keep this kind of material, but the main focus was at the “Marko Cepenkov” 
Institute of Folklore in Skopje, one of the richest archives with numerous magnetic 
tapes with this kind of material. Of course, additional research should be done in 
other urban archives, including the private ones, especially in the capital city of 
Skopje, but that remains for some future research. 

Прилог 

Табеларен преглед на магнетофонските ленти поврзани со 
македонската чалгиска традиција (сопственост на Архивот на 

Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје) 

1. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во Велес 

Број на 
лента 

Информатор/
информатори 

Истражувач/ 
истражувачи 

Датум  Застапен 
материјал 

28 Ало Тончов Ганчо Пајтонџиев 26.03.1954 Изведба на 
чалгиски песни 
и ора 

29 Ало Тончов 
(виолина), 
Јован Гогов 
(лаута), 
Мустафа 
Зеќиров (дајре) 

Ганчо Пајтонџиев 27.03.1954 Изведба на 
чалгиски песни 
и ора 

30 Ало Тончов 
(виолина), 

Ганчо Пајтонџиев 27.03.1954 Изведба на 
чалгиски песни 
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Јован Гогов 
(лаута), 
Мустафа 
Зеќиров (дајре) 

и ора 

256 Ало Тончов 
(виолина), 
Јован Гогов 
(лаута), 
Сулејман 
Мачев (грнета), 
Мустафа 
Зеќиров (дајре) 

Ганчо Пајтонџиев 23.04.1960 Изведба на 
чалгиски песни 
и ора снимени 
на свадба 

383 Женска 
вокална група 
во придружба 
на Емил Али 
Еминовски 
(кларинет) и 
Џемал Еминов 
(тарабука) 

Ганчо Пајтонџиев 18.11.1960, 
Скопје 

Изведба на 
чалгиски песни 
и ора 

558 Васка 
Пласкиева 
(вокал) 

Ганчо Пајтонџиев 27.11.1967 Интервју и 
изведба на 
чалгиски песни 

2149 Ало Тончов 
(виолина); 
Слоботка 
Тончова 
(сопруга на 
Ало Тончов) 

Душко 
Димитровски 

05.04.1972 Интервју и 
изведба на 
чалгиски песни; 
интервју  

2150 Ало Тончов 
(виолина) 

Душко 
Димитровски 

14.06.1974 Интервју и 
изведба на 
чалгиски песни, 
ора и турски 
музички форми 

2405 Ало Тончов 
(виолина) 

Боривоје 
Џимревски 

07.05.1977 Интервју и 
изведба на 
чалгиски песни, 
ора и турски 
музички форми 

2409 Вокална група 
Јордан Хаџи 
Константинов 
Џинот во 
придружба на 
чалгиски состав 

Ѓорѓи Ѓорѓиев 19.09.1975 Настап на 
фестивалот 
Охридски 
староградски 
средби 

2725 Ромска Боривоје 19.04.1979 Интервју; 
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велешка 
чалгија: Еваз 
Евазов 
(кларинет), 
Ељам Мачето 
(виолина), 
Зекиров 
Сали(х) 
(дајре), Ефтур 
Мачев 
(џумбуш) 

Џимревски изведба на 
чалгиски ора 

2918 Вокална група 
Распеани 
велешани во 
придружба на 
тајфата на Ало 
Тончов; 
Велешка 
чалгија на 
Масар Хамед 

Боривоје 
Џимревски 

22.09.1982 Настап на 
фестивалот 
Охридски 
староградски 
средби 

3223 Вокална група 
Распеани 
велешани во 
придружба на 
чалгиски 
состав 

Боривоје 
Џимревски 

09.06.1987 Изведба на 
чалгиски песни 
и ора 

3265 Ељам Мачето 
(виолина) 

Боривоје 
Џимревски и 
Соња Симан 
(САД) 

09.06.1987 Интервју и 
изведба на 
чалгиски песни 
и ора 

3770 проф. Предраг 
Петров, 
диригент на 
градскиот хор 
во Велес   

Боривоје 
Џимревски 

13.11.2000 Интервју  

4072 Велешка 
чалгија: Ало 
Тончов 
(виолина), 
Јован Гогов 
(лаута), 
Сулејман 
Мачев 
(кларинет), 
Мустафа 
Зеќиров (дајре) 

Ганчо Пајтонџиев 23.04.1960 Изведба на 
чалгиско оро 
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2. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во Охрид 

Број на 
лента 

Информатор/
информатори 

Истражувач/ 
истражувачи 

Датум  Застапен 
материјал 

197 Садиловската 
група: Климе 
Садило 
(виолина), 
Наум Курте 
(виолина), 
Паско Пепелко 
(лаута) 

Ганчо Пајтонџиев 01.11.1957 
 

Изведба на 
чалгиски песни 
и ора 
 
 
 

367 Групата на 
Климе(нт) 
Глигоров 
Садило(в) 
(виолина), 
Наум Стефанов 
Курте(в) 
(виолина), 
Паскал 
Димитров 
Пепелко(в) 
(лаута), Кирил 
Ристов 
Кузманов 
(виолина) и 
Ѓорѓи 
Чочег(овски) 
(дајре) 

Ганчо Пајтонџиев 25.07.1952  Интервју и 
изведба на 
чалгиски песни 
 

447 Триото на 
Климе(нт) 
Глигоров 
Садило(в) 
(виолина), 
Наум Стефанов 
Курте(в) 
(виолина) и 
Паскал 
Димитров 
Пепелко(в) 
(лаута) 

Ганчо Пајтонџиев 23.06.1952 Изведба на 
чалгиски песни 

512 Ристо Талев Кирил Ќамилов 19.05.1967, 
Битола 

Интервју 

2149 Ѓорѓи 
Чочег(овски) 

Душко 
Димитровски 

10.06.1972 Интервју 
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(дајре); Царева 
Чочеговска 

2316 Охридски 
трубадури 
(младата група) 

Боривоје 
Џимревски 

10.09.1976 Изведба на 
чалгиски ора 
(преснимки) 

2424 Усеин З. 
Муарем (ут, 
џумбуш, прим, 
мандолина, 
брач) 

Боривоје 
Џимревски 

11.11.1977 Интервју 

2704 Ѓорѓи 
Чочег(овски) 
(дајре); 
Охридски 
трубадури 
(младата група) 

Боривоје 
Џимревски 

15.02.1979 Интервју; 
интервју и 
изведба на 
чалгиски ора 

2916 Охридски 
трубадури 
(младата група) 

Боривоје 
Џимревски 

18.09.1982 – 
22.09.1982 

Настап на 
фестивалот 
Охридски 
староградски 
средби 

2917 Чалгиски 
состав при 
КУД 
Кардашлик 
Бирлик; женски 
ансамбл Ахрида 
во придружба 
на Охридски 
трубадури 

Боривоје 
Џимревски 

20.09.1982 Настап на 
фестивалот 
Охридски 
староградски 
средби 

2918 Женски 
ансамбл 
Ахрида, во 
придружба на 
Охридски 
трубадури 

Боривоје 
Џимревски 

20.09.1982 Настап на 
фестивалот 
Охридски 
староградски 
средби 

3262 Милка Садило Боривоје 
Џимревски и 
Соња Симан 

06.06.1987 Интервју  

3263 Зекир Садик 
(виолина и 
канон) и Иле 
Брвеник (ут и 
џумбуш) 

Боривоје 
Џимревски и 
Соња Симан 

06.06.1987; 
07.06.1987 

Интервју; 
изведба на 
турски музички 
форми 

3264 Адем Бајрам 
(виолина) 

Боривоје 
Џимревски и 

07.06.1987 Интервју  
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Соња Симан 

3772 Сотир 
Димитровски-
Ѕингал 

Боривоје 
Џимревски 

10.08.2001 Интервју 

3773 Сотир 
Димитровски-
Ѕингал; 
Маргарита и 
Милка 
Садило(ви) 

Боривоје 
Џимревски 

10.08.2001; 
12.08.2001 

Интервју 

4072 Охридски 
трубадури 
(младата група) 

Боривоје 
Џимревски 

/ Изведба на 
чалгиско оро 

 
3. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во Битола 

Број на 
лента 

Информатор/
информатори 

Истражувач/ 
истражувачи 

Датум  Застапен 
материјал 

368 Чалгиите на 
Радио Битола 

/ 16.12.1952 Изведба на 
чалгиски ора 

2314 Методија 
Спировски-
Мецано (ут, 
џумбуш), 
Мефаилов 
Ејуп-Ибче 
(кларинет), 
Рефик 
Ибраимов 
(виолина), 
Омер Јакуп 
(виолина), 
Шакировски 
Демир 
(тапанче) 

Боривоје 
Џимревски 

17.11.1976 Интервју и 
изведби на 
чалгиски ора 

2315 Методија 
Спировски-
Мецано (ут, 
џумбуш), 
Мефаилов 
Ејуп-Ибче 
(кларинет), 
Рефик 
Ибраимов 
(виолина), 
Омер Јакуп 

Боривоје 
Џимревски 

17.11.1976 Интервју и 
изведба на 
чалгиски ора 
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(виолина), 
Шакировски 
Демир 
(тапанче) 

3704 Димитар-Мито 
Споа 

Боривоје 
Џимревски 

29.03.2000 Интервју  

3705 Живко и 
Бранко 
Ѓеорѓиевски; 
Петар Петров 

Боривоје 
Џимревски 

29.03.2000; 
31.03.2000 

Интервју  

 
4. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во Скопје 

Број на 
лента 

Информатор/
информатори 

Истражувач/ 
истражувачи 

Датум  Застапен 
материјал 

385 Никола Бадев 
(вокал) во 
придружба на 
Чалгиите на 
РТС  

/ / Изведба на 
чалгиски песни 

397 Реџеп13 
(канон) 

Живко Фирфов / Презентирани се 
различни 
маками на канон 
и има изведба на 
турска песна 

668 Васка 
Пласкиева 
(вокал),14 во 
придружба на 
чалгискиот 
оркестар на 
РТС 

Васка Пласкиева Преснимени 
во 1968 
година 

Изведба на 
чалгиски песни 

1111 Олга Вишинова 
(вокал) во 
придружба на 
чалгискиот 

Станимир 
Вишински 

Снимено во 
1964, а 
преснимено 
на 10.09.1966 

Изведба на 
чалгиски песни 

 
13 Веројатно станува збор за канонџијата Реџеп Пампур(ов), по потекло од 
Велес. 
14 Васка Пласкиева, по потекло, е од Велес, но извесен период била вокален 
интерпретатор на чалгиски песни во РТС, во придружба на чалгискиот 
оркестар на Радиото. Оваа вокална интерпретаторка снимила многу 
магнетофонски ленти, каде што има нејзини соло изведби на многубројни 
чалгиски, но и авторски песни, а лентите се во сопственост на Архивскиот 
фонд на ИФМЦ, но досега само на м.л. 668 има изведби на песни во 
придружба на чалгискиот оркестар на РТС. 
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оркестар на 
РТС  

1603 Чалгискиот 
оркестар на 
РТС 

Ганчо Пајтонџиев Преснимено 
од Радио на 
29.07.1953 

Изведба на 
чалгиски ора 

1611 Ленче 
Марковска 
(вокал) во 
придружба на 
чалгискиот 
оркестар на 
РТС; Весел 
Чун (кларинет) 

Ганчо Пајтонџиев Преснимено 
од Радио на 
01.09.1953 

Изведба на 
чалгиски песни 
и ора 

1635 Никола Бадев 
(вокал) во 
придружба на 
чалгискиот 
оркестар на 
РТС 

Ганчо Пајтонџиев Преснимено 
од Радио на 
18.10.1953 

Изведба на 
чалгиски песни 

1647 Мирвет 
Беловска 
(вокал) во 
придружба на 
чалгискиот 
оркестар на 
РТС 

Ганчо Пајтонџиев Преснимено 
од Радио на 
05.12.1953 

Изведба на 
чалгиски песни 

1651 Мирвет 
Беловска 
(вокал) и 
Марика 
Ѓорѓиева 
(вокал) во 
придружба на 
чалгискиот 
оркестар на 
РТС 

Ганчо Пајтонџиев Преснимено 
од Радио на 
13.10.1953 

Изведба на 
чалгиски песни 
и ора 

1664 Ленче 
Марковска 
(вокал) во 
придружба на 
чалгискиот 
оркестар на 
РТС 

Ганчо Пајтонџиев Преснимено 
од Радио на 
29.12.1953 

Изведба на 
чалгиски песни 
и ора 

1667 Ордан 
Канонџијата; 
Чалгискиот 

Ганчо Пајтонџиев Преснимено 
од м.л. на 
05.01.1959 

Изведба на 
чалгиска песна и 
оро 
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оркестар на 
РТС 

1672 Мирвет 
Беловска 
(вокал) во 
придружба на 
чалгискиот 
оркестар на 
РТС 

Ганчо Пајтонџиев Преснимено 
од м.л. на 
25.07.1958 

Изведба на 
чалгиски песни 
и ора 

2316 Чалгијата на 
ансамбл Танец; 
чалгискиот 
оркестар на 
РТС; Чалгиски 
состав на 
Иљми Баки  

Боривоје 
Џимревски 

Преснимено 
на 27.09.1976 
(преснимки 
од плочи) 

Изведба на 
чалгиски ора 

2406 Тале 
Огненовски со 
чалгискиот 
оркестар на 
РТС 

Боривоје 
Џимревски 

Преснимено 
на 05.10.1977 
(преснимки 
од плочи) 

Изведба на 
чалгиски ора во 
аранжман на 
Тале Огненовски 

2407 Тале 
Огненовски со 
чалгискиот 
оркестар на 
РТС 

Боривоје 
Џимревски 

Преснимено 
на 05.11.1975 
(преснимки 
од плочи) 

Изведба на 
чалгиски ора во 
аранжман на 
Тале Огненовски 

2480 Чалгискиот 
оркестар на 
РТС, 
информатор 
Аристид 
Филактов 

Боривоје 
Џимревски 

23.03.1978 Изведба на 
чалгиски ора од 
Солун и 
Солунско 

2554 Чалгискиот 
оркестар на 
РТС, 
информатор 
Аристид 
Филактов; 
Устрев Саид 
(канонџија) 

Боривоје 
Џимревски 

12.07.1978; 
13.08.1983 

Изведба на 
чалгиски ора од 
Солун и 
Солунско; 
Интервју 

2815 Месрур Саид 
(виолинист) 

Боривоје 
Џимревски 

30.10.1983 Интервју  

3223 Чалгискиот 
оркестар на 
РТС  

Боривоје 
Џимревски 

Преснимка 
од Радио 
Скопје 
направена на 

Изведба на 
чалгиска песна 
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05.02.1989 

4072 Чалгијата на 
Радио-
Телевизија 
Скопје 

Боривоје 
Џимревски 

/ Изведба на 
чалгиско оро 
(преснимка) 

 
5. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во Штип 

Број на 

лента 

Информатор/

информатори 

Истражувач/ 

истражувачи 

Датум Застапен 

материјал 

36 Мите 
Сушевски-
Симонов 
(виолина, ут, 
лаута) 

Ганчо Пајтонџиев 21.09.1954 Изведба на 
чалгиски песни 

37 Мите 
Сушевски-
Симонов 
(виолина, ут, 
лаута) 

Ганчо Пајтонџиев 21.09.1954 Изведба на 
чалгиски песни 

58 Мите 
Сушевски-
Симонов 
(виолина, ут, 
лаута) 

Ганчо Пајтонџиев 16.12.1954 Изведба на 
чалгиски песни 

282 Мите 
Сушевски-
Симонов 
(виолина, ут, 
лаута) 

Ганчо Пајтонџиев 25.10.1961 Изведба на 
чалгиски песни 

2899 Јордан и Тодор 
Ѕивреви 
(синови на 
чалгаџијата 
Петар Ѕиврев); 
Методија 
Брашнаров 

Боривоје 
Џимревски 

26.10.1982; 
27.10.1982 

Интервју 

 
6. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во 
Кавадарци 

Број на 

лента 

Информатор/

информатори 

Истражувач/ 

истражувачи 

Датум  Застапен 

материјал 

2424 Чалгискиот 
оркестар при 
Друштво на 

Боривоје 
Џимревски 

22.11.1977 Интервју; 
изведба на 
чалгиски ора и 
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пензионерите 
Васил 
Хаџиманов: 
Назир Шабанов 
(кларинет), 
Боро Муфтарот 
(виолина), 
Смаил 
Шабанов 
(џумбуш), 
Ѓорѓи Михов 
(контра гитара) 
и Саравче 
Николов (дајре) 

маршеви  

2477 Кавадаречка 
чалгија: Назир 
Шабанов 
(кларинет), 
Боро Муфтарот 
(виолина), 
Смаил 
Шабанов 
(џумбуш), 
Ѓорѓи Михов 
(контра гитара) 
и Сарафко 
Николов 
(дајре); Тасо 
Плетварски 
(дајре) 

Боривоје 
Џимревски 

22.11. 1977; 
23.11.1977 

Интервју и 
изведба на 
чалгиски ора; 
интервју 

2917 Пејачка група 
при КУД Васил 
Хаџиманов 

Боривоје 
Џимревски 

21.09.1982 Изведба на 
чалгиски песни 
и ора 

3771 Ване 
Малинков-
Кендо 
(фотограф) 

Боривоје 
Џимревски 

15.11.2000 Интервју  

 
7. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во 
Гевгелија 

Број на 

лента 

Информатор/

информатори 

Истражувач/ 

истражувачи 

Датум  Застапен 

материјал 

3771 Ѓорѓи 
Магдинчев 

Боривоје 
Џимревски 

16.11.2000 Интервју 

3772 Зафир Т. Боривоје 17.11.2000 Интервју  
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Хаџимитров Џимревски 

 
8. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во 
Неготино 

Број на 
лента 

Информатор/
информатори 

Истражувач/ 
истражувачи 

Датум  Застапен 
материјал 

2814 Пане Ташев 
(виолина); 
Владо 
Пљуштев 
(кларинет); 
Игно Ставрев 
(виолина и 
мајстор на 
музички 
инструменти) 

Боривоје 
Џимревски 

17.11.1980; 
18.11.1980; 
09.04.1981 

Интервју  

2815 Игно Ставрев 
(виолина и 
мајстор на 
музички 
инструменти) 
и Митре Недев 
(лаута) 

Боривоје 
Џимревски 

10.04.1981 Интервју и 
изведба на 
чалгиски песни 
и ора  

 
9. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во Кратово 

Број на 
лента 

Информатор/
информатори 

Истражувач/ 
истражувачи 

Датум  Застапен 
материјал 

2387 Тодор Петров-
Манев 
(мандолина) 

Боривоје 
Џимревски 

16.07.1977 Интервју  

2390 Душан 
Апостолов 
(столар) 

Боривоје 
Џимревски 

19.07.1977 Интервју 

 
10. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во 
Пехчево 

Број на 

лента 

Информатор/

информатори 

Истражувач/ 

истражувачи 

Датум  Застапен 

материјал 

3778 Живко 
Сотиров 

Боривоје 
Џимревски 

15.09.2001 Интервју  
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11. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во Берово 

Број на 
лента 

Информатор/
информатори 

Истражувач/ 
истражувачи 

Датум  Застапен 
материјал 

2244 Данчо Рунтески 
(кларинет) 

Боривоје 
Џимревски 

19.11.1975 Интервју и 
изведба на 
чалгиски ора 

2245 Данчо 
Рунтески 
(кларинет) 

Боривоје 
Џимревски 

19.11.1975 Интервју и 
изведба на 
чалгиски песни и 
ора  

 
12. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во 
Крушево 

Број на 
лента 

Информатор/
информатори 

Истражувач/ 
истражувачи 

Датум  Застапен 
материјал 

537 Ахилеја 
Николовски-
Нача (виолина) 
и Ферит Шабан 
(дајре) 

Михајло 
Андрески 

1967 година Изведба на 
турски и влашки 
песни и ора 

538 Ахилеја 
Николовски-
Нача (виолина) 
и Ферит Шабан 
(дајре)  

Михајло 
Андрески 

1967 година Изведба на 
турски и влашки 
песни и ора 

2630 Петар 
Николовски 
(бас), Коста 
Чоневски 
(банкарски 
службеник), 
Никола 
Николовски 
(бербер) 

Боривоје 
Џимревски 

20.12.1978 Интервју  

3783 Маќа Хасану 
(прим) 

Боривоје 
Џимревски 

20.06.2002 Интервју  

3836 Томе 
Николовски-
Чичино 
(мандолина) 

Боривоје 
Џимревски 

21.06.2002 Интервју  

 
13. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во Струга 

Број на Информатор/ Истражувач/ Датум  Застапен 
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лента информатори истражувачи материјал 

2587 Ајдар Ајдар 
(вокал) во 
придружба на 
турски 
чалгиски 
оркестар 
Семерим 
Ѓузелим 

Боривоје 
Џимревски 

30.11.2001, 
с. Долнени 

Настап на 
фестивал за 
народни 
инструменти: 
изведба на турски 
песни и оро 

 
14. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во Ресен 

Број на 
лента 

Информатор/
информатори 

Истражувач/ 
истражувачи 

Датум  Застапен 
материјал 

3780 Паско 
Стрезовски 
(прим) 

Боривоје 
Џимревски 

30.11.2001 Интервју 

 
15. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во Прилеп 

Број на 
лента 

Информатор/
информатори 

Истражувач/ 
истражувачи 

Датум  Застапен 
материјал 

3689 Борис 
Бошкоски-
Тутунџија 
(бербер, 
музичар) 

Боривоје 
Џимревски 

27.03.2000 Интервју 

 
16. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во Тетово 

Број на 
лента 

Информатор/
информатори 

Истражувач/ 
истражувачи 

Датум  Застапен 
материјал 

2363 Спиро 
Гребенаровски; 
Илјаз Искендер 
и КУД на 
турската 
народност – 
Јени Хајат  

Боривоје 
Џимревски 

16.02.1977 Интервју; 
интервју и 
изведба на 
чалгиски песни и 
ора 

2364 Илјаз 
Искендер; Заре 
Заковски 

Боривоје 
Џимревски 

16.02.1977; 
17.02.1977 

Интервју 

3262 Муарем 
Идризи (ут) и 
Еркам Идризи 
(тарабука) од 
КУД на 

Боривоје 
Џимревски и 
Соња Симан 

04.06.1987 Интервју и 
изведба на 
чалгиски песни и 
ора 
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турската 
народност – 
Јени Хајат  

3266 Чалгискиот 
состав при 
КУД Јени 
Хајат 

Боривоје 
Џимревски и 
Соња Симан 

14.06.1987 Интервју и 
изведба на 
чалгиски песни и 
ора 

 
17. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во Солун и 
Солунско15 

Број на 

лента 

Информатор/

информатори 

Истражувач/ 

истражувачи 

Датум  Застапен 

материјал 

2484 Аристид 
Филактов 
(игроорец) 

Боривоје 
Џимревски 

23.05.1978 Интервју  

 
18. Магнетофонски ленти поврзани со чалгиската традиција во 
руралните средини 

 
15 На магнетофонските ленти со бројот 2480 и со бројот 2554 има изведби на 
чалгиски ора од Солунско, но бидејќи ги исполнува чалгискиот оркестар на 
РТС, тие ленти се ставени во табелата со магнетофонски ленти што се 
однесуваат на чалгиската традиција во Скопје. 

Број на 

лента 

Информатор/

информатори 

Истражувач/ 

истражувачи 

Датум  Застапен 

материјал 

591 Чалгиска група: 
Ѓорѓи Ничоски 
(кларинет), 
Илија Климов-
Спасевски 
(гајда) и Димко 
Пљосковски 
(дајре) 

Александар 
Линин 

09.01.1968,  
с. Велгошти 

Интервју и 
изведба на 
чалгиски песни и 
ора 

592 Чалгиска група: 
Ѓорѓи Ничоски 
(кларинет), 
Илија Климов-
Спасевски 
(гајда) и Димко 
Пљосковски 
(дајре) 

Александар 
Линин 

09.01.1968,  
с. Велгошти 

Интервју и 
изведба на 
чалгиски песни и 
ора 

717 Димитри 
Стенкоски 
(раскажувач на 

Живко Чинго 07.06.1968,  
с. Пештани 

Се спомнува 
зборот чалгија 
како дел од 
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приказни) приказна 

2424 Антонио 
Николовски 
(гајда) 

Боривоје 
Џимревски 

09.11.1977, с. 
Вранештица 

Интервју 

2546  Веса Блажева-
Давчева 

Цветанка 
Органџиева и 
Трпко Бицевски 

20.06.1978, с. 
Башино Село 

Интервју  

2547 Јанинка Илкова Цветанка 
Органџиева и 
Трпко Бицевски 

21.06.1978, с. 
Долно 
Чичево 

Интервју  

2591 Веса Блажева; 
Борис 
Милошов; 
Трајко Недев; 
Стево Нацевски 
(мајстор за 
виолини) 

Боривоје 
Џимревски 

20.06.1978; 
22.06.1978, с. 
Башино 
Село, с. 
Подлес и с. 
Градско 

Интервју 

2592 Стево 
Нацевски 
(виолина) 

Боривоје 
Џимревски 

22.06.1978,  
с. Градско 

Интервју и 
изведба на 
чалгиски ора 

2665 Петре Аџиев  Татјана Жежељ-
Каличанин 

06.06.1978, с. 
Долно 
Чичево 

Интервју  

2670 Дане Зинзиров, 
Марика Далева 
и Маца 
Ѓорѓиева 

Татјана Жежељ-
Каличанин 

08.12.1978,  
с. Сујаклари 

Интервју 


