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МАКЕДОНСКАТА ПЕСНА НА ДАЛЕЧНИТЕ 
МЕРИДИЈАНИ СО ЛЕГЕНДИТЕ ВАСКА ИЛИЕВА, 
НИКОЛА БАДЕВ, АЛЕКСАНДАР САРИЕВСКИ И 

КОЧО ПЕТРОВСКИ 

Во земјата кајшто сонцето вечно блескоти и сончевите зраци се 
прелевааат во спектарот од илјада бои на виножитото измиени од сјај-
от на кристалните дождовни капки, кајшто се распослале прекрасните 
цветни ливади низ кои како растурени бисерни зрна се белеат стадата 
овци, се белеат планинските врвови од чија утроба извираат бистрите 
потоци и реки, кајшто се синеат чудесните езерски површини... тука, 
на овие библиски предели и под ова топло и благородно поднебје  пос-
тои древен и даровит народ кој оваа убавина ја овековечил, ја опеал во 
поезија – ја опеал во песната на безимениот македонски народен гениј. 

Низ вековите, песната била водителка и сопатничка во секојдневје-
то на македонскиот народ во која тој ги пресоздал својата душа, својот 
живот полн со страдања, борба, љубов. 

Сето она што во животот не можело слободно да се каже, што тре-
бало да се премолчи и што морало да се преживее во себе, го нашло 
своето место во песната. „Песната, за Македонија е молитва, огледало 
на нејзината душа, нејзина воздишка“ – Кочо Рацин. 

Песната е запис, сведок на едно историско минато собрано во пре-
богатата ризница на нашето народно творештво која преку силината на 
чувствата излеани во неа, со нејзината едноставност и искреност сведо-
чи за огромната творечка сила на овој народ, кој благодарение на неа и 
преку неа низ вековите на ропство го зачувал својот национален и кул-
турен идентитет. 

За македонската народна музика, за нејзината чудесна убавина и 
мисловна длабокоумност со несмален интерес говорат и пишуваат му-
зиколозите кај нас и пошироко во светот, во минатото и денес. Може 
со сигурност да се тврди дека времето, како важен критериум за одре-
дување на естетските вредности, покажува дека македонската изворна 
народна музика денес претставува непроценливо и неодминливо богат-
ство. Народниот фолклор е од особено значење за македонскиот народ 
кој во долгата борба за опстанок, за зачувување на својот идентитет, 
цврсто се врзувал за изворната народна музика. 

Народните песни, создадени и негувани на почвата на Македонија, 
претставуваат нејзино бесценето богатсво затоа што се најпрепознат-
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лив знак, белег на сите особености и вредности кои го карактеризираат 
македонскиот народ. Во нив на волшебен начин се сплотени македон-
скиот мелос и поетската содржина проследени со чудесно богатиот и 
разновиден  ритам кои заедно (во синтеза) ја отсликуваат душата на 
Македонецот. Не залудно се вели и се пишува дека народ кој нема свој 
јазик, обичаи, своја култура и свои песни, е осуден на изумирање. 
Затоа се гордееме со минатото, а со своето национално и културно бо-
гатство го зацврстуваме уверувањето меѓу нас и другите околу нас и во 
светот дека нашите темели се цврсти и вековни. Над нив генерации 
надградувале и ќе надградуваат во иднина  нови културни вредности, 
приспособени кон новите услови на живеење, но и ќе создаваат нови 
културни зданија. Многу цивилизации низ вековите граделе материјал-
ни величествени градби... но каква и да е таа величественост, во спо-
редба со духовната благодат е ништожна, затоа што едната е смртна, а 
другата бесмртна. 

Затоа делото на даровитиот македоски народ претставува непроце-
нето, трајно духовно богатство. 

Со децении ова богатство, овие мелопоетски пораки се пренесувале 
по устен пат од колено на колено, се збогатувале преку инвентивната 
дарба на анонимните песнопојци и на својот народ во аманет му го  
оставиле непресушното духовно богатство. Со текот на времето, со по-
јавувањето на современите технички можности, со појавата на радиото 
и телевизијата, тој устен летопис престанува да биде и единствениот 
процес на пренесување на песната. 

Во самите почетоци од основањето на Радиото во 1947 година,
народната музика која отсекогаш била гордост на македонскиот народ, 
заземала поголем дел од музичката програма на Радио Скопје  во кој 
период се појавиле многу млади вокални интерпретатори со чудесно 
убави гласови кои придонеле за овековечувањето на песната како кру-
на  на овој богат духовен живот. 

Во тој периот за убавата песна и народните пејачи, интерпретатори, 
се отвoраат нови видици, можност да се претстават пред поширокиот 
аудиториум, кој како верен слушател  и строг критичар го селектирал 
најубавото, прифаќајќи ги најубавата интерпретација и најуспешните 
интерпретатори. 

А нашата автентична класична народна музика ја имаше таа исто-
риска среќа да биде носена и толкувана од една таква блескава плејада 
разни исполнувачи. 

Од нив, преку нивната дарба, и ние и светот ги почувствувавме, 
дознавме, и сфативме бескрајните вистински уметнички и естетски  ди-
мензии на македонскиот музички фолклор. 
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Тие преку песната ја пренесоа вистината за Македонија, не претста-
вија на најдобар достоинствен начин, со еден збор, го добија епитетот 
на вистински  амбасадори  на нашата песна.  

Оваа блескава плејада исклучителни толкувачи, интерпретатори, 
кои музички спонтано и уметнички неповторливо ја обликуваа душата 
на еден народ,  ја сочинуваат легендите  Никола Бадев, Васка Илиева, 
Александар Сариевски и Кочо Петровски. 

Нивниот настап како група насекаде беше примен со воодушевува-
ње, тие другаруваа, беа сплотени во една целина, без завидливост, дво-
личност... 

Таа дружба и сета таа  позитивна енергија, меѓусебна  хармонија  ја 
пренесуваа во уште похармоничен заеднички настап пред публиката, 
со мајсторска извежбаност, полетност и виртуозност. 

Во оваа прилика ќе зборуваме за гостувањата на оваа брилијантна 
четворка во Канада во далечната 1964/65-та година. За нивното госту-
вање на другиот крај од земјината топка, за амбасадорите на македон-
ската песна, имаше доста написи, (и кај нив и кај нас) но написот  „На-
шата песна на далечните меридијани“ од Ѓоко Ѓорѓиев текстописец 
и уредник на забавната редакција на Радио Скопје, се чини најверно ја 
отсликува, доловува атмосферата на тие настапи. 

„Сакаме да напишеме нешто за една наша музичка четворка, отаде 
Океанот, во Канада. За едни своевидни – амбасадори, онака, фолклор-
но обоени, оригинални, спонтано разиграни со својата неправилна рит-
мика и елегични со своите разделбени и носталгични напеви. 

Васка Илиева, Александар Сариевски, Кочо Петровски и Никола 
Бадев, веќе неколку месеци пеат и свират песна гласовита и оро виорно 
среде нашите многубројни иселеници во Канада, им даруваат, од То-
ронто до Хамилтон, китки од песни, одгласи од стариот крај. Многу, 
многу концерти на кои се гледаат очи премрежени, се стега срце раста-
жено. 

 Кој е тој што ќе го опише печалниот копнеж на нашиот човек за 
ливаѓето, воденицата, тополите и за облаците што ги остави? Можеби 
само песната. И затоа слушајќи ја, тој ги доживува нивните настапи 
како длабоко личен, особен ритуал што значи минато, а  што ја притис-
ка сегашноста негова. 

И, додека на сцената се одгласува неговото село, градот, тој некако 
стенка, тешко воздивнува, тој плаче. 

Често за таквите концерти нема големи реклами  ни паноа, ги нема 
светлините на голем спектакуларен мјузикл. 
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Во една невообичаена тишина, нашите иселеници под звуците на 
песната што ги одушевува, тлеат со своето далечно, но секогаш живо 
видение. 

На еден поинаков, концертен и широко презентативен план овој 
наш солиден ансамбл неколкупати забележа големи настапи пред онаа 
публика од познати канадски градови што поретко или за првпат имала 
можност да ја запознае музичката сторија за страдалниот, но витален 
македонски народ. 

Искуството, рутинираноста и интерпретативното мајсторство на на-
шите истакнати солисти секако придонесоа далечната канадска публи-
ка да се здобие со пошироки и автентични претстави за карактерот и 
особеностите на нашето музичко богатство од неговите поархаични на-
певи  до денешната градска песна“. 

Во овој контекст се и рецензентските написи во тамошните весни-
ци, особено во врска со најзначајниот концерт на овој квартет во него-
виот дотогашен престој, концертот во прочуената сала „Масеј хол“ во 
Торонто, одржан пред повеќе од две илјадна публика. 

Но, пак се навраќаме на овие радосни и тажни сеанси кога народна-
та песна го потсетува Македонецот иселеник, за првото либе, мајката, 
туѓината. 

Песната што и во татковината е секогаш со копнеж и љубов слуша-
на, таму, во далечната туѓина, прераснува во топла и таговна исповед 
што нема и ќе нема крај. 

 Од Канада за настапите и приемот на публиката ни пишуваат и на-
шите солисти: 

„Не трогна и нас со копнежот и секогаш живата носталгија, визија-
та на нашиот знаен и незнаен печалбар, па сакавме и на овој начин да 
поздравиме една далечна турнеја, што не е само тоа“. 

Александар Сариевски, Никола Бадев, Васка Илиева и Кочо Пет-
ровски, брилијантната четворка која и припаѓа на онаа генерација што 
имаше чест и гордост, меѓу првите да ја почне афирмацијата на маке-
донската песна преку етерот, да се искачи на концертните подиуми кај 
нас, но и секаде низ светот. Долгогодишната соработка и пријателство 
меѓу овие македонски великани длабоко се врежани и за нив секогаш 
се говори со гордост. 

Тоа беа години на песна, дружба и почитување... така и влегоа во 
незаборавот. 

Дел од нивниот богат репертоар кој го изведувале на настапите во 
Канада, како и четирите лонгплеј плочи кои се снимени на носачите на 
звукот во Торонто во далечните 1964 и 1965 година, по многу нешта се 
посебни и оригинални, и претставуваат раритетно богатство за маке-
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донската фолклорна ризница. Како изведувачи се јавува уникатната 
четворка, интерпретаторите Васка Илиева, Александар Сариевски, Ни-
кола Бадев и Кочо Петровски, амбасадорите на македонската песна кои 
во тие дамнешни времиња преку своите изведби им ја приближувале, 
доловувале татковината на нашите иселеници преку океанот. Всуш-
ност плочите се документ за времето и за вредностите кои остануваат 
да живеат трајно.  

Смртта е неизбежна, таа ниедно живо суштество не го заобиколува, 
но  легендите на македонската народна песна и музика Никола Бадев, 
Васка Илиева, Александар Сариевски и Кочо Петровски се од оние 
ретки луѓе и уметници кои ја победија смртта, зашто и по смртта оста-
наа да живеат преку своите дела кои во наследство и како аманет им ги  
оставија  на својот македонски народ. 

Како што и Његош има кажано „Благо оном ко до вјека живи, имао 
се и рашта родити“. 

Блазе на оној кој вечно живее, имало и зошто да се роди. 
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ВАСКА  ИЛИЕВА  (1923 – 2001) 

Рефлексиите од судбината на 
поединците и на народот, ги наоѓаме 
во литературата, во историјата, но 
таму песната најдиректно и духовно 
и емоционално ги преточува во нас 
инсертите од нашето минато, од ма-
котрпното битисување и вечната 
глад за среќа и слобода. А Васка е 
сета, со својот глас, репертоар и ин-
терпретација во таа широка река, од 
македонска музичка рустика што ја 
искачи  неа до постулатот –легенда. 

Родена е во Скопје во 1923 годи-
на. Потекнува од сиромашно но весело семејство. 

- Кај нас дома во Чаир - вели Васка, - секогаш беше весело, постоја-
но се пееше. Сите мои мечти беа кажани со песна. Татко ми и тетка ми 
професионално се занимаваа со музика но во друштво и со семејството 
сите бевме пејачи, ѕвезди. Моето детство беше весело. 

На Васка Илиева, некогашната тутунска работничка, љубовта кон 
народната песна и ја всадил татко и Тодор Бошков, своеобразен познат 
гајдаџија, што пресудно влијаело врз нејзината животна определба кон 
естрадната дејност. 

Тоа било во 1950 година, кога девојката со раскошни гласовни 
можности и ретка музикалност првпат со својот татко во дует застана 
пред микрофонот. 

- На петнаесетгодишна возраст работев во Монополот, фабриката за 
цигари, пеев колку што сакав, си ја полнев душата, - вели Васка. - Се 
слушаше само чкрипењето на тутунот и мојот глас. Така одеше се не-
каде до 1950 година кога слушнав дека КУД „Танец“  бара пејачка. Пр-
вите песни што професионално ги запеав во Танец беа „Нико, Нико, 
меанџико“, „Што имала к’смет Стамена“ и други  со што ми се отвори-
ја вратите на успехот на разни настапи и турнеи... 

Во „Танец“, Васка останала до 1954 година кога преминала во Ра-
дио Скопје каде што во живо настапувала на програмата и имала трет-
ман на вработена пејачка. Освен како вокален интерпретатор на про-
грамата на Радио Скопје, таа  била и член на Радио-хорот во истата 
установа. 
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По „Танец“ и Радио Скопје, во 1960-та година Васка Илиева се здо-
бива со статус на слободен уметник. Оттогаш започна нејзината благо-
родна културна мисија презентација на највисоко уметничко ниво на 
македонската песнопојна фолклорна традиција, чии бисери и убавина 
на сите меридијани почнаа да се одгласуваат од раскошните грла  на 
македонските пејачи од форматот на Александар Сариевски и  Никола 
Бадев, со кои настапуваше и во дует. 

Таа не го знае точниот број на нејзините турнеи по европските 
земји, бидејќи во некои престојувала и повеќепати. Но импозантни се и 
гостувањата во другите краишта на светот, 20-ина пати во Канада и 
САД, 10-ина пати во Австралија меѓу нашите иселеници, каде што неј-
зиното име и нејзината песна станаа синоним за убавата, извонредна, 
неповторлива интерпретација, со која им ја разнежнува душата и им ги 
разгорува срцата, потсетувајќи ги на печалбарската тага, што буди 
носталгични чувства, и со насолзени очи ги пренесува во стариот крај, 
во убавата Македонија, кај нивните најблиски. 

Меѓу најдрагите настапи, во естрадната кариера  Васка Илиева ги 
вбројува и неколкуте блиски средби со претседателот Јосип Броз Тито, 
англиската кралица Елизабета, тогашниот премиер Винстон Черчил, со 
легендарната Марија Калас и многу други славни личности. И секогаш 
и секаде добивала искрени аплаузи и благодарност од публиката. За-
тоа, таа, публиката, но и хроничарите,  за нејзиниот живот и за нејзина-
та дејност велеле дека таа е како вечен неуморен патник, други пак ја 
нарекле некрунисана кралица на македонската песна или жива легена-
да на една традиција која носи  незаборавен белег на едно време и на 
еден народ. 

Како врвен интерпретатор на народната песна Васка можела со лес-
нотија да ја отпее  секоја песна. Но самата има обичај да рече дека, иа-
ко во нејзиниот репертоар можат да се најдат и по некоја љубовна или 
хумористична песна, најповеќе при срце и се патриотските, печалбар-
ските и жалните песни – баладите, кои  трогнуваат до солзи.  

Чувствувајќи ја моќта на песната, како најсилен адут за потенцира-
ње на националниот идентитет и спротивставување на секакви асими-
латорски обиди, и покрај забраните од надлежните и организаторите на 
гостувањата во Бугарија во 1968 година, таа среде Софија, пеела па-
триотски песни за Гоце Делчев, за Јане Сандански, за Македонците. 

...Интересни и незаборавни за Васка биле и гостувањата во егејски-
от дел на Македонија поточно во Лерин и Воден каде и покрај забрани-
те од властите пеела патриотски песни „Земјо Македонска“, „Крушево 
абер дојде“, „На 4-ти мај Гоце загина“. Целата публика пеела заедно со 
неа. 
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- Единственото нешто што ме одржало во животот е песната на Ма-
кедонците, – вели Васка. – Тие Македонци кои ме сакаа и заедно со 
мене ја пеат македонската песна од Пирин и од Егеј, и оние распрскани 
по целиот свет кои не ме оставаат да ја напуштам песната. И ќе пеам се 
додека сум жива. Точниот број на моите концерти и турнеи по светот  
не ги знам, но на оние концерти кои оставиле длабока трага во мојот 
живот секако дека се сеќавам. Такви се настапите во Лерин, Воден и во 
уште неколку села во егејскиот дел на Македонија. Бев пресреќна што 
можам да пеам пред нашите браќа Македонци таму. Кога тргнав  ми 
беше јасно дека можат да настанат проблеми, но едно си реков – Маке-
донка сум се родила, Македонка ќе умрам ако треба. Ја испеав песната 
„Земјо Македонска“, „Македонијо, земјо родена“... Заедно со мене пее-
ја сите во еден глас... Чуствувам..., со песната ќе ги обединиме Маке-
донците во целиот свет. 

Од моите гостувања ќе го издвојам и настапот во Германија кај Ма-
кедонците муслимани кои како деца се одведени во Турција од каде 
што заминале во Германија, како и настапот во Измир - Турција каде 
што сите заедно ги пеевме македонските песни со солзи радосници, 
носталгија за родниот крај. 

Тоа е успех кој засенува и се надоврзува на претходните кои уште 
на самиот почеток ја издигнале на највисокиот естраден врв, како еден 
од великаните на песната и најквалитетните вонсериски естрадни 
уметници заедно со доајените Александар Сариевски и Никола Бадев. 

А тој благороден, топол и пријатен глас се одгласувал насекаде - на 
јавните настапи, во селата и градовите, пред македонските иселеници. 
Васка пеела за сите, пеела за стари и млади, весели и тажни, богати и 
сиромашни, од седенки до фестивали ...И насекаде топли, искрени ап-
лаузи и бескрајна благодарност од аудиториумот кој  ја следел песната 
на овој вечен и неуморен патник. 

Таа, секоја интерпретација ја донесува со целото нејзино битие, 
песна која извира длабоко од душата и глас кој со магиска моќ се вре-
жува во психата, во емотивната сфера, понесувајќи го слушателот со 
прекрасен филинг на психофизичка релаксација. Тоа извонредно при-
јатно чувство се рефлектира не само во изведбата на изворниот фолк-
лор, туку и во традиционалната староградска песна, с¢ до новите напе-
ви во духот на македонската фолклорна  мелоритмика. 

Репертоарот на Васка Илиева од околу 500 снимени песни за про-
дукцијата на Радио-телевизија Скопје и Дискографија, претставува 
автентично, докумeнтарно сведоштво, фундус со исклучителен квали-
тет. Меѓу нив спаѓаат и 70-ина песни чиј автор е Васка Илиева. Во 
текстуалната компонента најчесто среќаваме народна поезија, легенди, 
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кои уште во детството ги слушала од постарите и на нив испеала мело-
дии кои импресионираат со својата убавина какви се на пример „Маке-
донијо земјо родена“. Во таа смисла можеме да ја третираме и како со-
бирач на народни умотворби. Со песните запишани во родниот дом, од 
татка ѝ, мајка ѝ, тетка ѝ, стриковците, вујковците но и од други инфор-
матори - роднини, соседи, пријатели и познајници таа оформила пообе-
мен фонд од македонски народни песни коишто ги пеела или ги снима-
ла. Нејзините авторски песни „На 4-ти мај Гоце загина“ и други кои се 
обнародија, меѓу кои спаѓа и „Мост ми ѕидаја девет мајстори“ импре-
сионираат со својата трагична содржина која допира до срцето. 

Траен документ на едно време, како значаен придонес за една 
национална култура, претставува и своевидниот рекорд на Васка Илие-
ва во Југословенската дискографија. Има снимано околу 100 плочи 
(30-ина лонгплејќи и 60-ина сингл-плочи) недостижна бројка и тираж и 
за многу комерцијални – новокомпонирани пејачки имиња од естрад-
ната елита. Теба да се спомене и првата снимена плоча за Холандската 
компанија „Филипс“ во 1953 година заедно со Вања Лазарова, и за 
првата нејзина плоча снимена за „Југотон“  во далечната 1956 година 
во Загреб, на која беше и песната „Кога се мажеше, што ти се чинеше“. 
Од тој момент, всушност започнува метеорскиот успех на Васка Илие-
ва, бидејќи снимените плочи се распространувале и се слушале низ 
сите континенти каде што имаше наши сонародници. Така, Васка, со 
статус на народен уметник, со блескавиот уметнички подем, со исклу-
чителниот придонес во негувањето и афирмацијата на македонското 
фолклорно битие, остави длабоки траги врежани во времето со нејзи-
ната песна и глас кои не са забораваат - великан на песната кон кого 
секогаш ќе се однесуваме со потребниот респект. Тоа го потврдуваат и 
многубројните признанија, признание од Здружението на естрадни 
уматници на Југославија за истакнат уметник, потоа Златната плакета 
на Фестивалот - Валандово 85, и Златната плакета на Фестивалот за 
изворен фолклор во Долнени. Во 1987 година таа е кандидат за награ-
дата 13 Ноември, а во 1992 година на концертот во Универзалната сала 
одржан во нејзина чест и е доделено признанието  „Легенда на маке-
донската народна песна“. 

Таа е добитник  и  на неколку меѓународни  награди од кои најголе-
ма радост и причинувала плакетата од Организацијата „Обединети  
Македонци“ по повод нејзиниот настап на традиционалниот  Илинден-
ски пикник во Торонто - Канада во 1987 година, на која многу искрено, 
со златни букви е изгравирана следнава содржина. 
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Вашиот богат природен талент, 
Големата професионална упорност, 
Големото македонско сонце, 
Ве издигнаа на врвот на македонската музичка уметност 
Како амбасадор на македонската народна песна 
Вие ја пренесовте славата на Македонија низ целиот свет. 

Васка Илиева живееше од песната и за песната. За неа најголема 
награда и душевна храна се поканите за гостување, аплаузите на 
публиката, писмата на тие што ја сакаат и почитуваат низ целиот свет. 
Од многубројните писма стигнати на нејзина адреса, овој допис се изд-
војува со својата топла содржина. 
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76 OVERLEA BLVD. 
TORONTO 17, ONTARIO 

PHONE – 431 -7451 

Драга почитувана  Васка, 

Јас сум еден од постарите Македонци кој живее далеку од својата 
родна грутка Македонија, овде во Торонто, Канада. Јас би те прашал 
нешто. 

Дали ти знаеш колку  се радувавме ние Македонците и Македонки-
те кога го слушавме твојот глас, којшто е познат низ целиот свет. Ти 
пееш песни на нашиот мајчин јазик кој за нас е најубав јазик. 

Дали ти знаеш како делуваше на нас кога ги пееше  нашите убави 
македонски песни во нашата сала во нашата македонска црква Свети 
Климент. Ние сите се чудевме на твојот прекрасен глас и твоите убави 
песни. 

Кога те слушав, верувај ми, дека на очите ми течеа солзи, но не 
сакав да ме видат и се заскрив зад едно ќоше и си ги бришев солзите. И 
сите мои пријатели истото го почувствуваа. 

Ние Васке, немавме слободно време да си запееме, бидејќи рацете 
ни беа врзани и нозете исто така, и устите ни беа затнати. Ние старите 
коишто те слушавме да пееш, се радувавме со Тебе што ни пееш на 
нашиот јазик, мајчин Македонски. 

Те милвам и се радвам со тебе којашто го израдува целиот македон-
ски народ, Македонци и Македонки со твојот глас и мајчин јазик. 

На Вас ви пишува Дедо Ѓорѓи од село Бапчор, Костурско, Македо-
нија. 

Со Васка и за Васка ќе пеат уште многу генерации. 
Тој глас што не не остава рамнодушни, таа песна што не се забора-

ва, интерпретација која пленува, се ретка убавина (како би рекол пое-
тот) која дава вечна радост. Тоа е Васка Илиева и нејзината песна. 

Би сакала да живеам само додека можам да пеам, бидејќи песната, 
тоа е мојот живот. А најголемата награда за мојот труд, за тоа што од 
срце им го подарувам  на љубителите на мојата песна е тоа што луѓето 
не ме забораваат, – вели  Васка Илиева. 

А желбата за песната на Васка не згасна, се оствари . Таа до својот 
последен здив живееше со песната... со неа влезе во незаборавот на 
македонската културна историја.                         
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Песна посветена на Васка Илиева 

Прими Васке топол поздрав 
Од нашинци во цел свет, 
Да си вечна како славеј 
Распеан во својот лет. 

Срцето ти даде полет 
Да отвориш блага уста 
И распеа народ мачен 
В Австралија пуста. 

Америка, Германија 
Австрија и други земји 
Ги воспеа Твоја душа 
Со замисли тешки, темни. 

Ти испеа доста песни. 
И оличе судба која 
Како треба да се бори 
За родена земја своја. 

И затоа - како поздрав 
Прими росен цветец ран 
Кој ќе чува срце твое 
Од немирен некој бран.   

Ацо Климев Силјановски, Мелбурн 
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АЛЕКСАНДАР САРИЕВСКИ (1922 – 2002) 

Живот посветен на песната 
Живот зависен од песната 

Кога ќе се спомне македонската 
песна, неодминливо и ненаметливо е 
името Александар Сариевски кого го 
вбројуваме во најверодостојните тол-
кувачи на генијалната музичка мисла 
на македонскиот народен творец. 

Со својата врвна и веродостојна 
категорија се воздигна во своевидна 
индивидуална, едукативна институци-
ја, пренесувајќи ја на традиционален 
начин на помладите генерации песна-
та како дел од македонската култура. 

Животната приказна на Алексан-
дар Сариевски започнува во прекрас-

ното, орловско гнездо Галичник на Бистра Планина, 1922 година. 
Тој со песната почнува да живее уште од најраните години од свое-

то детство. На 5-6-годишна возраст го носеле на традиционалните 
празнични веселби и на познатите галички свадби каде што тој за прв-
пат запеал, а оние што тогаш го слушале малиот Александар му про-
рекле „Овеја ќа бидит пејач галиба“. 

Така рекле за него, така и станало. Судбината сакала неговото се-
мејство да се пресели во Скопје во 1931 година, како и на многуте 
други од печалбарскиот Галичник кои својата егзистенција ја побарале 
во други места кај нас и во странство. 

Љубовта кон песната и играта ќе го одведе во тогашното друштво 
„Шар“ за потоа да премине во КУД „Кузман Јосифовски-Питу“. Отту-
ка заминува во хорот на тогаш за првпат формираната „Македонска 
опера“, а подоцна во ансамблот „Танец“ па и во други  институции од 
областа на културата. 

По војната, во првите денови на слободно Скопје, на новото Радио, 
коешто  на програмата започна за првпат да емитува и македонски пес-
ни со талентирани пејачи произлезени од народот, Александар ќе се 
јави на аудицијата во 1945 година, каде што со својата хармоника, ја 
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запеал убавата песна „А бре невесто око калешо“. Слушајќи ја негова-
та преубава интерпретација одговорните уредници на Редакцијата за 
народна музика Живко Фирфов и Александар Линин, биле воодушеве-
ни  и му предложиле да биде редовен учесник во емисиите од областа 
на фолклорот, со што тој се здобил со статут на народен интерпретатор 
во оваа институција. 

Носејќи ја во себе љубовта кон песната со која и се појавил пред 
јавноста, но носејќи ја и желбата кон тапанот, тој се пријавил  на ауди-
цијата на Ансамблот „Танец“ кој штотуку беше основан (почетокот на 
1949 година). 

„Со ’Танец‘ го обиколивме и запознавме светот - но и тој не запозна 
нас, - вели тој. - Со песната и играта секогаш докажувавме кои сме, 
што сме и од каде сме“. 

Посебни импресии Александар Сариевски понел од Фолклорниот 
фестивал во Ланголен, Англија, 1950-тата  година, настап запишан со 
златни букви во аналите на Ансамблот „Танец“, каде што на големо 
изненадување од сите, ја освојуваат првата награда. 

И навистина, овој прв настап на Државниот фолклорен  ансамбл на 
Македонија и не е за заборавање, зашто на Фестивалот во Ланголен, за 
првпат еден ансамбл во светска конкуренција ги освоил сите можни 
100 поени. 

Во 1958 година Александар Сариевски заминува во Радио Скопје, 
поточно станува член на Оркестарот на народни инструменти (ОНИ) 
како тамбураш и негов раководител. 

Доаѓањето во овој оркестарски состав за Сариевски значело секој-
дневно комуницирање со песната, со народната музика и секако повеќе 
можности за снимање  песни како солист на Музичката продукција. 

Од 1964 година Александар Сариевски станал самостоен естраден 
уметник но истовремено му било понудено да биде и продуцент за дис-
кографската продукција на Радио-телевизија Белград  со договорен  ра-
ботен однос. Работниот однос како естраден уметник, рецензент и про-
дуцент го заокружил во 1984 година. Но неговиот уметнички дух не 
мирувал. 

Тој и понатаму продолжувал  да другарува со песната, така што се 
појавувал на сите значајни настапи кај нас, во европските и прекуоке-
анските земји, зашто како човек од народот, чија песна е негова духов-
на потреба, знаел дека таа  му е потребна на секого, а уште повеќе на 
нашите во туѓина, со песната да не заборават кои се и што се,  со неа 
секогаш во себе да го носат македонскиот национален дух. 

Затоа уметникот Сариевски за себе ќе рече:  
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„Ќе пеам додека знам за себе, ќе пеам додека нозете ме држат, ќе 
пеам додека во мене срцето бие за песната“. 

По ослободувањето кога, благодарение на програмата на Радио 
Скопје македонските песни и пејачи надалеку се слушаа преку етерот, 
започна и сѐ поинтензивната соработка меѓу радиостаниците од пора-
нешна Југославија, започнаа проекти на заеднички концертирања а 
истовремено се јави потреба и за заеднички настапи на пејачи и во дру-
ги земји. 

Заедно со пејачите од таа генерација Никола Бадев, Васка Илиева,  
Анка Гиева, Виолета Томовска, Кирил Манчевски и други, го трасираа 
патот на нашата песна на тие простори. Насекаде македонската песна и 
пејачите беа посебно почитувани, како од публиката така и од колегите 
пејачи, музичари. 

Во пребогатиот уметнички од на великанот Александар Сариевски 
може да се каже дека повеќе од пет децении неуморно пее, концертира,   
со посебна гордост и задоволство насекаде ја афирмира македонската 
песна. 

Многубројни и незаборавни за него се средбите со публиката, но 
како што самиот велел, во неговата меморија посебно му останале 
средбите со нашите во дијаспората. 

Особено ја паметел првата средба со нашинците во далечна Австра-
лија во 1968 година заедно со Никола Бадев, Виолета Томовска, Анка 
Гиева, Кочо Петровски, Мате Груевски, Слободан Николовски и Алек-
сандар Пиперков. 

„Насекаде каде што настапувавме бевме пречекани со солзи радос-
ници зашто нашинците за првпат  имаа можност да ја чујат својата пес-
на, од изворот, од родната грутка. Тие не слушаа и од радост плачеа. 
Пеевме многу песни, но кога ќе запеевме некоја патриотска, тогаш во 
нив уште повеќе се будеа чувствата и нераскинливата врска со родниот 
крај, со коренот на нивното потекло. И не случајно се вели дека она 
што можат да го направат пејачите, не можат ни сто политичари“. 

Некаде во 70-тите и 80-тите години традиционално се одржуваа 
погранични средби меѓу жителите на Македонија и на Бугарија најчес-
то во Благоевград, Петрич, Делчево, Крива Паланка, Сандански, Стру-
мица и во други  градови. На средбите настапувале уметници од двете 
соседни земји со цел да се овозможи средба меѓу разделените роднини 
и пријатели од двете страни на границата поради лошата политичка 
ситуација. Програмата традиционално била изведувана пред многуил-
јадна публика, а настапите на македонските пејачи кои уживаа голема 
популарност Васка, Бадев, Сариевски и други, беа дочекувани како 
пејачи коишто најтопло им ја донесуваа македонската песна. А поврза-
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носта и пријателството помеѓу нив ја докажува следната изјава на 
Александар Сариевски. 

„Се сеќавам на една од пограничните средби која ќе ја паметам цел 
живот. 

Веста дека почина нашиот драг пријател, неповторливиот Никола 
Бадев требаше да ја соопштам јас на почетокот на програмата. Излегов 
на сцена и кога кажав дека ноќеска почина нашиот и ваш љубимец, пр-
екрасниот човек, голем пејач  Никола Бадев, меѓу десетилјадната пуб-
лика настана – штама - што како глетка не се заборава. Мува да поми-
неше ќе се слушнеше. Бадев беше таму многу омилен, популарен. И се-
га после тоа требаше јас да пеам и не можев да ја почнам песната. Не-
како се созедов и откако ја отпеав песната, уште повеќе ја сфатив загу-
бата на блискиот колега и пријател. Тоа навистина не се заборава“.  

Репертоарот на Александар Сариевски опфаќа опус на над триста 
песни. Во него се опфатени песни со најразновидни содржински пора-
ки од оние лирско-љубовните, семејните, хумористичните, песни од 
нашето подалечно и поблиско револуционерно минато, па се до песни 
што се одраз на современието, односно песни од авторски опуси, така-
наречени новосоздадени песни во духот на традиционалните македон-
ски песни. Посебно место во неговиот репертоар заземаат оние од род-
ниот Галичник, односно песните од Мијачкиот крај. 

Песните од Галичник тој ги носи во себе уште од раното детство. За 
една од нив се сеќавал уште како дете кога првпат ја слушнал и кога ја 
отпеал. Тоа е песната-„Сулејман седит на кула“. 

Многубројни се настапите на концертите на Александар Сариевски 
со нашите аматерски фолклорни ансамбли: „Кочо Рацин“, „Орце Нико-
лов“, „Владо Тасевски“, „Коста Абрашевиќ“, „Гоце Делчев“, АКУД 
„Мирче  Ацев“, „Китка“, „Цветан Димов“, „Охис“, „Александар Маке-
донски“ и многу други друштва од Републиката, за што сведочат и 
многубројните признанија што тие му ги врачиле во знак на искрена 
благодарност. 

За него секој настап со нив е длабоко врежан во неговата  меморија. 
Но, како што вели, со посебна гордост ги доживувал настапите меѓу 
нашинците во Австралија, Канада, Америка и во многу европски земји. 

Авторската песна или популарно наречена, новокомпонирана, во 
духот на народната песна, долги години го немала третманот на про-
грамата на тогашната Радио Скопје. Но, и покрај ова таа спонтано се 
создавала, се пеела на концертите и се снимала за дискографската про-
дукција. Процесот никој не можел да го сопре и многу од песните 
создадени во тоа време, со текот на времето си го најдоа местото меѓу 
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народот, на програмите на Радиото и на Телевизијата. Некои од нив 
денес се веќе обнародени, народот ги знае како свои. 

И Александар Сариевски како и  многуте автори од неговото време 
има создадено и испеано песни, што денес претставуваат наши антоло-
гиски вредности. Една од нив е и „Зајди, зајди  јасно сонце“, која прет-
ставува врвен авторски дострел. 

Сариевски во својата 5-децениска кариера бил добитник на многу 
општествени награди и тоа „13 Ноември на град Скопје“ за 1984 г., 
„Заслужен естраден уметник“ добиена во рамките на поранешната  
Јуословенска естрада и на естрадите на Македонија. 

Добитник е на Признанието за животно дело на Радио Рос и на ма-
нифестацијата на Македонската радио-телевизија „Фолк хит на година-
та“ за 2000-тата година. На овие награди се надоврзуваат и многуброј-
ните признанија на Ансамблот „Танец“, на многубројните  друштва од 
земјава со кои тој повеќе години имал плодна соработка, како и посеб-
но драгите  признанија на клубовите и Културно-уметничките друштва 
на нашите сонародници од европските и прекуокеанските земји. 

Александар Сариевски со својот глас е лесно препознатлив. Бојата 
на гласот во која како да се вградени милозвучните тонови на кавалот, 
го издвојува од другите пејачи внесувајќи го сопствениот неповторли-
виот сензибилитет во секоја испеана песна. 

Од првата негова песна „А бре невесто, око Калешо“  испеана во 
живо на програмите пред микрофонот на тогашното Радио Скопје, 
започнува пребогатиот опус на Александар Сариевски. Многубројни се 
песните што ги испеал во живо на програмите,  на јавните настапи, на 
концертните претставувања, како и надвор од нашите граници. 

Но, од 1955 година започнува еден нов, значаен процес - трајно 
регистрирање  на звучните записи. Песните што дотогаш се пееја на 
програмите, започнаа да се снимаат трајно на магнетофонска лента. 

Меѓу првите пејачи чиишто песни се снимаа во студијата на тогаш-
ното Радио Скопје беше и Александар Сариевски. Неговите први чети-
ри песни се снимени на 9 февруари 1955 година со Народниот оркестар 
(НО) на тогашното Радио Скопје. Тоа се „А бре невесто, око калешо“, 
„Ој овчарче, младо чобанче“, „Река газит, мало моме“ и „Саноќ  ми 
билбил пропеа“. 

Пејачкиот опус на Александар Сариевски опфаќа песни кои биле 
реализирани за Музичката продукција на Македонската радио-телеви-
зија,  песни снимени за дискографските куќи на Радио-телевизија Бел-
град  и за дискографските куќи во Америка, Канада и Австралија. 

Регистрирајќи ги трајните звучни записи што тој ги реализирал за 
Музичката продукција на Македонската радио-телевизија, се доаѓа до 



МАКЕДОНСКАТА ПЕСНА НА ДАЛЕЧНИТЕ МЕРИДИЈАНИ СО ЛЕГЕНДИТЕ … 

23 

една исклучителна бројка што ќе остане како трајно сведоштво на не-
говиот пребогат пејачки опус. Тоа е бројката од 390 песни. 

Ваквиот опус уште еднаш покажува дека Александар Сариевски  е 
во групата на пејачи – легенди на македонската песна, како што се 
Васка Илиева и Никола Бадев, коишто имаат најмногу реализирани 
песни и оставиле трајни вредности од нашата песнопојна традиција. 

Репертоарот на Александар Сариевски опфаќа широк спектар на со-
држини:  песни со лирско-љубовна тематика  од семејниот живот, пе-
чалбарски песни својствени за поднебјето од каде што потекнува, пес-
ни поврзани со свадбени обичаи, жетварски напеви, шегобијни и песни 
од отоманското ропство, од нашето револуционерно минато и други. 

Во неговиот репертоар се застапени песни од речиси сите етно-
простори на Македонија во придружба на повеќе оркестри и ансамбли: 
Народниот оркестар, Оркестарот од народни инструменти, Чалгиите на 
Македонската радио-телевизија, оркестрите на Мате Груевски, Ѓорѓи 
Димчевски, Кочо Петровски, Пеце Атанасовски, Никола Галевски, 
Ангел Нанчевски и други. 

Во дует има реализирано песни со Петар Петрушевски, Анка Гиева, 
Васка Илиева, Велко Трпчевски, Нада Макеларска, Драгица Николова, 
Виолета Томовска, Петранка Костадинова, Никола Бадев и други пеја-
чи, но соработката со Васка Илиева е најплодна, нивните заеднички из-
ведби ќе останат како трајна вредност со својот уметнички израз. 

Покрај песни во дует Александар Сариевски имал регистрирано и 
повеќе песни во три гласа, снимени зедно со Васка Илиева и Никола 
Бадев. 

Ова трио на некој начин ја симболизира тријадата на пејачи кои со 
својот опус и уметнички дострели претставуваат единица мерка за со-
вршенство  во уметничкото обликување на народната песна. И не слу-
чајно секогаш кога ќе се разговара на оваа тема, овие тројца пејачи се 
заеднички именувани како дел од нашата културна историја. 

Иако во поодминати години и со нарушено здравје Александар Са-
риевски со посебно задоволство и радост ја прифаќал секоја покана за 
настап. Сите негови настапи секогаш предизвикувале возбуда кај пуб-
ликата, која му оддала должно почитување  како неповторлив уметник. 

Со неа тој достојно се простил на неговиот концерт одржан кон 
крајот 2001 година, во Универзалната сала во Скопје, по повод 60-го-
дишниот јубилеј како и на прошталниот концерт на доајенот на маке-
донската песна Пепи Бафтировски, во 2002 година. 
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„Еј години, години, летнавте како сиви галаби... но остана песната, 
таа леснокрила убавица, што цел живот ќе биде мој сопатник“.  

Александар Сариевски 

Ова е позната изрека на Александар Сариевски земена од народната 
песна испеана од него „Дејгиди, луди млади години, летнавте како 
сиви галаби“.  

Душата никогаш не се препознава 
без глас, без верба негова 
што извира ко страсна прегратка 
со чистиот порив на времето 

Бијат во него нашите дамари 
нашите планини се одѕиваат во него 
празнината да ја исполнат 
заодот во изгрев да го претворат 

Се извива тој од крајот единствен 
кон светот упатен, со мекам 
што и сонот од болот го чува 
согласјето од можниот нараз 

Преполн свила, сончева коприна 
ги отвара сите тајни врати 
до срцето, до жедната мечта 
огништето свето да ни свети 

Го имаме како најсвој белег 
толку нужен во натпевањето 
пред кое се може да тивне 
но не и тој, не и песната. 

Тодор Чаловски 
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НИКОЛА  БАДЕВ (1918 – 1976) 

 - Тивко пееше, далеку се слушаше -  

Песната и спомените за човекот, за 
уметникот немаат временска минли-
вост, не одат со времето на заборавот. 
Си припомнуваме на нешто што за се-
кој човек претставува возвишен идеал, 
барем малку да му се доближи, дел од 
себе да им подари на своите најблиски, 
на својот народ, на сопственото нацио-
нално културно битие.  Никола Бадев е 
дел од нашата културна историја. Тој 
живее со песната и за песната. 

„Песната е мојот живот, живеам за неа и преку неа“. 

Ова се зборовите на големиот народен уметник, легендата на маке-
донската народна  песна  Никола Бадев. 

Иако веќе 40 децении физички не е меѓу нас, Никола Бадев живее 
преку песната, живее во сеќавањата на неговите современици, живее 
во срцата на сите љубители на македонската песна. 

Се родил  во сончевиот и топол крај на Македонија, сред виновата 
лоза на убавата Тиквешија, во селото Глишиќ, Кавадаречко, место каде 
што луѓето ги красат питомост, ведрина и надареност за песна и свирка. 

Во средината каде што сите блескотат озарени од сонцето проник-
нати од неговата топлина, во тоа милје од бавчанџилак, тутун, афион, 
свадби, ора, серенади, песнопојни родители, стрини, вујковци, песната 
ја богатела неговата детска душа, зреела и постепено се оформувал 
уметникот во него. 

Растејќи во таква средина Никола уште на 5-годишна возраст бил 
познат како музикално дете. На постарите не им требало многу да го 
молат да запее. Го качувале на столче а тој веднаш почнувал да ги пее 
познатите македонски песни што ги научил од нив. 

Но  освен во песната, Никола бил вљубен и во виолината што му ја 
подарил вујко му Васил. Во годините потоа Никола станал познат во 
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родниот крај како пејач и виолинист. Свирел по свадби, веселби, сере-
нади... 

Во 1945 година, по основањето на мешаниот хор во училиштето 
„Димката Ангелов-Габерот“ во Кавадарци, тој со својот прекрасен глас 
станал и солист, тенор, каде што диригентот, професорот по музика 
Илија Каровски,  му ги доделувал соло-партиите. Во исто време играл  
и во фолклорната група каде бил ороводец. 

Познат е и како одличен фудбалер - познато десно крило во фуд-
балските клубови „Тиквеш“ и „Југославија“. На еден натпревар дал 
дури  9 голови. 

Но неговата голема љубов за песната со која живеел низ Тиквешија-
та, не можела да остане само во тие рамки. 

Во 1948-та година, Радио Скопје објавило аудиција за пејачи на на-
родни песни. Тоа бил пресудниот момент во неговиот живот кога му се 
отворил патот кон успехот и славата. Пред присутната комисија во која 
бил и познатиот музиколог – кавадарчанецот  Васил Хаџиманов кој 
бил и главниот иницијатор за неговото пријавување на оваа аудиција, 
ја испеал старата печалбарска песна „Тешка беше нашата разделба“ 
(Збогом мила) што ја научил од постари луѓе во својот роден крај. 

Кога почнал да пее во салата се разлеале носталгичните тонови кои 
со себе ја носеле тагата за саканите луѓе кои останале далеку од татко-
вината, со горчливи солзи. Публиката и самата насолзена и занемена, 
на крајот го наградила пејачот со долг и топол аплауз. 

Веднаш потоа Никола Бадав го одвеле во студиото на Радио Скопје 
и го вклучиле  во програмата што се емитувала во живо. Истата вечер 
тажната печалбарска песна ја слушнале и слушателите на Радио Скопје 
ширум Македонија. 

Заедно со нашите бардови, угледните интерпретатори на народната 
песна Александар Сариевски, Васка Илиева  и други, и тој станал сино-
ним на нашата народна музика. Станал легенда, поим за почувствител-
но, мекамлиско интерпретирање, со дотогаш ретко чуени мелизми и 
други карактеристики на нашата песна. Зашто Бадев пеел со сето свое 
битие, пеел со секој свој дамар, со сета своја душа и чувство. 

Неговото нијансирање на мелодијата, неговата дикција пред сѐ, а и 
неговите украси со кои ја кител песната, оставиле силен впечаток, пле-
нувале и го восхитувале секој кој ужива во песната. За ова сведочат ни-
зата генерации што ја паметат интерпретацијата на Никола Бадев, све-
дочат многубројните плочи, ленти и снимки што и ден-денес го разне-
суваат неговиот глас низ етерот. 

Неговата популарност ги минала границите на нашиве простори, 
Бадев го памети целиот Балкан. Со спомени преку песната на Бадев, 
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живеат низа генерации на нашите иселеници ширум светот, особено во 
Америка, Канада  и Австралија. 

Заедно со своите колеги Васка Илиева, Александар Сариевски, 
Анка Гиева, Виолета Томовска, Кочо Петровски, на сите меридијани  
биле пречекувани како вистински  амбасадори на црвени теписи, со 
момчиња и девојчиња облечени во народни носии, почестувајќи ги со 
древниот наш адет со леб и сол,  и пожелувајќи им топло добредојде.  

А воодушевената публика по концертите  ги носела на раце сакајќи 
на тој начин да ја изрази  својата почит кон оние кои со својата песна 
им овозможувале да ја почувствуваат топлината и убавината на родни-
от крај. 

На првата концертна естрадна група „Китка“ испратена во Австра-
лија, во далечната 1968 година, тогашниот македонски свештеник во 
Сиднеј, прота Гогов, подоцна поглавар  на македонската црква Госпо-
дин Господин Михаил, изјавил: 

„Деца мои, вие не знаете што направивте овде. Вие направивте чу-
до. Вие вредите повеќе од сто наши амбасадори.  Вие ги сплотивте на-
шите Македонци“. 

За името, за делото и за заслугите на Никола Бадев се зборува со 
почит, внимание, затоа што зад него стојат македонскоит народ, маке-
донската историја и народната песна со која овој прекрасен интерпре-
татор го оживувал минатото и ги разбудувал чувствата. Тој милозвучен 
лирски глас секојдневно се слушал во домовите на Македонците во 
земјата и во дијаспората. Таму ја будел носталгијата, а овде го поттик-
нуваше патриотизмот. 

Неговиот специфичен, како кадифе глас, ги возбудувал слушатели-
те. Во средините создавал атмосфера на чуство на развиен традициона-
лен  дух. Во свеста на човекот ги будел мудроста, довербата и надежта. 

Изворноста и оригиналноста на гласот на Никола Бадев се препоз-
натливи со сите свои специфики. Како што кавалот, извлекувајќи го 
својот мек, топол звук ја прави македонската музика недостижна, така 
и Бадев со својот кадифен глас ја изведувал песната, ја правел изворна 
и невозможна за имитација. 

Неговите современици и следбеници учеле од него, а тој со својата 
раскошност и талент, со личниот пример во целост ги пренесувал знае-
њето, однесувањето на сцена, комуницирањето и особено одговорноста 
за испеаната песна, тргнувајќи од фактот дека преку песната ги пре-
несува пораките на предците, односно заветите на поколенијата. Како 
таков тој бил мотив на многу пејачи, а како цел останал недостижен. За 
него се вели: 

„Пееше многу тивко, а се слушаше надалеку“. 
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Тој со сите свои карактеристики како интерпретатор ја одбележа 
епохата и влезе во незаборавот на македонската песна. 

Репертоарот на Никола Бадев е обемен и разновиден. За Музичката 
продукција на Радио Скопје, односно МРТ, има снимено над 250 соло-
песни и во дует, како и неколку свои авторски песни со најразновидни 
содржини од лирско-љубовни, шеговити, комитски, партизански, па се 
до печалбарски, кои секогаш со посебно доживување и возбуда ги ин-
терпретирал. Тој е подеднакво уметник како во интерпретирањето на 
изворните, така и на градските и староградските песни, при што песни-
те од родната Тиквешија заземаат посебен простор. 

Првите снимки на магнетофонска лента за Музичката продукција 
на Радио Скопје ги направил на 5-ти август 1955 година со песните „До 
три ми пушки пукнаа“, „Мама Тоде учеше“, „Залајала црна кучка“, 
„Петлите пеат, ден ми се дени“, „Нели го видовте Асанеја“. 

За првпат, на 5 септември 1955година, во дует со Мирвет Беловска  
ја снимил песната „Каранфило, девојко“, а потоа реализирал снимки  и 
со Драгица Николова, Александар Сариевски, Благоја  Петров-Караѓу-
ле, Анка Гиева и Васка Илиева. Со Васка Илиева снимал неповторливи 
изведби во дует, кои и до денес се ненадминати. 

За дискографските куќи од поранешна Југославија Бадев има сни-
мено над 100 грамофонски плочи а првата е реализирана во 1952 годи-
на во „Југотон“ од Загреб со насловната страна „Тешка беше нашата 
разделба“. Освен за дискографските куќи во поранешна Југославија: 
РТБ – Радио-телевизија Белград, Југотон од Загреб, Дискос од Алек-
сандровац, Жупа, Сузи и други, тој има снимено песни и за дискограф-
ските куќи  во Америка, Канада и Австралија. 

Извесен период е ангажиран  и како продуцент, рецензент во Дис-
кографската куќа „Дискос“ во Александровац, Жупа (поранешна Југос-
лавија), каде што македонските песни интерпретирани од пејачите од 
нашите простори  беа не само популарни, туку на најубав начин го 
манифестираа сето богатство што народниот гениј го создал на оваа 
македонска почва. 

Во својот пејачки век Никола Бадев има настапувано на многуброј-
ни концерти во Македонија со оркестри на Радио Скопје - Народниот 
оркестар, Оркестарот од народни инструменти, Чалгиите и други, со 
ансамблите на Стево Теодосиевски, Кочо Петровски, Мате Груевски, 
Наско Џорлев, Пеце Атанасовски, Ангел Нанчевски како и со други 
ансамбли на просториите на поранешна Југославија. Тој бил одредено 
време и раководител на Оркестарот од народни инструменти на Радио 
Скопје каде што истовремено свирел и на тамбура. 
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Добитник е на многу признанија, благодарници, пофалници и дип-
ломи од Здружението на естрадните уметници и Синдикалната органи-
зација на Србија во поранешна Југославија, потоа спомен-плакета од 
Домот на културата на градежните работници „Кочо Рацин“, „Златна 
лира“ од „Југотон“ од Загреб во знак на признание за успешна соработ-
ка и признанија од фестивали на народна музика во поранешна Југос-
лавија. Од нив се издвојуваат наградите доделени во Ивањица 1967 го-
дина во Србија, каде што ја освои  првата награда, како и наградата на  
„Илиџа“ во 1964  година, во Босна и Херцеговина, во рамките на пора-
нешна Југославија Никола Бадев во дует со Александар Сариевски ја 
добиле првата награда а подоцна и златната плоча, со „Песната за ка-
тастрофата на Скопје“, (испеана во знак на сеќавање на катастрофални-
от земјотрес во Скопје - 1963 година.) 

Никола Бадев бил чест гостин и на концертите на ансамблот „Та-
нец“,  во речиси сите фолклорни друштва од нашава  земја како и ан-
самбли од Белград, Загреб, Сараево и други градови во поранешна 
Југославија. 

Во 1965 година Никола Бадев како гостин на КУД „Орце Николов“ 
учествувал на Меѓународниот фолклорен фестивал во градот Нанси во 
Франција, каде што ја освоил првата награда за интерпретација. 

Бил редовен учесник  како интерпретатор на некогаш традиционал-
ните погранични средби на жителите од Македонија и Бугарија каде 
бил особено омилен. Настапувал  и на концерти во многу европски 
земји, но секако најчест гостин бил меѓу нашите луѓе во прекуокеан-
ските земји. Тоа за него биле многу радосни, незаборавни моменти,  
каде што секогаш  бил топло пречекуван од своите сонародници кои со 
посебна љубов и радост го прифаќале, а кои особено се радувале на 
песните со национални чувства од родниот крај, на текстовите на пес-
ните кои ги разнежнувале и на прекрасните мелодии што тој им ги пре-
несувал со својот мек глас. И насекаде после настапите, аплаузот од 
публиката за него бил најголемата награда, затоа во една прилика со 
овие зборови ги искажал своите чувства. 

– Не можам да ги заборавам импресиите од настапите меѓу нашин-
ците во  Европа, особено во прекуокеанските земји САД, Канада и 
Австралија. Не можам со зборови да искажам, тие луѓе се качуваа на 
сцената, плачеа, ме гушкаа... Понекогаш и  јас плачев заедно со нив. 

Никола Бадев е една од најзначајните уметнички фигури во маке-
донската фолклорна традиција. Неговиот глас е мек и топол, низ него 
како да се испреплетуваат карактеристични филигрански украси  и 
како да е сраснат со душата на својот народ. 
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Тој подеднакво ги чувствува ширината на кавалот, треперливите 
звуци на чалгијата и мекиот звук на виолината. Затоа во нашата песно-
појна фолклорна традиција името на Никола Бадев станува легенда. 

Многумина кои ги познаваат неговите квалитети и можности, твр-
дат дека тој е вистинска ѕвезда во народната песна, која во сто години 
се појавува само еднаш. 

Во својот релативно краток животен век, Никола Бадев испеал без-
број песни. Песните „Параходот“ (негова лична карта), „Мори моме 
Магде“, „Збогом мајко“,  „Голема риџа ти чинам“, „Сношти минав по-
крај вази“,  „Ерген одев мајко“, се само  некои од бисерите во неговиот 
пребогат репертоар со кои  Никола Бадев ги освојувал срцата на своите 
обожаватели. 

Но малкумина знаат дека тој создал и многу свои песни кои и ден-
денес се  интерпретираат како народни,  како  што се песните „Скопје, 
Скопје“, „Судбо моја“, „Љубеше ме мила мајко убава Елена“, „Збогом 
мајко јас отидов“ и други. 

За Никола Бадев  изречено е и пишувано е како за легенда на ма-
кедонската народна песна, но тој покрај својата уметничка кариера па-
ралелно  се претставува и во сосема друга светлина, во друга димензија 
– како собирач, запишувач на народни умотворби. Сакајќи својот ре-
пертоар да го збогати со нови песни, тој во секоја прилика пројавувал  
интерес да запише нова старомакедонска песна за својата збирка  „Пес-
нарка“. Тоа го правел по концертите, на седенки, на ливадите, народ-
ните собири. Наоѓал време да седне со луѓето и да запише стара извор-
на песна, а по некоја  и тонски да ја регистрира. Такви се повеќето за-
пишани песни во неговата „Песнарка“, кои не се слушани дотогаш, не-
испеани стари убави македонски песни. Собрал над 800-тини од сите 
жанрови од каде што црпел и ги селектирал најубавите песни за својот 
рапертоар. 

Ваквото ангажирање на Никола Бадев како песнопоец и собирач на 
песни има документарна вредност и претставува збогатување на при-
добивките од нашето песнопојно културно минато. 

Во аналите на македонската музичка традиција името на Никола 
Бадев е запишано со златни букви. Тој е пејачот што со својот оригина-
лен изведувачки стил наречен „бадевско пеење“ и даде  безвременост 
на македонската народна песна. И денес, секое појавување на неговиот 
кадифен глас во етерот, кај слушателот разбудува чувства на носталги-
ја и гордост поради неисцрпното богатство што во себе го крие маке-
донската фолклорна традиција. 

Затоа, Никола Бадев е ретка, самостојана појава на македонската 
естрада, еден од неколкуте големи и можеби незаменливи интерпрета-
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тори кои ја кренаа високо и сѐ уште ја држат славата на македонската 
народна песна. 

Бадев тргна во светот на естрадата од родното село Глишиќ, Кава-
деречко, и живееше не цели 58 години. Злокобната болест го исцрпува-
ше неговото тело, но не успеа да го урне  неговиот дух. Во таква сос-
тојба тој продолжи да го следи патот на песната околу Земјината топка, 
каде што со нетрпение го очекуваа нашите Македонци во дијаспората. 
Неговата величина е дотолку поголема што тој ја продолжи својата 
мисија знаејќи за својата неизлечлива болест и блискиот крај. 

Бадев со песната ја победи болката, со песната го продолжи својот 
живот, со песната ја победи дури и смртта. Останаа да живеат неговите 
песни, а преку нив живее и тој во срцата на љубителите на неговата  
интерпретација. 

Раѓањето на Бадев се одбележа со песна и солзи радосници, и згас-
нувањето на неговиот живот беше проследено со песна. Неговите коле-
ги членови на малиот оркестар на Радио Скопје (пред расплаканата 
мајка Сута) за последен пат ја засвирија и запеаја песната „Збогом мај-
ко, јас отидов“. 

И многу години по неговата смрт, Никола Бадев  ги собира своите 
најблиски, своите сограѓани, ги собира во голем број околу вечниот 
дом во Скопје каде  што редовно, на секое одбележување на годишни-
ната од неговото физичко заминување, со почит и гордост тивко му ги 
пеат најомилените песни преку кои тој продолжува да живее. 

А неговиот роднина Илија Неделков-Ограјски, во негов спомен, за 
духовното присуство меѓу нас, го опеа во стихови посветени на овој 
великан на македонската народна песна. 

„Кога тој пееше, птици песнопојни го придружуваа, трендафили и 
шебои во дворовите повесело цутеа, чаши машко вино се испиваа и кр-
шеа, моми пред време се заљубуваа, бебиња на половина година про-
одуваа. 

Кога тој пееше, тагата во светлина се претвораше, животот зрееше, 
килимче од восхит си ткаеше. Сонцето го одбиваше денот од доење, за 
да ја ислуша песната Бадевска. 

И нели е за восхитување што бевме заеднички вљубени во песната, 
во адетот македонски, вкоренет во крвта строга и праведлива, тетин 
Ристова, Сутина. 

Тој беше распеана река, ние риби во неа. 
Со неговата песна одевме на афион, тутун прашење, на гроздобер, 

на крштевка, свадба. 
Во неговиот табиет секогаш имаше ориентална орнаментика, ме-

кам, превласт на добрината, силна страст. 
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Ширината на неговиот дух се мереше со напоредници. Илјадници 
откорнати, легнати под носталгијата, преку неговата песна се враќаа 
дома, влегуваа во амбари, отвораа стари ковчези, вадеа слики од мла-
доста, во мусандрите на минатото влегуваа, палеа кандила, се крстеа 
пред иконостаси. 

И нели е за почитување што бевме со него на концерти и серенади, 
поминати денови налик на бели ради, на зумбул – предвесник на про-
летта во душата. Кога ќе си ја викнеше онаа нашата „Параходот ми 
пристигна“, потоа „Тешка беше нашата разделба“, „Милице“ имаше ли 
лице на кое не ќе се појавеше солза потешка од разделба, од желба да 
се направи починка на татков праг, лаеж на животот препознатлив, су-
ров, страстен, потквасена надеж дека ќе се затекне светлина во чикма 
одаја одамна напуштена. 

Кога тој пееше, гореа милиони копнежи, течеа потоци солзи од на-
шите во странство, се отвораа безброј прозорци на вознесот. 

Неговата интерпретација беше духовен мелем, калем на истрајноста 
во достоинството, националното чувство. 

Затоа дојдовме роднокрајци да ја искажеме нашата благодарност и 
гордост што бевме заедно со херувимот на народната песна, песна со 
сјај на народен обичај. 

Дојдовма да си припомниме за обичниот човек со необичен глас,   
неповторлив, со лирска раскошност, мост што го поврзува духовното 
со световното. 

Тука сме да му оддадеме почит на народниот пејач, сејач на нашето 
фолклорно богатство, светла ѕвезда на нашето фолклорно небо, во чест 
и слава на лебот што го јадевме заедно, на виното што го пиевме заед-
но, што бевме едноимени во празнувањето со неговата песна, ненадми-
ната по убавина, народна, плодна, со сите можни бои на душевните 
разбои. 

Дур на небо сонце грее, вечно Бадев ќе ни пее“.
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КОЧО ПЕТРОВСКИ   (1926 – 1988) 

 Кочо Петровски е најпозна-
тиот хармоникаш кај нас, во на-
родната музика во Македонија, 
солист инструменталист во Ра-
дио-телевизија Скопје, во радио 
и телевизиските станици на 
просторите на  поранешна Југос-
лавија и омилен и чест гостин во 
дијаспората. 

Слушајќи ги виртуозните 
бравурозни ора на Кочо Петров-
ски, се потврдува впечатокот де-
ка станува збор за врвен мајстор 
на својот инструмент, интерпре-
татор чиишто изведби пулсираат со неверојатен темперамент и дина-
мика. 

Само што закрепнал, во своите младешки години, во неговите раце 
од хармониката еден по еден бликнувале музичките врутоци од вна-
трешноста на душа, за да се преточат во стотици песни и ора што ги за-
сакаа  многу луѓе во светот. 

Секоја негова напишана или отсвирена нота не уверува дека маке-
донската естрада во неговата музичка личност доби прекрасен интер-
претатор, раскошен музичар, кој проникна во онаа најскриена магија 
на песната што се отвора со сите превези само пред најголемите мајс-
тори. А Кочо беше голем мајстор, голем уметник. 

Во неговите многубројни, новосоздадени, виртуозни ора има автен-
тичност во она што го викаме народен мелос: „Игроорната фантазија“, 
„Ергенско оро“, „Естрадно“, „Повардарското“, „Македонското“, „Дра-
чевското“, „Крушевското“, „Гајдарското“, „Соборското“, „Каравлаш-
кото оро“, потоа ората „Чупурлига“, „Пајдушка“, „Осман-ага“, „Рази-
грани цигани“, а особено „Кочовото оро“  и слични, се оние ора кои-
што на извесен начин станаа симбол и знак за распознавање на Кочо 
Петровски и неговата уметност. 

Тоа е резултат на длабокото понирање во сржта на македонската 
народна песна, во нејзината душа, во нејзиното битие што пулсира со 
богат спектар  на ритми, мелодии, модуси, носејќи ги своите битни 
специфики и одлики, потенцирани, оплеменети и продуховени од 
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таков мајстор на својот инструмент и комплетен музичар, каков што е  
уметникот Кочо Петровски. 

Кочо Петровски е роден 1926 година во Пајко маало во Скопје. Со 
своето семејство живеел во една стара трошна куќа во Чаир. Неговата 
баба, која прва го почувствувала талентот и големата желба на 13-го-
дишниот Кочо да има хармоника, собрала пари и му купила стара „по-
ловна“, која му станала секојдневен неразделен другар. Со неа свирел 
на многу приредби. Поточно веќе во 1935 година со хармониката ги 
придружувал хористите во Машката гимназија во Скопје. 

Подоцна во 1950 год. во стариот Поштенски дом тој го водел позна-
тиот забавен оркестар, водечка и најпозната група во тоа време. Во тој 
дом се одржувале матинеа каде што младината се забавувала. Кочо бил  
еден од првите кој ги организирал тие средби, матинеа. Истовремено 
бил и страстен колекционер на грамофонски плочи, и  во тоа  време тој 
бил во центарот на вниманието во скопските кругови, меѓу среднош-
колците и студентите. 

Кочо Петровски е исклучително голем талент, во музичка смисла, 
со развиен слух кој успевал многу лесно да прифати се околу него, да 
направи нотен запис на се што било забавна и народна музика. Хармо-
никата ја владеел многу добро, бил одличен техничар. Го паметат како 
весел човек кој ја сакал секоја вид музика, народна, забавна, диско... 

„Во нашиот дом секојдневно се собираа  пријатели, музичари, дис-
кутираа за музиката, свиреа, пееја а многу често ги следеа и спортски-
те, фудбалските натпревари на ТВ и на стадионот во Градскиот парк, 
навиваа за ФК ’Вардар‘ бидејќи тој беше љубител на фудбалот. Така се 
отпушташе, релаксираше, вели неговиот син Нино. Мераклија беше и 
да ја поправа колата во канал чија поправка ја финиширав, ја завршу-
вав јас, се шегува тој. Стануваше многу рано и веднаш ја земаше хар-
мониката која беше до неговиот кревет и  почнуваше да свири и да 
компонира бидејќи тогаш имаше инспирација, тогаш ги создаваше ме-
лодиите, забавни и народни, така што кога ќе тргнеше на работа во 
’Танец‘ или во Радио Скопје веќе имаше готова песна. Го паметам како 
секој ден  одеше со велосипедот на работа,  со едната рака придржувај-
ќи ја позади хармониката а со другата возејќи“. 

Така настанале многу песни за кои многумина мислеа дека се на-
родни бидејќи тој компонираше во тој дух, меѓу нив се и познатите 
песни „Не се фаќај, Доне Донке“, „Калеш Дончо“, „Ленче бре душо“ и 
многу други. Најмногу забавни песни напиша за естрадната уметница 
Виолета Томовска „Може ли цвете без вода“, „Зошто е сонце и снего-
ви“, „Се качило моме на јаболко“, „Лично момче Македонче“, „Пијан 
одам, мајко“, „Пред вас стојам, Македонци“ и други. 
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„Големо задоволство беше да се работи со еден голем, врвен умат-
ник, вели Виолета Томовска. Кочо меѓу другото имаше и голема желба 
секоја народна или забавна песна да ја освежи со еден нов аранжман, 
кој даваше доста свежина. Тој го правеше тоа доста добро“. 

Настапите  и дружбата со Кочо Петровски на Македонската естрада 
биле незаборавни за многу колеги но најмногу за неа со која имале го-
лема и плодна соработка. Со неговиот Ансамбл таа пеела новосоздаде-
ни песни кои на Македонското радио можеле да се чујат се до 1987 го-
дина, а потоа, по ембаргото на новокомпонираните песни, сите мисле-
ле дека се тоа народни песни. Тие многу патувале низ просторите на 
поранешна Југославија, во секое најмало место во Македонија оделе 
заедно со нашите доајени Васка Илиева, Александар Сариевски, Нико-
ла Бадев. „Ги посетивме во повеќе наврати и нашите иселеници во Ка-
нада, Австралија, Америка, Европа, Кувајт каде бевме примани со во-
одушевување, вели Виолета“. 

„Кочо е сигурно еден од првите музичари кој на македонската пес-
на и даде дводелна и троделна музичка форма. Тој е еден од најуспеш-
ните автори, најуспешни уметници кои македонската песна ја збогатија 
со оној дел на музичка надградба што ние музичарите условно сме го 
нарекле припев. Јас лично се чувствувам среќен што го имавме, и мож-
носта да се соработува со него  вели Благоја Десковски првата виолина 
и раководител на Народниот оркестар на Радио-телевизија Скопје. Ко-
чо Петровски егзистираше во музичкиот свет со својот оркестар и со 
Народниот оркестар на Радио Скопје каде што и јас, во 1964 станав не-
гов член. Бев среќен што свирев во двата оркестра и како млад член 
имав што да научам од него, неговиот односот кон народната музика, 
односот кон неговата музичка мисла.  

Кочо беше многу инвентивен, многу енергичен, изразит интерпре-
татор на хармониката. Кочо во мојот свет останува како една ненад-
минлива школа во областа на народната музика. Врз инвентивноста на 
Кочо Петровски генерации и генерации се учеа и ќе се учат“. 

А познатиот текстописец и уредник на Забавната редакција на Ра-
дио Скопје, Ѓоко Георгиев ќе каже за него: „Кочо направи крупни че-
кори во музиката. Создаваше забавни мелодии за Виолета Томовска и 
досега е како урнек, пример како треба да се пишува паралелно на две 
релации - народна и забавна музика. Тој направи една одлична симбио-
за меѓу народната и забавната музика. Во контактот со него, со тој лик 
и човек ве обзема некоја топлина зашто тој беше многу топол, комуни-
кативен, едноставен, постојано насмеан. Живееше за музиката, сакаше 
фудбал, тоа му беше релаксанс зашто постојано беше набиен со музи-
ката, проникнат со музиката, за него беше важно да бидеш професио-
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налец во музиката. Тој беше член на Редакцијата за забавна музика на 
Радио Скопје и сите работни обврски ги завршуваше на време иако 
имаше случаи кога за време на празниците  свиреше по цела ноќ, тој 
веќе во 5 часот наутро беше на должност во Радио Скопје. Беше голем 
професионалец но многу  скромен. Иако беше еден од најдобрите хар-
моникаши во Југославија тој тоа никогаш не го подвлекуваше,  само ќе 
кажеше: ’да имав можност, да свирам на хармоника „дугметарка“ ми се 
чини  уште повеќе ќе направев‘. Понекогаш уредникот на Радио Скопје 
композиторот Благоја Николовски ќе се нашалеше со него, ќе му рече-
ше: ’А бе Кочо, како свириш со тие прсти, како ќебапчиња ти се‘, а тој 
скромно ќе одговореше – ’е па ете така, некако свирам‘. 

Кочо Петровски остана типичен хармоникаш, основач на нови пес-
ни во народен дух. 

Кога се појави ембаргото во официјалната музичка политика кое гла-
сеше: Не постои новокомпонирана музика - тоа за него беше голема 
фрустрација. Тоа Кочо  многу го погоди и престана да компонира така 
што останаа многу години до неговата смрт така празни, нетворечки во 
таа авторска смисла. За тоа врема тој ќе напишеше многу песни, ќе соз-
дадеше многу музика. Тој е патоказ како да се продолжи да се создава, 
да се твори во облеста на народната и забавната музика исто како и Дра-
ган Ѓаконовски-Шпато во џез-музиката. Тие двајцата се гиганти, двајца 
страсни музичари, композитори и аранжери“, вели Ѓоко Ѓорѓиев. 

- Кочо беше голем човек, голем професионалец кој ги издржуваше и 
надминуваше сите проблеми, фрустрации (како камен). Никогаш не се 
жалеше на ништо па дури ни на  здравјето иако и тој имаше проблеми. 
Јас секогаш му кажував ’Кочо ти си како камен зашто го носиш пре-
зимето Петров, кое значи како камен издржлив‘, вели Ѓоко Ѓорѓиев. 

А неговиот колега Слободан Боде-Николовски, исто така уредник 
во Забавната редакција на Радио Скопје и басист во оркестарот на 
Кочо Петровски, во ТВ-емисија посветена на него, живо си припом-
нува за еден настан од едно  гостување со Кочо, Бадев, Сариевски, Вас-
ка во Мелбурн, Австралија. „Тоа беше првата македонска група што 
настапи во Австралија за нашите иселеници. Не знам колку народ има-
ше и надвор од салата каде се одржуваше концертот, вели Боде. Тоа 
беа еуфорични овации кои ечеа надалеку во просторот“. 

Кога заврши концертот публиката ги зедоа Бадев, Сариевски и 
Кочо од бината и ги носеа на раце се до колите. Тоа беа незаборавни 
моменти кога целата публика пееше и плачеше со нас.“  

Кочо Петровски, како виртуозен интерпретатор на македонските 
народни ора,  создаде многу новокомпонирани песни во духот на на-
родниот мелос. Беше припадник на оние кои сметаат дека и новосозда-
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дените композиции треба да се негуваат во што поголем број, бидејќи  
квантитетот како резултат неминовно го носи и квалитетот. 

За продукцијата на Радио Скопје, Кочо Петровски има снимено без-
број неповторливи снимки со речиси сите популарни пејачи во тоа вре-
ме како и за дискографските куќи во тогашна Југославија и за дијаспо-
рата. Има добиено и многу признанија за своите заслуги во доменот на 
народната и забавната музика која ја презентирал и во културно-умет-
ничките друштва „Танец“, „Орце Николов“, „Мирче Ацев“ и многу 
други во Македонија и на просторите во поранешна Југославија.   Зна-
чајна е и наградата, благодарница на оркестарот на Кочо Петровски, 
што му ја доделила Православната црковна општина во градот Перт во 
Австралија. 

* * * 
Со својот реномиран оркестар тој безброј пати ги придружувал нај-

добрите интерпретатори на македонската народна песна, насекаде низ 
светот, претставувајќи го убавиот и богат народен мелос, нашата голе-
ма национална гордост и на странските посетители. 

„Секаде каде што настапувавме меѓу присутните имаше и припад-
ници на многу народи што живеат во Канада, но секаде преовладуваа 
Македонци. Незапамтени редици пред касите, - вели Кочо. - Како што 
ни раскажуваа, некои луѓе дури пред неколку денови барале да бидат 
ослободени од работа, наведувајќи разни причини, со единствена цел 
да ги слушаат македонските песни... 

Јас не пеев туку свирев – вели Кочо Петровски – и имав повеќе 
можности да ја набљудувам публиката. Луѓето плачеа... И во тие солзи 
јас видов дека македонската душа е една. Многупати моравме да пов-
ториме една иста песна. Салата пееше со нас... 

Нашите Македонци се натпреваруваа меѓу себе кој побргу да не по-
кани дома на гости. Посетивме многу семејства, но времето не ни доз-
волуваше да ги исполниме желбите на сите... 

А разделбите со нашите Македонци ни беа најтешки, затоа што тие 
останаа таму со болна носалгија по својата татковина а ние се вративме 
со болка во душата за нивната судбина“. 

Кочо Петровски беше синоним за една голема страст и неумор, ос-
тавајќи по дел од себе на безброј сцени дома и по светот, беше неисцр-
пен со своите идеи и имагинации за мелоритмичко ткаење, срцето му 
беше нежна срмена нишка што трепереше со илјада топли, чувствител-
ни и рафинирани тонови на хармониката. 

Тоа е вистината за исклучителната личност на музичар кој неизмер-
но придонесе за популаризацијата на македонската песна по светот и  
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со право велиме дека стана своевиден амбасадор на нашата песна по 
сите меридијани. 

Кочо Петровски заедно со доајените на македонската народна песна 
во текот на својот животен и уметнички пат ни оставија, во трајно нас-
ледство, многу стари подзаборавени песни, но не само во соло-извед-
би, туку и во дуети па и во трија, како во случајов со Васка Илиева, 
Александар Сариевски и Никола Бадев, на гостувањето во Канада. 

Конкретно за настапите во Канада во далечните 1964 и 1965-та го-
дина, извонредниот хармоникаш, композитор и аранжер Кочо Петров-
ски, е најзаслужниот за целосната хармонична изведба на песните из-
ведени само од четири интерпретатори, како четворка, кои звучат моќ-
но, уедначено, иако се изведени во придружба на само три  инструмен-
ти хармоника, тамбура и тарабука. 

Денес Кочо Петровски е пример  и инспирација за многу млади хар-
моникаши, но се чини дека тој е недостижен со својата уникатна изведба. 

Легендата Кочо остана да живее преку својата музика за кого по 
неговата смрт Владо Чучков во In memoriam ќе напише: 

„Кога ќе умре музикант, тогаш една ѕвезда ќе се симне од небото“, 
некаде е забележано во старите списи за трубадурите, министрелите... 
труверите за оние што ја облагородувале човечката тага, ги збогатува-
ле веселбите и радостите, за оние што со играта, свирката им ги врзу-
вале срцата и телата на вљубените. 

Кочо Петровски, хармоникаш, аранжер, музичар и музикант во нај-
убавата смисла на зборот, замина таму кај ѕвездите. 

Ја нема веќе таа вечна насмевка зад една направа што се тегни лево-
десно наречена хармоника, го нема човекот што знаеше да возбуди 
илјадници, да го возбуди дури и последниот циник што од некакви 
сомнителни причини гледаше на хармоники, хармоникаши. 

Ќе остане само легендата, онаа за Кочо, за првите повоени игранки 
во Поштенскиот дом, неговите ора, неговото „Гајдарско“, за неговите 
песни произлезени од миризбата на ова поднебје изведувани од 
Манчевски, Бадев, Томовска. 

Ќе остане само легендата за еден кусичок, полн со интензивна 
музичка енергија, трубадур, мајстор свирач, мајстор творец, легендата 
што чудесно ќе се вклопи во едно таговно, херојско време започнато 
некаде пред четириесетите години. 
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MACEDONIAN SONG ON DISTANT MERIDIANS WITH 
THE LEGENDS – VASKA ILIEVA, NIKOLA BADEV, 

ALEKSANDAR SARIEVSKI AND KOCHO PETROVSKI 

In a country with eternal sunshine, where the sunrays shine in the myriad 
colors of the rainbow, filtered through the glitter of crystal-clear rain drops. 
A country bedecked with pastoral flower meadows with herds of sheep 
rolling around like scattered pearls, full of snowy mountain tops from the 
depths of which clear creeks and rivers spring up, mirrored in the sky-blue 
surfaces of the many lakes … Here, in this ancient biblical land and in this 
warm and noble climate, there lives an ancient and talented nation which 
has immortalized this beauty in the lyrics and melody of its poetry – 
embodied and materialized in the songs created by the anonymous 
Macedonian national genius. 

Through the centuries, the song was the guiding light and fellow traveler 
during the everyday life of the Macedonian people, a medium through 
which the nation formed its soul and expressed its life that was full of 
suffering, struggle and love. 

Everything that could not be freely told, which had to be kept silent and 
nurtured deep inside, all of it has found its path and place in song. “The 
song is akin to a prayer for Macedonia, it is a mirror of its soul, its sigh” – 
Kocho Racin.   

The song itself is a document, a witness of past history collected in the 
rich treasury of our folklore creation. It is a testament to the enormous 
creative force of this nation with its simplicity and honesty and the strength 
of the feelings poured into it. Finally, it is through song and thanks to it that 
the people trough centuries of slavery and oppression have kept their 
national and cultural identity. 

Macedonian folk music, its wondrous beauty and profound wisdom, has 
been a topic of unceasing interest and inspiration for musicologist both and 
home and abroad, who have been writing and speaking about it both today 
and in the past. We can claim with certainty that time, as an important 
criteria for determining esthetic value, has attested that the Macedonian 
original folk music today has proven to be a priceless and timeless treasury. 
The national folklore is of especial importance for the Macedonian people 
who during their long struggle for survival and preserving their identity, 
created a firm and long lasting bond to its original national music. 
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Folk songs, created and nurtured on the territory of Macedonia represent 
a priceless treasure because of the fact that they are its most recognizable 
brand, embodiment of all the best features and values which characterize the 
Macedonian people. Within the songs Macedonian melody and poetry are 
united marvelously, accompanied by a marvelously rich and diverse 
rhythms which together (in synthesis) reflect the soul of the Macedonian 
man. It is not said in vain that a nation without one’s own language, 
customs, culture and songs is condemned to ruin. Therefore, we are proud 
with our past, as well as with our national and cultural treasure which helps 
us strengthen the conviction both among us and worldwide that our 
foundations are firm and eternal. Each generations have built upon them and 
will contribute new cultural values in the future, adapted to the new life 
conditions, but will also create new cultural monuments. Numerous 
civilizations throughout the centuries have built grandiose physical 
buildings… but nevertheless whatever their grandeur, it would only pale in 
comparison to spiritual grace, because the former is mortal, and the latter is 
immortal.  

Therefore, the works and creations of the talented Macedonian people 
constitutes an invaluable, lasting spiritual wealth. 

For decades, these melo-poetic messages have been transmitted orally 
from generation to generation, constantly being enriched by the invention of 
anonymous troubadours who have left an inexhaustible spiritual wealth to 
its nation as inheritance. In time, with the development of new and advanced 
technologies, the invention of radio and television, that oral chronicle of the 
times ceased to be the only process for the transmitting of the songs. 

During the very early beginnings of Macedonian State Radio, founded in 
1947, the folk music which has always been the pride of the Macedonian 
people, started to occupy evermore greater part of the music program of 
Radio Skopje. This proved to be the period of appearance of a series of 
young vocal interpreters with miraculously beautiful voices who contributed 
to the immortalization of the songs, a crowning achievement in the long 
spiritually rich life of Macedonian folklore. 

New perspectives opened up during this period for the beautiful folk 
music and its interpreters, folk singers, new possibilities to present 
themselves in front of broader auditorium, a public that was a faithful 
listener and a rigorous critic which selected only the best, embracing the 
most beautiful interpretations and the most successful interpreters.   

Our authentic classical folk music had the historical fortune to be 
transmitted and interpreted by a brilliant generation of various interpreters. 
Through their talents and performances we and the world felt, perceived and 
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understood the boundless true artistic and esthetic dimensions of 
Macedonian music folklore.  

They spread through their song the truth about Macedonia, presented 
their country in the best and most dignified way, thus obtaining the title of 
true ambassadors of our song. 

This brilliant generation of extraordinary interpreters, who 
spontaneously and artistically helped shape the soul of a nation, consisted of 
the following legends – Nikola Badev, Vaska Ilieva, Aleksandar Sarievski 
and Kocho Petrovski. 

Their performance as a group was accepted everywhere with admiration, 
but throughout their journeys they also were true friends, forming close 
bonds, united without any jealousy or hypocrisy. They conveyed that unity 
and their positive energy, harmony into an even more harmonious mutual 
performance on the stage, with master craft, dashing enthusiasm and 
virtuosity. 

I would like to take this occasion to write about the tour of this brilliant 
quartet of Canada in the now distant 1964-65. These performances on the 
other side of the globe of this four artist were widely reported and written 
about in newspapers in both Canada and Macedonia, but the article – Our 
Song in the Distant Meridians – by Gjoko Gjorgjiev, writer and editor of 
Radio Skopje, seems to most faithfully depict the atmosphere of those 
performances. 

- We would like to write something about our music quartet, on the 
other side of the ocean, in Canada. For some they are ambassadors, of the 
folklore variety, original, spontaneously playful with their irregular rhythms, 
yet also elegiac when singing those melancholy and nostalgic refrains.  

Vaska Ilieva, Aleksandar Sarievski, Kocho Petrovski and Nikola Badev 
for several months have been singing and playing vociferous and 
thunderous songs and dances among our numerous immigrants in Canada, 
gifting them from Toronto to Hamilton a medley of songs, echoes from the 
old homeland. So many of the concerts bringing a tear to their eyes and 
cloying their hearts with nostalgia.  

Who can describe the sad longing of our people for the meadows, 
watermills, poplars and clouds they have left behind? Perhaps only a song 
can do it… Therefore, when listening to the songs our man experiences their 
performances as a deeply personal, special ritual which brings him bask the 
past, but also presses hard on his present.  

Here it is, while on stage his hears the echoes of his village or town, he 
mournfully sighs and cries. 

Often there are no big advertisements or billboards for these concerts, let 
alone the bright marquees emblematic of the big spectacular musicals.  
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In an unusual silence, our immigrants shrouded by the sounds of their 
folk songs which thrill them still yearn for the distant, but always living 
vision. 

Presenting themselves both on the concert, as well as on a more general 
stage,  our  respected ensemble had several great performances in front of 
audiences in the largest Canadian cities which have rarely or never had the 
opportunity to be introduced to the musical story of the long-suffering, yet 
vital Macedonian nation. 

The experience, ease of performance and interpretative craftsmanship of 
our distinguished soloists provided an opportunity to the far-away Canadian 
audience to gain a broader and authentic impression of the character and 
features of our musical heritage, ranging from its more archaic notes to 
today’s urban songs”.     

 Further context is provided by the reviews in local newspapers, 
especially those dedicated to the most important concert of this quartet 
during their stay in Canada, the concert held in the famous Massey Hall in 
Toronto in front of two thousand people. 

Once again do we return to those both joyful and sad sessions when our 
songs reminded the 

Macedonian immigrant abroad of his first love, his mother and his life in 
immigration. 

The songs which even in the homeland were always sung with desire 
and love, there in distant lands culminate into a warm and sad confession 
that never ends. 

Our interpreters also wrote to us from Canada to tell us about their tour 
and the reception of the audience there: 

“We were touched by the yearning and always present nostalgia of our 
people abroad, the sight of all the known and unknown immigrants, so we 
wanted also in this way to honor this faraway tour, which is hardly just 
that.” 

Aleksandar Sarievski, Nikola Badev, Vaska Ilieva and Kocho Petrovski 
– this brilliant quartet

belongs to that generations which had honor and pride, and was among 
first to begin the promotion of Macedonian songs through the radio, 
performing on concert stages in our country, but also throughout the world. 
The long-term collaboration and friendship among these great artists are 
deeply engraved in our history and are always a matter of pride. 

Those were years of singing, friendship and respect… years that helped 
make them legends.  

Part of their rich repertory which they performed on stage in Canada, as 
well as the four LP’s recorded in Toronto in 1964 and 1965 are special and 
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original on many levels. They represent a rarity and are an invaluable part of 
the Macedonian folklore heritage. Interpreters on this records are the unique 
quartet of Vaska Ilieva, Aleksandar Sarievski, Nikola Badev and Kocho 
Petrovski, the ambassadors of Macedonian folk music who in those distant 
times helped bring the homeland closer to our immigrants across the ocean 
through their interpretations. In fact, the records are documents of a time 
and of values which shall live forever. 

It is known that death is inevitable; no living being can avoid its grasp… 
but the legends of 

Macedonian folk music and song – Nikola Badev, Vaska Ilieva, 
Aleksandar Sarievski and Kocho Petrovski are of that most rare species of 
artist and people who have managed to defeat death, who even after their 
death have kept on living through their creations which they have left as a 
legacy and as a heritage to its Macedonian people. 

As the famous Montenegrin poet Njegosh once said: 

LUCKY ARE THOSE WHO LIVE FOREVER, THEY HAD A 
REASON TO BE BORN. 
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VASKA ILIEVA (1923 – 2003) 

We find reflections of the fate of 
nations and individuals in literature, 
history, but it is song that most 
directly, spiritually and emotionally 
embodies those episodes from our 
past, from our toils and eternal hunger 
for happiness and freedom. Vaska 
embodied, with her voice, repertoire 
and interpretation, that wide river 
flowing from the springs of 
Macedonian folk music which has 
brought her to the status of – legend.  

She was born in Skopje in 1923. 
She comes from a poor, but mirthful family. 

- Our house in Chair- said Vaska- was always cheerful, always 
someone singing. All my dreams were expressed through song. My father 
and my aunt were professional musicians, but in the company of my friends 
and family we were all singers and stars. My childhood was joyful. 

The love for folk music was instilled into Vaska Ilieva, a former tobacco 
plant worker, by her father, Todor Boshkov – a self-educated, but well-
known bagpiper, which was crucial for her later determination to follow a 
singing career.  

It was in 1950 when this girl with a magnificent voice range and rare 
musicality first stood in front of a microphone alongside her father as a duet.  

- As a 15 year old girl I worked at the Monopoly – a tobacco factory, 
and sang to my heart’s content, for my own pleasure - said Vaska. All one 
could hear was the creaking sound of tobacco and my voice. It was like this 
till about 1950 when I heard that KUD Tanec was auditioning for a female 
singer. The first songs that I sang professionally with Tanec were, “Niko, 
Niko meandjiko” (Nika, Nika the Inn-Keeper), “Shto imala ksmet Stamena” 
(The Luck you Have, Maid Stamena) and others which opened the doors to 
success and allowed me to take part in various concerts and performances. 

Vaska remained in Tanec untill 1954 when she transferred to Radio 
Skopje, where she performed live on air and was fully employed as a singer. 
Besides being as vocal interpreter for the program of Radio Skopje, she was 
also a member of the radio choir in the same institution. 
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After her stints in Tanec and Radio Skopje, in 1960 Vaska Ilieva decides 
to continue as free-lance artist. This marked the start of her noble cultural 
mission to present and perform Macedonian folk song and music tradition at 
the highest artistic level, helping the best gems of our tradition to be heard 
on all meridians from the magnificent throats of Macedonian singers like 
Aleksandar Sarievski and Nikola Badev, with whom she used to sing in 
duet.  

Vaska herself could not remember the exact number of her shows in 
European countries, because in some of them she performed multiple times. 
Not less impressive are her travels to the other parts of the world: 20 times 
in Canada and USA, 10 times in Australia visiting our diaspora, where her 
name and her song became a synonym for the wonderful, extraordinary, 
unforgettable and unrepeatable interpretation with which she softened their 
souls, enflamed their hearts, reminding our people of the worker’s sorrow in 
other country, stirring up nostalgic feelings, taking them back to their 
homelands with tearful eyes, to the beautiful Macedonia, to their next of kin. 

Among the favorite performances in her carrier, Vaska highlighted the 
various meetings she had up close and personal with the President of 
Yugoslavia Josip Broz Tito,  Queen Elizabeth, the English prime minister 
Winston Churchill, her performance in front of Marija Kalas and the 
encounters with many  others celebrities. Everywhere and always she 
received honest applauses and thankfulness from the public. Therefore, her 
audience, but also the biographers of her life and her activity called her the 
eternally tireless traveler, others called her the uncrowned queen of 
Macedonian song or the living legend of a tradition which carries the 
unforgettable mark of a time and of a people. 

As a supreme interpreter of the Macedonian folk song, Vaska Ilieva 
could successfully sing any song, but she used to say, although one could 
find in her repertoire some love or comic songs, her favorite ones are the 
patriotic, immigration and mournful songs – ballades which move you to 
tears.  

Sensing that the power of the song is strongest medium to highlight 
Macedonian national identity and to oppose all attempts at assimilation, 
despite the bans issued by the authorities and the organizers of her 
performances in Bulgaria in 1968, Vaska Ilieva sang, in the middle of Sofia, 
patriotic songs about Goce Delchev, Jane Sandanski and Macedonians in 
general. 

… Vaska  had interesting and unforgettable guest performances in the
Aegean part of Macedonia, more exactly in Lerin (Florina) and Voden 
(Edessa) where also despite the ban by the authorities she sang patriotic 
songs –“ Zemjo Makedonska” (My Country Macedonia), “Krushevo aber 
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dojde” (A Message Came to Krushevo), “Na 4ti Maj Goce zagina” (On 4th 
of May Did Goce Perish).  Everyone in the crowds sang along with her.           

- The only thing that has kept me alive was the Macedonian song, said 
Vaska, the song of those Macedonians who love me and sung along with me 
the Macedonian songs from the Pirin and Aegean parts, all those scattered 
compatriots across the world who still won’t let me abandon singing. So, I 
will sing as long as I live. I don’t know the exact number of concerts and 
tours I’ve had across the world, but I surely remember those concerts that 
left a deep mark in my life. Such were the performances in Lerin, Voden 
and in several other villages in Aegean Macedonia. I was delighted to be 
able to sing in front of my fellow Macedonians there. Before I went there, I 
knew some problems could arise. But, I said to myself, I was born a 
Macedonian, a Macedonian I will die. I sang the song, “Zemjo 
Makedonska”, “Makedonijo, zemjo rodena” (Macedonia, My Native 
Country)… We all sang together in one voice … I feel that  it is song that 
will unite Macedonians throughout the world.   

From my performances abroad, I would like to also mention the 
performance in Germany, in front of the Muslim Macedonians who as 
children were taken to Turkey and then to Germany, as well as the 
performance in Izmir, Turkey where all the people there sang Macedonian 
songs with me, with tears in their eyes, tears of happiness and nostalgia for 
their homeland. 

All this success which builds on her previous success, propelled her to 
the top echelon of performers in former Yugoslavia, putting her on the same 
level as the other singing greats such as Nikola Badev and Aleksandar 
Sarievski – taking her place among the most outstanding singers and stage 
performers.  

That noble, warm and pleasant voice echoed everywhere – on public 
performances, in villages and towns where Vaska sang for everyone – in 
front of peasants and intellectuals, our immigrants. She sang both for young 
and old, sad and joyful, rich and poor, from local performances to 
festivals… She was greeted everywhere with warm, sincere applauses and 
endless gratitude from the auditorium who listened to the singing of this 
eternal and tireless traveler.  

She invested each interpretation with her whole being, a song which 
would well up deep from her soul and a voice which impressed itself into 
the psyche with magic power, reached to the depth of the the emotions, 
raising the listener to a wonderful state of psychological and physical 
relaxation. That extraordinary sublime feeling was reflected not only in the 
performance of original folklore, but also in the traditional old-city songs 
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and in the new melodies composed in the spirit of Macedonian folklore 
melody and rhythm.            

The repertoire of Vaska Ilieva, which consists of around 500 recorded 
songs for the Radio Television Skopje and its Discography branch, 
represents an authentic and documentary legacy, a fund of songs with 
extraordinary quality. Among them are around 70 songs whose author is 
Vaska Ilieva. The lyrics are most often based on themes from folklore 
poetry and legends, which she as a child heard from the elderly and to sing 
melodies based on them which impress with their beauty, songs like – 
“Makedonijo zemjo rodena” – From this perspective, we can treat her as a 
collector of national folklore. With the songs she had noted down in her 
house, from her father, mother, aunt and uncles, as well from other sources 
– relatives, neighbors, friends and acquaintances… she formed an extensive
fund of Macedonian folk songs which she afterwards sang or recorded. Her 
authorial songs like “Na 4ti Maj Goce zagina” and lots of others which 
became broadly popular among people, among which is “Most mi zidaja 
devet majstori” (Nine Masons Built A Wall) – impress with their tragic 
content which touches the heart. 

Another lasting document of a period of time and a significant 
contribution to the national culture is the record held by Vaska Ilieva in 
Yugoslavian Discography – she recorded over 100 records (around 30 long 
plays and 60 singles), an unattainable number and record run for many more 
commercial folk singers from the entertainment industry. Here we should 
mention the first record for the Dutch company Philips in 1953 together 
with Vanja Lazarova, and the first record  recorded for Jugoton in the distant 
1956 in Zagreb, containing among other the song, “Koga se mazhese, sto ti 
se cinese” (What Were You Thinking When You Got Married). From that 
moment on, the meteoric rise to success of Vaska Ilieva really started, 
because those first records became fast hits on each continent where our 
compatriots lived. Vaska Ilieva deserved her status as a national artist  with 
her glorious rise as an artist, as well as with her exceptional contribution in 
the nurturing and affirmation of our folklore, ultimately leaving a deep trace 
imprinted in time with her unforgettable song and voice. She is a true 
singing great which has earned our eternal respect. A testament to this are 
the numerous awards and prizes – the award of the Association of 
Entertainers of Yugoslavia for distinguished artist, Golden Plaque at the 
Music Festival Valandovo ‘85 and the Golden Plaque at the Festival for 
Original Folklore in Dolneni. In 1987, Vaska Ilieva was nominated for the 
State Prize 11th  October, and in 1992 a concert was held in her honor in the 
Universal Hall in Skopje, where she was presented with the honorary title– 
Legend of Macedonian Folk Song. 
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She is a winner of various international rewards, among which she was 
most delighted by the plaque awarded to her by the United Macedonians 
Organization – on the occasion of her performance at the traditional Ilinden 
picnic in Toronto, Canada in 1987, which was marked by an inscription in 
golden letters, containing this sincere praises: 

Your rich natural talent, 
Great professional persistence, 
Great Macedonian sun, 
Raised you to the top of Macedonian music art 
As an ambassador of Macedonian folk song 
You carried the fame of Macedonia throughout the world.    

Vaska Ilieva lived for singing and made a life from singing. For her, the 
biggest reward and spiritual food were all the invitations to perform, the 
applause of the audience, as well as the letters of those who loved and 
respected her from all over the world. Out of the numerous letters that 
arrived at her address, this text exudes special warmth and love. 
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76 OVERLEA BLVD. 
TORONTO 17, ONTARIO 

PHONE – 431 -7451 

“Dear respected Vaska, 

I am one of the older Macedonians who live far away from his homeland 
Macedonia, here in Toronto, Canada. I would like to ask You something: 

Do You know how much we the Macedonians cheer when we hear Your 
voice, which is famous throughout the world? You sing songs in our mother 
tongue which for us is the most beautiful language in the world. 

Do You know what was Your effect on us when You sang our beautiful 
Macedonian songs in our hall in our Macedonian church St. Clement? We 
were all stunned by Your wonderful voice and beautiful songs. 

When I was listening to You, tears came to my eyes, but I did not want 
the others to see me, so I went to a corner and wiped away my tears. All my 
friends felt the same. 

Dear Vaska, we don’t have the free time to sing, because our hands were 
tied, and our legs too, our mouths shut. All of us, in our advanced age, that 
were listening to You sing, we rejoiced with You because you were singing 
to us in our native Macedonian language. 

I hug You and feel joyful with You who brought cheer to the whole 
Macedonian people, to the Macedonian women and men, with Your voice 
and mother tongue. 

Writing to You, 
Grandpa Gjorgji from the village of Bapchor, Kostur, Macedonia” 

Countless generation will sing with Vaska and about Vaska Ilieva. 
That voice which cannot leave anyone unmoved, that song which cannot 

be forgotten, the interpretation which fascinates – all represent a rare beauty 
(as the poet would say) which gives eternal joy. That is what Vaska Ilieva 
and her song are.  

 I would like to live only if I could sing, because the song is my life. 
The greatest reward for my efforts, for the emotions I am sharing with the 
fans of my song is that people never forget me, said Vaska Ilieva. 
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The desire in Vaska for singing Vaska’s never extinguished, it was 
always materialized. She lived with the song till her last breath… she 
entered into the legends of Macedonian cultural history with her songs. 

A song dedicated to Vaska Ilieva 

Receive Vaska warm greetings 
From our people worldwide, 
Be eternal as a nightingale 
Singing in full flight. 

Your heart gave you verve 
To open sweet mouth 
So you song reaches your people 
In Australia far down south, 

America, Germany 
Austria and other lands forlorn 
 Inspired Your soul 
And profound songs were born. 

You sang lots of songs. 
And your life was a stand 
An example for everyone  
How to fight for the homeland. 

Therefore, as a greeting  
Accept this fresh rose  
To safe-keep your heart 
Whenever trouble shall arose… 

Aco Klimev Siljanovski, Melbourne 
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ALEKSANDAR SARIEVSKI  (1922 – 2002) 

A life dedicated to song 
A life dependent on song 

Whenever someone speaks about 
Macedonian songs, the name of 
Aleksandar Sarievski inevitably and 
naturally comes up. He is ranked among 
the most credible and true interpreters of 
the musical genius of the Macedonian 
folklore artist. 

With his supreme and truthful 
interpretation he elevated himself into 
the position of a veritable institution, 
bringing the song to and educating the 
younger generations through it about 
Macedonian culture. 

The life story of Aleksandar 
Sarievski begins on 20th of June 1922, in the wonderful aerie Galichnik on 
the Bistra Mountain, where the eagles nest. 

He started living with the song since the earliest days of his childhood. 
As a 5-6 years old boy, he was carried to traditional festivities, like the 
famous Galichnik weddings where he sang for the first time, and those who 
listened to little Aleksandar prophesied, “This one shall be a singer”. 

They said so, so it was so. Fate lead his family to move to Skopje in 
1931, following the example of other fortune seekers from Galichnik, who 
tried to find a better existence somewhere else, both in our country and 
abroad. 

The love toward national songs and dance lead Aleksandar Sarievski to 
the folk ensemble “Shar”, from where he would later go to KUD Kuzman 
Josifovski-Pitu. His next stop was the chorus of the newly established 
Macedonian Opera, followed by the folk ensemble “Tanec”, and other 
cultural institutions. 

After World War II, during the first days of the liberation of Skopje, he 
went to an audition in the new Radio Skopje, which started to broadcast 
Macedonian songs for the first time ever sung by talented singers from the 
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ranks of the ordinary people. With his harmonica, in front of the chief 
editors Zhivko Firfov and Aleksandar Linin, he sang the beautiful, slow folk 
song – “A bre nevesto oko kalesho” (Black-Eyed Maiden), impressing them 
so much that they proposed to him to be a regular performer in the folklore 
shows. He gained the status of folk music interpreter in this institution.  

 He harbored a love for singing which he showcased to the public, yet he 
also burned with the desire to play the drum, so he reported to an audition at 
the folk ensemble “Tanec”, which was newly formed, at the beginning of 
1949. 

“With Tanec we travelled and saw the world – but the world also saw 
us”, he used to say. “Through our song and dance we always proved 
ourselves, who we are and where we came from”.  

Aleksandar Sarievski brought back special memories from the Folklore 
festival in Llangollen, England in 1950. It’s a performance written in gold 
letters in the history of the ensemble “Tanec”, where on to the surprise of 
everyone, they won the first prize.  

Indeed, this first performance of the State Folklore Ensemble of 
Macedonia cannot be forgotten, because for the first time in world 
competition at the festival in Llangolen, one ensemble won all possible 100 
points. 

In 1958, Aleksandar Sarievski departed for Radio Skopje, more exactly 
he became member of the Orchestra of Folk Instruments, as both a mandolin 
player and its manager.    

Becoming a member of this orchestra, meant for Aleksandar Sarievski 
everyday interaction with singing, with folk music and surely more 
possibilities to record songs as a soloist of the Music Label of Radio Skopje. 

As of 1964, Aleksandar Sarievski became a free-lance entertainer, but he 
was also offered a contract to be a producer for the discography label of 
Radio and Television Belgrade. His work life as an entertainer, reviewer and 
producer was brought full circle in 1984, but his artistic spirit never went 
into retirement. 

He continued to sing and perform in all important shows in our country, 
as well as in various European and overseas countries. As a man of the 
people for whom singing is a spiritual need, he knew that everyone needs a 
good song, let alone our compatriots abroad in order not to forget who and 
what they are, to help them always preserve the  Macedonian national spirit 
with through song. 

Therefore, the artist Sarievski would say about himself: 
“I will sing as long as I know about myself, as long as my legs hold me, 

until the heart in me beats for the song”. 
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After the liberation, when thanks to the program of Radio Skopje, 
Macedonian songs and singers were listened to on radio-stations all over 
former Yugoslavia, there was a process of greater collaboration between 
them which resulted in a greater need for joint concerts of singers and 
musicians from the whole of Yugoslavia both home and in other countries.  

Together with the singers from that generation, Nikola Badev, Vaska 
Ilieva, Anka Gieva, Violeta Tomovska, Kiril Manchevski and others, they 
blazed a trail for our song to spread abroad. Macedonian song and singers 
were especially respected, not only by the audience, but also by the 
colleagues, singers and musicians.   

Throughout the rich artistic path of the great artist Aleksandar Sarievski, 
he never stopped or got tired of singing, performing and promoting with 
special pride and enjoyment Macedonian song everywhere,. 

He had numerous and unforgettable meetings with the audience, though 
specially preserved in his memory are the meetings with our immigrants in 
the diaspora.  

The first meeting with our people abroad has a special place in his 
memory, one that took place in faraway Australia in 1966, where he was 
joined together with Nikola Badev, Violeta Tomovska, Anka Gieva, Kocho 
Petrovski, Mate Gruevski, Slobodan Nikolovski and Aleksandar Piperkov.  

“Everywhere where we performed, we were welcomed with tears of 
happiness because our fellow compatriots had an opportunity to hear their 
songs live, songs from their homeland for the first time. They used to listen 
to us and cried for joy. We sang lots of songs, but when we would start 
some patriotic song, then these evoked emotions and inextricable 
connection with their birth place, with their roots. It is no accident when 
people say that what singers can do, cannot be done by hundred politicians”.  

Sometime in the 1970s and 80s, there were traditional cross-border 
meetings of people from Macedonia and Bulgaria, mostly in Blagoevgrad, 
Petrich, Delchevo, Kriva Palanka, Sandanski, Strumica and in other towns. 
At this meetings, artists from both neighboring countries performed in order 
to enable the reunion of separated relatives and friends from both sides of 
the border, due to the adverse political situation. The showcase was 
traditionally performed in front of several thousands of people, with 
performances of our singers which were very popular – Vaska Ilieva, 
Badev, Sarievski and others were welcomed as singers who brought the 
warmth and beauty of Macedonian song to them. The connection and 
friendship among them has been attested to by the following statement of 
Aleksandar Sarievski:   
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“I remember particularly  one of those cross-border meetings which I 
will remember as long as I live. I had to inform the people present there 
about the sad news of the death of our dear friend, the one and only Nikola 
Badev. I climbed up on the stage and when I announced that last night our 
and your favorite, the wonderful man, the great singer Nikola Badev passed 
away, silence descended among the 10 thousand strong audience, which is a 
sight that cannot be forgotten. You could hear a fly buzzing. Badev was 
very famous, very popular. When I had to sing after that, I could not start 
with the song. Somehow I calmed down and after singing the song the great 
loss of our close friend and colleague finally set in. It’s something that 
cannot ever be forgotten.”  

The repertoire of Aleksandar Sarievski comprises of an opus of more 
than 300 songs. It comprised of songs with a wide-ranging content from the 
lyrical love songs to family topics, humoristic ones, songs from our distant 
and more recent revolutionary past, to songs which express the 
contemporary way of life, respectively author’s songs, so called newly 
created songs in the spirit of traditional Macedonian songs. Special place in 
his repertoire are songs from his birth place Galichnik, and from other 
places in Mijachija region.  

He has been carrying those songs from Galichnik within himself since 
early childhood. He especially remembered one song he sang that he had 
heard when he was still a child, “Sulejman sedit na kulata” (Suleiman Is 
Sitting In the Tower). 

Aleksandar Sarievski had numerous performances with our amateur 
folklore ensembles, such as  “Kocho Racin”, “Orce Nikolov”, “Vlado 
Tasevski”, “Kosta Abrashevikj”, “Goce Delchev”, AKUD “Mirche Acev”, 
“Kitka”, “Cvetan Dimov”, “Ohis”, “Aleksandar Makedonski” and lots of 
other ensembles from Macedonia, which is attested by the numerous awards 
given to him as sign of sincere gratitude. 

For him every performance with them was deeply impressed in his 
memory. Yet, as he himself said, he took great pride in the performances 
among our immigrants in Australia, Canada, USA and lots of European 
countries. 

The authorial song – or popularly called the newly composed in the 
spirit of traditional folk song- for a long period of time did not have equal 
treatment on the program of Radio Skopje at the time. Regardless of this, it 
was spontaneously created, sang on concerts and recorded for the folk music 
labels. That process could not be stopped by anyone, and lots of songs 
composed in that period of time found their place in the hearts of the people 
and in radio and television programs. Some of them today are so popular 
among the people that they are considered to be classics. 
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Aleksandar Sarievski as lots of other authors in his time composed and 
sang these kinds of songs, which today are  anthological songs. One of them 
is “Zajdi, zajdi jasno sonce” (Go and Set, Bright Sun), which is considered 
to be a timeless work of art.  

Aleksandar Sarievski during his 50 year career was a recipient of 
numerous official awards such as “13th of November Award of the City of 
Skopje” for 1984, “Nationally Recognised Entertainer” obtained as part of 
the former Yugoslavian music scene, as well as of the Macedonian scene. 

He was also awarded the Lifetime Achievement Award by Radio Ros, as 
well as part of the Macedonian Radio and Television 2000 Folk Hit of the 
Year. These awards are also accompanied by the numerous accolades 
received by the Ensemble Tanec and numerous other folklore ensembles 
from the country with whom he had collaborated throughout the years. 
Finally, the recognition he got from the clubs and folklore ensembles of our 
compatriots from European and overseas countries held a special place in 
his heart.  

Aleksandar Sarievski with his trademark voice is easily recognizable. 
The color of his voice which seems as if it embodies the euphonious tones 
of the wooden reed, is what makes Aleksandar Sarievski stand apart from 
other singers and enables him to inject his own unique sensibility into each 
song he ever sang. 

With his first song – “A bre nevesto, oko kalesho”(Oh Maiden with the 
Brown Eyes), which he sang live in front of the microphone on the 
broadcasts of the former Radio Skopje, he marked the beginning of the rich 
musical opus of Aleksandar Sarievski. During his fertile career he has 
performed live countless songs live on radio and TV shows, at public 
appearances, in concerts at home and far beyond our borders.  

However, from 1955 on an important process begun – the permanent 
audio recording of music. The songs sung by singers live in broadcasts 
started to be recorded permanently on audiotape.  

Among the first singers whose songs were recorded in the studios of the 
former Radio Skopje was, of course, Aleksandar Sarievski. His first four 
songs were recorded on 4th of February, 1955 with the National Folk 
Orchestra of  Radio Skopje. Those are: “A bre nevesto, oko kalesho” (Oh 
Maiden with the Brown Eyes), “Oj Ovcharche mlado chobanche, (Young 
Sheppard, Young Swain) “Reka gazit maloj mome” (Young Maiden 
Crossing the River) and “Sanok mi bilbil propea” (The Nightingale Sang 
Last Night). 

The singing opus of Aleksandar Sarievski encompasses songs recorded 
for the Music Production of the Macedonian Radio and Television, songs 
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recorded for the labels of Radio and Television Belgrade as well for record 
companies in America, Canada and Australia.     

Taking stock of the audio recordings that he produced for the Music 
Production of Macedonian Radio and Television, we come to an 
extraordinary number that will remain as eternal evidence of his magnificent 
singer’s opus which has reached 390 songs. 

This opus shows once again that Aleksandar Sarievski belongs to the 
group of singers – legends of Macedonian song, such as Vaska Ilieva and 
Nikola Badev, a group which has recorded the most songs and has left 
behind a legacy of lasting values and an indelible mark on our music 
tradition. 

The repertoire of Aleksandar Sarievski covers a broad range of themes – 
lyrical and love songs, themes from everyday life, immigrant songs 
characteristic for the region where he originates from, songs related to 
weddings customs, harvest tunes, comic songs and songs dedicated to the 
hardship of Ottoman slavery, as well as songs describing our revolutionary 
past and others. 

In his repertoire Aleksandar Sarievski has included songs from almost 
all the ethnic areas of Macedonia, accompanied by various orchestras and 
ensembles – National Orchestra, Orchestra of Folk Instruments, Chalgia 
Orchestra of the Macedonian Radio and Television, the orchestras of Mate 
Gruevski, Gjorgji Dimchevski, Kocho Petrovski, Pece Atanasovski, Nikola 
Galevski, Angel Nanchevski and others. 

He recorded duets with Petar Petrushevski, Anka Gieva, Vaska Ilieva, 
Velko Trpchevski, Nada Makelarska, Dragica Nikolova, Violeta Tomovska, 
Petranka Kostadinova, Nikola Badev, but his cooperation with Vaska Ilieva 
proved to be the most productive. Their performances together shall remain 
eternal cultural monuments of true artistic expression.  

Beside his famous duets, Aleksandar Sarievski also recorded various 
songs as a trio with Vaska Ilieva and Nikola Badev. 

The work of this trio in some way symbolizes the triad of singers who 
with their opus and artistic achievement became the standard for perfection 
and example for the artistic expression of Macedonian folk song. It is no 
accident that when talking about this subject, these three singers are always 
talked about in the same breath as part of our cultural history.      

Aleksandar Sarievski although in advanced age and deteriorating health 
always accepted every invitation to perform with special gratitude and joy. 
Every performance of his caused excitement in the audience, giving him the 
respect he deserved as a once in a generation artist. 

He said goodbye to his faithful fans at the concert held at the end of 
2001 in the Universal Hall in Skopje celebrating his jubilee, 60 years carrier 
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in music, as well as at the farewell concert of the doyen of Macedonian 
song, Pepi Baftirovski, held on 19th of March 2002. 

‘Years, all those of years, flew away like grey doves… yet the song 
remains, that light-winged beauty, to be my fellow traveler for the rest of 
my life”. 

Aleksandar Sarievski 

The soul can never be recognized  
without a voice, without a faith 
which springs up like a passionate embrace 
led on by the pure urge of the time 

It resounds with the beat of our blood,  
Our mountains echo in it,  
To fill up the hollowness,  
To turn the sunset into a sunrise 

He rises from his hallowed home  
To be headed into the world, with a voice  
Which saves the dream from pain 
And harmony from discord 

Silky smooth and of sunny filaments 
It opens all the secret doors  
To the heart, to the thirsty longing 
For our holly hearth to shine 

He is our greatest hallmark, 
The sound of his voice so necessary, 
Everything may fall silent,  
but not him, not his song. 

Todor Chalovski 
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NIKOLA BADEV (1918 – 1976) 

- He sang quietly, yet he could be 
heard far away – 

The song and the memories of a man, 
an artist, have no temporal transience, they 
do not fade into oblivion. We keep in our 
memory those things which are a sublime 
ideal for any person, something to strive 
for, to share a part of himself with his 
closest family and friends, with his people, 
to embed himself in the national cultural 
being. Nikola Badev is part of our cultural 
history. He lived through song and for the 
song.   

“The song is my life; I live for her and through her”.               

These are the words of the great national artist, the legend of 
Macedonian folk song – Nikola Badev. 

There’s no doubt, even though he is not physically among us for more 
hat 4 decades, Nikola Badev lives through his songs, lives in the memories 
of his contemporaries, lives in the hearts of all admirers of Macedonian 
music. 

He was born in the sunny and warm region of Macedonia, in the middle 
of the vineyards in the luscious Tikvesh region, in the village of Glishikj – 
Kavadarci, a place where people are mild, cheerful and talented for song and 
dance. 

In that environment, bathed in the summer the sun and nourished by its 
warmth, in that scenery marked by the sights and sounds of gardening, 
tobacco and poppy growing, weddings, dances, serenades, singing parents, 
aunts, uncles… the song itself filled his childish soul, helping the artist 
within to mature and be formed. 

Growing in such surroundings, Nikola came to be known as a musically 
talented kid from the age of 5. He wouldn’t need much pleading from the 
adults to start singing. He would be placed on a chair and he would 
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immediately begin to sing all the famous Macedonian songs that he learned 
from his elders.  

Besides singing, Nikola also fell in love with the violin given to him as a 
present from his uncle Vasil. In the years to come, he became famous in his 
birth place as both a singer and a violinist. He played at weddings, 
celebrations, serenades… 

In 1945, after the foundation of the co-ed choir in his school – “Dimkata 
Angelov Gaberot” in Kavadarci, he became a soloist with his wonderful 
voice – a tenor.  The conductor – the music teacher Ilija Karovski would 
give him solo parts when needed. At the same time, he played in the 
folklore group as the main dancer.  

He was also well-known as an excellent footballer – a successful right 
winger for the football clubs “Tikvesh” and “Yugoslavia”. He even 
managed to score 9 goals in one match. 

But his great love for singing that lead him all across the Tikvesh region 
could not keep him in its boundaries. 

Around 1948, Radio Skopje announced that it will host an audition for 
folk singers. It was the crucial moment in his life, when the road to success 
and fame opened. In front of the jury present there which also included the 
famous musicologist, originally from Kavadarci, Vasil Hadzhimanov, who 
was the person behind his applying for the audition, he sung the old 
immigrant song – “Teshka Beshe Nashata Razdelba” (Zbogum Mila) (Our 
Parting Was Hard, Farewell My Dear)  which he learned from the elders in 
his birth place. 

When he started to sing, the room filled with the nostalgic melodies and 
words, the sorrow for the loved ones who had stayed behind, lyrics full with 
bitter tears. The audience, first brought to tears and left breathless, rewarded 
the singer at the end of the song with a long and warm applause.  

Immediately afterthat, they took Nikola Badev to the studio of Radio 
Skopje and put him to sing live on that evening’s show. That evening, the 
sad song about our workers abroad leaving their homeland was heard by the 
listeners of Radio Skopje all across Macedonia. 

Together with our bards, the famous interpreters of Macedonian folk 
songs, Aleksandar Sarievski, Vaska Ilieva and others, he became 
synonymous with our folk music. Badev became a legend, while his singing 
grew into the definition for a more emotional, soulful and elaborate 
interpretation, with rarely heard before or after melodic expressions, but also 
able to perform all other characteristics of our song. This was due to the fact 
that Badev sang with his whole being – he sang with every cell, with his 
whole soul and sensibility. 
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His nuanced reproduction of the melody, but above all his diction and 
his ornaments with which he decorated the song have left a strong 
impression and fascinated and exalted all true music connoisseurs. Attesting 
to this fact are the many generations remembering the interpretation of 
Nikola Badev, as well as the plethora records, tracks and recordings which 
help to bring his voice to the airwaves. 

His popularity went beyond the borders of our region. Badev is well 
known throughout the whole Balkans.  Generations of our immigrants 
across the world live with the memories of Badev’s song, mostly in the 
USA, Canada and Australia. 

Together with his colleagues, Vaska Ilieva, Aleksandar Sarievski, Anka 
Gieva, Violeta Tomovska, Kocho Petrovski and others, they were welcomed 
everywhere as true ambassadors, walking the red carpets, with boys and 
girls dressed in traditional national costumes, serving them according to our 
traditional custom – bread and salt, wishing them warm welcome. 

Exalted audiences carried them on hands after concerts, showing their 
respect toward their national heroes who with their song brought back the 
warmth and beauty of their homeland. 

During their first concert tour, the group Kitka was sent to Australia in 
the distant 1968. On that occasion our priest in Sydney, Father Gogov, who 
was later to become the Archbishop of the Macedonian Orthodox church,, 
stated: 

“My children, you don’t know what you have done… you have 
performed a miracle… You are worth more than hundred of our 
ambassadors… You have united our fellow Macedonians”. 

Whenever the name, work and credit for our music of Nikola Badev are 
brought up, they are always spoken about with respect and due attention 
because he was beloved by the Macedonian people, he is part of 
Macedonian history and music in general through which this wonderful 
interpreter revived our past and awakened our emotions. His lyrical voice 
was heard every day in the homes of Macedonians at home and across the 
world. He inspired nostalgia abroad, and patriotism at home.  

His specific velvet voice excited listeners. He helped create an 
atmosphere of a well-developed spirit of tradition. In the mind of the 
common man he stirred a sense of wisdom, trust and hope. 

The originality and unconventionality of the voice of Nikola Badev are 
recognizable in all its glory. As the wooden reed drawing its soft, warm tone 
makes Macedonian music unique and sublime, so did Badev with his 
velvety voice sang the songs, making it his own – original and impossible to 
be imitated.          
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Many of his contemporaries and followers learned from him, while he 
lead with his stateliness and talent, as well with personal example to fully 
convey his knowledge, stage presence and behavior, communication and 
especially the responsibility for the songs that are sang, starting from the 
fact that through the song the messages of our ancestors are transmitted, 
their pledge for the future generations. As such, he was a motivation to lots 
of other singers, and yet his heights remained unachievable.  

“He sung very quietly, yet he was heard far away”. 
Nikola Badev with his specific characteristics as an interpreter marked 

his era and entered into the legends of Macedonian song. 
The repertoire of Nikola Badev is extensive and diverse. For the Music 

Production of Radio Skopje, and later MRT, he recorded over 250 songs, 
both solo and as duets, as well as several original authorial songs which 
covered different themes, from lyrical and love songs, humoristic, 
revolutionary, to songs about our workers abroad which were sung by him 
with special gusto and thrill. He is equally majestic when interpreting 
traditional rural, as well as urban songs, though the songs from the Tikvesh 
region always have a special place. 

He made his first recordings on audiotape for the Music Production of 
Radio Skopje on August 5th 1955, which included the songs, “Do tri mi 
pushki puknaja” (Three Guns Firing), “Mama Tode ucheshe” (Mother 
Counsils Tode), “Zalajala crna kuchka” (Black Dog Barking), “Petlite peat, 
den mi se deni” (The Rooster Crows, the Dawn Comes), “Neli go vodovte 
Asaneja” (Haven’t You Seen Asaneja). 

For the first time, on September 5th 1955, singing a duet with Mirvet 
Belovska he recorded the song, “Karanfilo devojko” (Karanfilo Maiden), 
which was followed by duets with Dragica Nikolova, Aleksandar Sarievski, 
Blagoja Petrov-Karagjule, Anka Gieva and Vaska Ilieva. He recorded 
unforgettable duets with Vaska Ilieva, which have remained peerless to this 
very day. 

Badev recorded over 100 albums for music labels in the former 
Yugoslavia. The first one was published in 1952 for Jugoton, Zagreb with 
the title, “Teshka beshe nashata razdelba” (Our Parting Was Difficult to 
Take). Besides the various record companies in former Yugoslavia, such as: 
RTB Radio and Television Belgrade, Jugoton – Zagreb, Discos – 
Aleksandrovac, Zhupa, Suzi and others, he also recorded songs for music 
labels in USA, Canada, and Australia. 

For a while, Badev was working as a producer – reviewer in the record 
company Discos from Aleksandrovac, Zhupa (former Yugoslavia) where 
Macedonian songs interpreted by singers from these parts were not only 
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popular, but also presented in the best possible manner the whole wealth 
created by the national genius in this Macedonian piece of land. 

During his carrier, Nikola Badev had performed at numerous concerts in 
Macedonia with orchestras from Radio Skopje, the Folk Music Orchestra, 
the Orchestra of Folk Instruments, the Chalgija Orchestra, the folk 
ensembles of  Stevo Teodosievski, Kocho Petrovski, Mate Gruevski, Nasko 
Džorlev, Pece Atanasovski, Angel Nanchevski, as well as with other folk 
ensembles from regions of former Yugoslavia. For a period of time he was 
the head of the Orchestra of Folk Instruments of Radio Skopje, where he 
also played on mandolin. 

He was awarded numerous awards, rewards, honorable mentions and 
diplomas from the Association of Entertainers and The Trade Union of 
Serbia – in former Yugoslavia, then the memorial plaque from the Centre of 
culture of construction workers – Kocho Racin, the Golden Lyre from 
Jugoton Zagreb, in honor of their successful cooperation, as well as awards 
from folk music festivals throughout the former Yugoslavia. We can also 
mention here the award given in Ivanjica, Serbia in 1967 where he won the 
first prize with his daughter Roska, as well as the award at the Ilidza 
Festival in 1964. At the first edition of the festival – Ilidza 1964, held in 
Bosnia and Herzegovina, performing as a duet with Aleksandar Sarievski, 
they won the first prize and later a gold selling album, with “Song about the 
catastrophe in Skopje” (dedicated to memory of the victims of the 
earthquake in Skopje, 1963). 

Nikola Badev was a frequent guest at the concerts of the folk ensemble 
Tanec, as well as of almost every folklore ensembles in Macedonia. 
Furthermore, he performed with ensembles from Belgrade, Zagreb, Sarajevo 
and other cities in the former Yugoslavia. 

In 1965, Nikola Badev as a guest of KUD Orce Nikolov took part in the 
International Folklore Festival in Nancy, France, where he won the first 
prize for interpretation. 

He was a regular participant at the then traditional cross-border meetings 
between the people of Macedonia and Bulgaria, where he was especially 
beloved. He performed in concerts in many European countries, but 
certainly he was most often a guest among our fellow Macedonians in 
overseas countries. Those meetings and concerts with our people were 
immensely joyful and unforgettable moments for him. There he was always 
warmly and lovingly welcomed by his fellow compatriots who rejoiced in 
hearing their national songs and dances, listening attentively to the lyrics of 
the songs and the beautiful melodies sang by Badev.  At the end of the 
concerts, the applause from the audience was the biggest reward to him. 
Therefore, on one occasion he expressed his feeling with these words:
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 “I cannot forget the impressions from our performances among our 
fellow countrymen in Europe, and especially in the overseas countries – 
USA, Canada and Australia. I cannot express my emotions with 
words…The people there climbed on the stage, crying and hugging me… 
Sometimes I cried along with them”. 

Nikola Badev is one of the most significant artists of the Macedonian 
folklore tradition. His voice is soft and warm, intertwined with characteristic 
filigree ornamentations, as if he is one with the soul of his people. 

He has an equal feel for the spaciousness of the wooden reed, the 
tremulous sounds of the chalgia and the soft tone of the violin. That is why, 
the name of Nikola Badev remains legendary in our singing and folklore 
tradition. 

Many who knew his qualities and abilities, claimed he was a true star of 
the folk song, a voice which comes about only once in a hundred years. 

During his relatively short life, Nikola Badev sang a great number of 
songs. Songs like, “Parahodot” (The Steam Boat -his personal calling card), 
“Mori mome Magde” (Fair Maiden Magde), “Zbogom majko” (Farewell 
Mother), “Golema ridja ti cinam(I’m Pleading With You), „Snoshti minav 
pokraj vazi “ (Last Night I Passed By Your House),  „Ergen odev majko “ (I 
Was Long Time a Batchelor, Mother), are just some of the gems in his 
ample repertoire with which Nikola Badev won the hearts of his admirers. 

But only few know that he also composed many songs of hs own, which 
even today are interpreted as traditional folk songs,  songs like, “Skopje, 
Skopje”, “Sudbo moja” (My Destiny), “Ljubeshe me mila mamo ubava 
Elena” (Mother, The Fair Beauty Elena Loved Me), “Zbogom majko, jas 
otidov” (Farewell Mother, I am Departing) and others.      

A lot has been said and written about Nikola Badev as a legend of 
Macedonian folk singing but parallel with his artistic carrier he was also 
involved in a different vocation. He was a collector of national folklore 
wisdom. Wanting to enrich his repertoire with new songs, he took advantage 
of every occasion to write down new Macedonian folk songs and add them 
to his collection – the Song Book. He did this after concerts, at parties, 
seated on a meadow, at fairs.  He would always finds time to sit with people 
and to write down old original songs, and to record some of them. Such are 
most of the songs in his Song Book, old beautiful Macedonian songs that 
have never been recorded or listened to. He collected over 800 songs of all 
genres, from which he drew and selected the best songs for his repertoire.  

This activity of Nikola Badev as a singer and collector of songs has 
documentary value and helped enrich our memory of our musical and 
cultural past. 
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In the chronicles of Macedonian music tradition the name Nikola Badev 
has been inscribed with Golden words. He is the singer who with his 
original interpretative style (so called Badev’s way of singing) helped make 
the Macedonian folk song timeless. Even today, every tone of his velvety 
voice heard on radio, stirs emotions of nostalgia and pride in the 
inexhaustible treasure of the Macedonian folklore tradition.  

Therefore, Nikola Badev is a rare and unique phenomenon on the 
Macedonian stage, one of the few great and maybe irreplaceable interpreters 
which helped elevate high and still preserve the glory of the Macedonian 
folk song. 

Badev started on the road to the world of entertainment from his native 
village of Glishikj, Kavadarci and lived a too short 58 years. The malicious 
illness exhausted his organism, but failed to defeat his spirit. Even in this 
condition, he continued to traverse the Globe, going everywhere our fellow 
Macedonians were keenly waiting for him to perform. His greatness is 
therefore even bigger, because that he continued his mission knowing about 
the incurable illness and imminent death. 

Badev defeated the pain with his song, it is the song that prolonged his 
life - through his song he beat even death. His songs remain to live and 
through them he lives in the hearts of the fans of his singing.  

Badev’s birth was marked by singing and tears of joy, but his departure 
was accompanied by song. His colleagues and members of the Chamber 
Orchestra of Radio Skopje, in front of his weeping mother Suta played and 
sang the song, “Zbogum majko, jas otidov” (Farewell Mother, I am 
Departing) for the last time 

Years after his death, Nikola Badev still is able to gather his fellow 
citizens in big numbers around his resting place in Skopje where regularly, 
on each anniversary of his physical absence, they quietly sing with pride and 
respect his most favorite songs, through which he continues to live. 

His nephew Ilija Nedelkov-Ograjski wrote a poem in his memory to 
immortalize his spiritual presence among us of this great man of 
Macedonian music. 

“When he sang, singing birds joined him, roses and wallflowers 
blossomed with joy, glasses men drank wine and smashed their glasses, girls 
prematurely fell in love, 6 month babies would stand on their own two feet. 

When he sang, the sorrow turned into light, life ripened, a carpet weaved 
of fascination rolled out. The sun set aside the suckling day just to hear 
Badev’s song. 

Isn’t it admirable that we were mutually in love with the song, in 
Macedonian customs rooted in the blood that was both strict and candid, 
that of Uncle Risto, of mother Suta.  
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He was a singing river, we were the fish swimming in it. 
With his song we went to the poppy fields, to pick tobacco, harvest vine, 

it was the soundtrack to our baptisms, weddings. 
His character was always imbued with an oriental tinge, joy of life, the 

reign of goodness, strong passions. 
The vastness of his spirit had been measured with meridians. Thousands 

uprooted, bereft by nostalgia, could come back home through his song, 
entered into their old barns, opened the old chests, took out pictures from 
their youth, entered into the closets of the past, lit censors, made the sing of 
the cross in front of the icons of their old saints.  

Isn’t it a matter of respect that we went with him to concerts and 
serenades, in those days smelling of daises, of hyacinth – the heralds of the 
spring of the soul. When he would start “Parahodot mi pristigna” (My 
Steamboat Has Arrived), “Teshka beshe nashata razdelba” (Our Parting Was 
Hard), “Milice” (Milica) there were no eyes left without a tear that was as 
heavy as the parting of lovers, as the desire to rest on your father’s 
threshold, as the familiar barking of  life, rough, passionate, as the 
fermented hope that there once again will be light in a long abandoned 
room. 

When he sang, millions of yearnings burned, streams of tears flowed 
from our compatriots abroad, numerous windows of rupture opened wide. 

His interpretation was a spiritual cure, a reel of consistency of dignity, 
the true national feeling. 

That’s why we are all here, fellow neighbors to express our gratitude and 
pride to have lived at the same time as cherub of the Macedonian folk song 
that was born out of and shined with our national customs. 

We are all here to remember this ordinary man with an extraordinary 
voice, a unique talent with lyrical grandeur, a bridge which connected the 
spiritual world with the everyday world. 

We are here to honor this folk singer, man who sowed everywhere the 
seeds of our folklore treasury, a bright star on our folklore sky, in honor and 
glory of the bread we ate together, of the wine we drank together, to 
celebrate that we all together rejoiced in his song that was supreme in its 
beauty, a song of the people, a fruitful song imbued with all the possible 
colors woven by the looms of the soul. 

As long as the sun shines in the sky, so will Badev sing to us forever.” 
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KOCHO PETROVSKI (1926 – 1988) 

Kocho Petrovski is the most 
famous accordion players in our 
country and in folk music in 
Macedonia. He was a solo 
instrumentalist in the Orchestras of 
the Radio and Television Skopje, 
but who also performed on radio 
and television stations all over 
former Yugoslavia and who was 
popular and a frequent guest in the 
diaspora.  

Listening to the virtuosity with 
which he played the folk dances, 
just confirms the impression that 

Kocho Petrovski is a supreme master of his instrument, musician whose 
performances pulsate with unbelievable temperament and dynamism. 

Once he entered his youth, he took in his arms the harmonica out of 
which one by one welled up music streams from his soul and flowed into 
hundreds of songs and dances which became beloved by many people in the 
world. 

Every played or composed note by him is another proof that the 
Macedonian music got a wonderful interpreter in his music persona, a 
magnificent musician who could unearth even the most hidden magic of the 
song that opens all its veils only for the greatest masters. Kocho was such a 
great master, a great artist.  

In the numerous dances that he composed and played there is 
authenticity and close bond with what we called the folklore melody and 
music – “Dancing Fantasy”, “Batchelor’s Dance”, “Stage Dance”, 
“Povardarsko Dance”, “Macedonian Dance”, “Drachevo Dance”, 
“Krushevo Dance”, “Bagpipe Dance”, “Fair Dance”, “Karavlach Dance”, 
than dances “Chupurliga”, “Pajdushka”, “Osman-aga”, “Dancing Gypsies”, 
and  especially “Kocho’s Dance” and others, are the ones which became the 
symbol and trademark of Kocho Petrovski and his art. 

They are the result of a deep journey into the core of the Macedonian 
folk song, in its soul and essence which pulsates with a rich specter of 
rhythms, melodies, modes, carrying all  its important virtues and 
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characteristics, but underlined, refined, and spiritualized by a  master of his 
instrument and a complete musician, as Kocho Petrovski certainly was. 

Kocho Petrovski was born in 1926 in Pajko Maalo in Skopje. Together 
with his family, he lived in a small house in Chair. His grandmother, who 
was the first one to recognize his great talent and desire of the 13-year old 
Kocho to have an accordion, collected money and bought him an old 
accordion which from then on became his inseparable friend. He used to 
play with it in a lot of shows. More exactly, in 1935 he accompanied the 
choir singers of the Men’s Lyceum in Skopje with his accordion. 

Later in 1950, in the old Postal House he was the bandleader of a 
popular orchestra, the leading and most famous band at that time. Numerous 
matinees were organized there where the young people socialized and 
dance. Kocho was one of the first who organized those parties. At the same 
time, he was a passionate collector of music records, which made him very 
popular and the center of attention among Skopje socialites, high school and 
faculty students. 

Kocho Petrovski was an exceptionally great music talent with a 
developed sensibility and ear, who could easily pick up everything around 
him and could annotate any music, regardless whether it was popular or folk 
music. He played the accordion very well and possessed excellent 
technique. People remember him as a cheerful man who loved every kind of 
music, folk, pop, disco… 

“We would have over every day in our home friends, musicians who 
would discuss about music, play, sing, follow sports and football games on 
TV or go to matches at the City Stadium in the City Park, cheering for FC 
“Vardar”, because Kocho was a great fan of the club. He relaxed that way, 
his son Nino used to say. He was also very keen on fiddling with his car, he 
would always fix it, but I would always have to finish it, Nino joked. He 
used to get up very early, immediately taking the accordion which was next 
to his bed, starting to play and compose because on those early hours he had 
the biggest inspiration to compose his melodies, pop and folk, so he had a 
finished song before going to work in Tanec or Radio Skopje. I remember 
him going to work on bicycle every day, carrying the accordion in one hand 
and driving the bicycle with the other.” 

That was the way lots of the songs were composed, although some 
people thought they are traditional folk songs, because he used to compose 
in that spirit, which included such famous songs as “Ne se fakaj Done, 
Donke” (Do Not Come Close, Donka), “Kalesh Doncho”, “Lenche bre 
dusho” (Lenche My Sweetheart), and many others. He composed most of 
his popular songs for the singer Violeta Tomovska, which include “Mozhe li 
cvete bez voda” (Can a Flower Live Without Water), “Zoshto e sonce I 
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snegovi” (Why All the Sun and Snow), “Se kachilo mome na jabolko” 
(Maiden Upon the Apple Tree), “Lichno mome Makedonche” (Beautiful 
Macedonian Girl), “Pijan odam majko” (I Spend My Days Drunk, Mother), 
“Pred vas stojam Makedonci”  (I’m Standing Before You, Fellow 
Macedonians) and others. 

“It was my great pleasure to work with such a great, supreme artist”, 
said Violeta Tomovska. Kocho also had a great desire to refresh every folk 
or pop song with a new arrangement, which would give it a new energy. He 
was really good at this”. 

Performing and socializing with Kocho Petrovski was unforgettable for 
many Macedonian artists and his colleagues, but for none more than for 
Violeta Tomovska with whom he had an excellent and fruitful cooperation. 
She sang newly composed songs with his Ensemble, which could be heard 
on Macedonian Radio till 1987 when an embargo for newly composed 
songs was placed, but then everybody thought they were traditional folk 
songs. They travelled a lot across the whole former Yugoslavia and visited 
every little place in Macedonia with our doyens Vaska Ilieva, Aleksandar 
Sarievski and Nikola Badev. “We also visited our immigrants in Canada, 
Australia, America, and Europe on several occasions, as well as Kuwait and 
we were welcomed everywhere with great excitement”, says Violeta. 

“Kocho is certainly one of the first musicians who contributed two-part 
and three-part music form to Macedonian music. He is one of the most 
successful authors and artists who enriched the Macedonian song with the 
development of what we musicians conditionally call the refrain. I 
personally feel happy we had him, as well as for the possibility to 
collaborate with him”, said Blagoja Deskovski, the first violin and the head 
of the Folklore Orchestra of Radio-Television Skopje. Kocho Petrovski 
worked in the music business with his orchestra, as well as with the Folklore 
Orchestra of Radio Skopje, in which I became its member in 1964. I was 
happy as a young musician to be able to play in both orchestras and to learn 
lots of things from him, such as his attitude toward folk music and his 
relation toward his musical creativity. Kocho was very inventive, energetic, 
excellent performer on the accordion. Kocho in my perspective remains an 
unmatched tutor in the area of folk music. Many generations learned and 
will learn from the inventiveness of Kocho Petrovski”. 

The famous lyricist and manager of the Entertainment Desk in Radio 
Skopje, Gjoko Gjeorgjiev would say about him,”Kocho made huge strides 
in our music. He composed popular melodies for Violeta Tomovska and 
remains a model, an example of how to compose in the both genres – 
popular and folk music. He created a wonderful symbiosis between popular 
and folk music. In my contacts with him, I saw that he was a man always 
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with a smile face and a nice man, when you talk to him a kind of warmth 
overtakes you, because he was very kind, communicative and 
uncomplicated. He lived for music, he loved football which was his release 
valve because he was always preoccupied with music and immersed in 
music; for him it was of great importance to be professional about music.  

He was part of the Popular Music Desk at Radio Skopje, executing all of 
his duties on time, although, he might play all night for the holidays, yet at 5 
am he would come punctually to work in Radio Skopje. He was a great 
professional, yet very modest. Although he was one of the best accordion 
players in former Yugoslavia, he never flaunted it, but would only say: “If I 
had a chance to play on an accordion with buttons, I think I would be even 
more successful”. Sometimes, the Head of Radio Skopje the composer 
Blagoja Nikolovski would joke with him, saying: “Kocho how do you play 
with those fingers, they are like kebabs”. Kocho would humbly respond, 
“Yes, they are, yet I manage to play somehow”. 

Kocho Petrovski remained the ultimate accordion player and a composer 
of new folklore inspired songs. 

When the embargo for the newly composed folk songs became official 
policy – There are no newly composed Macedonian folk songs”, for him this 
became a great source of frustration. He quit composing, so the long period 
until his death passed unfruitfully without an outlet for his creative powers 
as an author. That was a lost time that he could have used to write lots of 
songs and compose new music. He is emblematic of the path an author 
should take and create, composing in the genres of folk and pop music, just 
like Dragan Gjakonovski-Spato in jazz music. The two of them are both 
giants, passionate musicians, composers and arrangers”, said Gjoko 
Gjorgjiev.  

“Kocho was a great man, a great professional who endured and 
overcome all problems and frustrations (like a rock). Even when he had 
some health problems he never complaint about anything. I always used to 
say to him: “Kocho you are like rock because your surname is Petrov which 
means durable like a rock”, finished Gjoko Gjorgiev.    

His colleague Slobodan Bode-Nikolovski, also editor in the Popular 
Music Desk of Radio Skopje and the bassist in the orchestra of Kocho 
Petrovski, in one TV show dedicated to him, described a scene during the 
Australian tour of the legends Kocho, Nikola Badev, Sarievski, Vaska 
Ilieva. “It was the first Macedonian group to perform for our immigrants. I 
don’t know how many people were in the hall where the concert was held. 
There were euphoric ovations echoing far away.” 
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When the concert ended, the crowd took Badev, Sarievski and Kocho in 
their arms and carried them outside to their cars. Those were unforgettable 
moments, when the whole crowd sang and cried with us.”     

Kocho Petrovski as a virtuoso interpreter of Macedonian folk dances, 
created a number of newly composed songs and dances in the spirit of our 
folklore. He was among those who thought that the newly composed songs 
in the traditional spirit should be nurtured and created in much bigger 
numbers, because quantity as a result brings quality. 

For the Music Production of Radio Skopje he recorded numerous unique 
recordings with almost all the popular singers at that time, as well as for the 
record companies in former Yugoslavia and in the diaspora. He received a 
great number of awards and prizes for his contribution in the field of folk 
and pop music that he presented as part of the folk ensembles “Tanec”, 
“Orce Nikolov”, “Mirche Acev” and many others in Macedonia and on the 
territories of former Yugoslavia. A special place among the awards has the 
Certificate of Appreciation issued by the Orthodox Church community from 
the city of Perth, Australia.    

With his renowned orchestra, he accompanied the best Macedonian folk 
singers numerous times everywhere in the world, thus presenting our 
beautiful and rich folk music, our national pride in front of foreign concert 
goers. 

“Everywhere we performed, says Kocho, the halls were booked to 
capacity. Among the audience there were members of all the nations living 
in Canada, but Macedonians would always prevail. There were never-
ending lines for tickets. As we were told, some people would even ask to be 
set free from work several days before, citing various reasons, just with one 
goal to come and listen to Macedonian songs… 

I did not sing, I played, said Kocho Petrovski, which gave me more 
opportunities to observe the audience. People were crying… In those tears I 
saw that Macedonian soul is one. Many a times we had to repeat one and the 
same song. The whole venue sang with us… 

Our fellow Macedonians competed among each other who will be the 
first to invite us to their home as guests. We visited lots of families, but the 
time did not allow us to meet the desires of all…     

Farewells with our fellow Macedonians were the hardest, because they 
stayed behind with a painful nostalgia for their homeland, while we returned 
back with a pain in our souls for their fate”. 

Kocho Petrovski was a symbol of great passion and inexhaustible 
personality, leaving a piece of himself on numerous stages home and 
abroad. He had inexhaustible resources for ideas and imagination for 
melodic and rhythmic weaving of new music; his heart was a gentle silver-
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guild filament shivering with thousand warm, emotional and refined tones 
of his accordion. 

That is the truth about the exceptional personality of this musician who 
contributed immensely for the popularization of Macedonian song 
throughout the world, so we are justified when we say that he became an 
ambassador of our song on all meridians. 

Kocho Petrovski, along with the doyens of Macedonian folk song, 
during his life and artistic journey left us with an everlasting legacy of old, 
almost forgotten songs, but not just as solo performances, but in the form of 
duets and trios, as in this case with Vaska Ilieva, Aleksandar Sarievski and 
Nikola Badev. 

With regards to the performances in Canada in the distant 1964/65, the 
marvelous accordion player, composer and arranger Kocho Petrovski 
deserved the most credited for the wholly harmonic performance of the 
songs performed as quartet. They sound powerful and tight, although 
performed on only three instrument – accordion, mandolin and tambour.   

Today Kocho Petrovski is an example and inspiration to many young 
accordion players, yet his unique performance seems to be unapproachable. 

The legend Kocho remains to live through his music, for whom after his 
death Vlado Chuchkov in IN MEMORIAM would say:  

“When a musician dies, then a star falls from the sky” it is written 
somewhere in the ancient books about the troubadours, the minstrels… 
truvers are the ones who ennobled the human sorrow, yet also provided 
entertainment and joy for those who captured the hearts and bodies of their 
loved ones through song and dance.  

Kocho Petrovski, an accordion player, arranger, musician and entertainer 
in the best meaning of the word left there for the stars. 

No more that eternal smile behind a device going left-right called the 
accordion, no more the man who knew how to thrill thousands, to excite 
even the last cynic who looked down on the accordion for some dubious 
reasons, and looked down too on accordion players. 

The legend will remain, the legend of Kocho, the first post-war matinees 
in the Post Hall… His dances… His “Bagpipe Dance”… the legend of the 
songs born out from the aromas of this region, performed by other legends 
such as Manchevski… Badev… Tomovska…  

Only the legend shall continue to live about this short man, full with 
intensive musical energy, a troubadour… a master-musician… a master 
composer… a legend that   miraculously incorporates a sad-heroic time 
which began 40 odd years before.     
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ПЕСНИ  СНИМЕНИ  ВО КАНАДА  ВО 1964 – 1965 ГОДИНА  
НА 4 ЛП ПЛОЧИ СО  АНСАМБЛОТ – КИТКА - ВО  СОСТАВ – 
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МАКЕДОНСКИ   РИТАМ – 64, 
 МАКЕДОНСКА КИТКА - ЛП - 1 

1. ФРОСИНО  МОМЕ  УБАВО
      Пее – Никола Бадев 

2. НА  СЕКОЕ  ЌОШЕ  И  ОРО
      Пее – Васка Илиева 

3. МОРЕ  КАДЕ СЕ  ЧУЛО  ВИДЕЛО
 Пее – Александар Сариевски 

3. САНОЌ ЛЕ НАДО  НЕ СПИЈАМ
      Пее дуетот – Илиева – Бадев 

4. МОМЧЕ  СПИЕ  НА  КРЕВЕТЧЕ
      Пее триото – Бадев – Илиева – Сариевски 

5. ПЕСНА ЗА  КАТАСТРОФАТА  НА  СКОПЈЕ
      Пее дуетот – Илиева- Бадев 

6. СНОШТИ  ГО ВИДОВ  УБАВОТО  СТОЈНЕ
Пее Александар Сариевски 

1. ТАМУ ДАЛЕКУ ВОДА  МИ ДОТЕЧЕ
 Пее Васка Илиева 

2. БРЕ  ЃУЛЧИН СТОЈНЕ  УБАВА
      Пее дуетот Сариевски – Бадев 

10. СНОШТИ  МИНАВ  ПОКРАЈ  ВАЗИ
      Пее Никола Бадев 

11. АХ  МОРЕ  МАЖУ ЈАС ЌЕ ТИ УМАРАМ
Пее во дијалог –  Илиева – Сариевски 

12. В  НЕДЕЛА ДОЈДЕ ЛУДО МЛАДО
 Пее триото –Бадев – Илиева –Сариевски  
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МАКЕДОНСКИ  РИТАМ - 64  МАКЕДОНСКА КИТКА  ЛП - 2 

1. ПЕСНА  ЗА  КАРАЃУЛЕ
      Пее дуетот Илиева – Сариевски 

2. КОГА  ВОЈНИЦИ  ТРГНАВМЕ
      Пее Никола Бадев 

3. ПЕСНА  ЗА   ГОЦЕ
      Пее Васка Илиева  

4. ДОЈДЕ  ГЛУВЧЕТО
  Пее Александар Сариевски 

5. ИЗЛЕГОЛ  ЈАНЕ  САНДАНСКИ
      Пее дуетот – Илиева – Бадев 

6. СТОЈАН  НА  СТАНКА ДУМАШЕ
 Пее Васка Илиева 

7. ДИГНИ  СИ МАРО , МАРЧЕ  ОЧИТЕ
 Пее триото Бадев – Илиева – Сариевски 

8. ТУЃИНАТА  ПУСТА  ДА ОСТАНЕ
 Пее  Васка Илиева 

9. ФЕРМАН  ДОЈДЕ  ЏАНАМ  ОД  СТАМБОЛА
  Пее Никола Бадев 

10. РАСПЛАКАЛ  СЕ  СТАР   БЕЛ ДЕДО
      Пее Александар Сариевски 

11. ОРО  -  ИБРАИМ  ОЏА
      Свири на хармоника Кочо Петровски 
      На тарабука  Александар Сариевски 

12. ВРАТИ  СЕ  ЛИБЕ  МАРИКЕ
 Пее во дијалог  Илиева – Сариевски 

13. МААНЏИКА  МОМА  ДОНКА
      Пее  Васка Илиева 

14. ЗАЧУКАЛЕ  ЗАЧУКАЛЕ  ТАПАНИТЕ
      Пее дуетот  Бадев – Сариевски 
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МАКЕДОНСКИ  РИТАМ  65 -  ЛП - 3 

1. ДЕНЕС  НАД  МАКЕДОНИЈА  СЕ  РАЃА
      Пее   триото  Бадев – Илиева – Сариевски 

2. ЗАЈДИ  ЗАЈДИ  ЈАСНО  СОНЦЕ
      Пее Александар Сариевски 

3. НЕВЕСТА  ПЛАТНО   ТКАЕШЕ
 Пее Васка Илиева 

4. КАНДИСУЈ  БРЕ  ЛУДО  МЛАДО
 Пее  Никола Бадев 

5. СНОШТИ  СИ   МИЛА  МАМО  ОТИДОВ
      Пее  дуетот  Сариевски – Илиева 

6. МОМИНСКО  ОРО
    Хармоники – Петровски – Сариевски 

7. ДЕВОЈЧЕ  ДЕВОЈЧЕ  НЕ  СТОЈ  СПРОТИ  МЕНЕ
    Пее триото – Бадев – Илиева – Сариевски 

8. ЗА  АРМЕНСКО  1903 ГОДИНА
      Пее Александар Сариевски 

ЈАНКЕ  ЛЕ  ЈАНКЕ  УБАВА 
 Пее Никола Бадев 

9. НАНИ  НАНИ   ДИМЧЕ   ВО ШАРЕНА  ЛУЛКА
      Пее Васка Илиева 

10. БЛАЗЕ  ТЕБЕ  МОРИ  МИТРО
      Пее Никола Бадев 

11. А  БРЕ МАКЕДОНЧЕ  КАДЕ  СЕ  СПРЕМАШ
Пее дуетот Бадев – Сариевски 

12. ПОКАРАЈ  СИ  ДИМИТРИЈА  НЕВЕСТАТА
Пее  дуетот  Илиева – Сариевски 
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МАКЕДОНСКИ  РИТАМ – 65,  ЛП - 4 

1. ДАВАЈ  МЕ МАМО МОРИ   МЛАДА ПАРТИЗАНКА
 Пее Васка Илиева 

2. СИЛЕН  МАТЕН  ВАРДАР  ТЕЧЕ
 Пее дуетот  Сариевски – Бадев 

3. АЈ  ЖАЛАЈ МЕ МАЛИНО МОМЕ
 Пее  Александар Сариевски 

4. ПРОШЕТАЛ  ДИМЧО РАШЕТАЛ
      Пее Никола Бадев 

5. ЗАШТО  МИ СЕ  СРДИШ ЛИБЕ
      Пее Васка Илиева 

6. НЕВЕНО  МОРИ  НЕВЕНО
 Пее триото Бадев – Илиева – Сариевски 

7. ОГИН  ГОРИ  ВО СЕЛОТО
  Пее дуетот Илиева – Бадев 

8. ГОЛЕМА   РИЏА ТИ ЧИНАМ
      Пее триото Бадев-Илиева-Сариевски 

9. ОЈ  КОРУНЕ  МОРЕ ТИ  МЛАД КОРУНЕ
 Пее Васка Илиева 

10. БИЛЈАНЕ МОМЕ УБАВО
      Пее Никола Бацев  

11. ЦВЕЌЕ   ЦУТЕШЕ  МАМО
      Пее Александар Сариевски 

12. АЈДЕ  АЈДЕ  МОМЕ СТОЈНЕ
      Пее триото – Сарие вски – Бадев - Илиева  
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ПЕСНИ  СНИМЕНИ  ВО КАНАДА  ВО 1964 – 1965 ГОДИНА  
НА 4 ЛП ПЛОЧИ СО  АНСАМБЛОТ – КИТКА - ВО  СОСТАВ – 

АЛЕКСАНДАР  САРИЕВСКИ 
ВАСКА  ИЛИЕВА 
НИКОЛА  БАДЕВ 

КОЧО  ПЕТРОВСКИ 

МАКЕДОНСКИ  РИТАМ  1964 и  1965 година 
МАКЕДОНСКА КИТКА   ЛП – 1,2,3,4 

ПЕСНИ  ВО ТРИО  ИЗВЕДБА 

1. Момче спие на креветче
2. В недела дојде лудо младо
3. Дигни си Маро,Марче очите
4. Девојче , девојче, не стој спроти мене
5. Денес над Македонија се раѓа
6. Ајде , ајде моме Стојне
7. Невесто мори, невесто
8. Голема риџа ти чинам

ПЕСНИ ВО ДУЕТ – 

 ВАСКА ИЛИЕВА  –  АЛЕКСАНДАР  САРИЕВСКИ 
1. Песна за Караѓуле
2. Ах море мажу, јас ќе ти умрам
3.Туѓината пуста да остане
4. Врати се либе Марике
5. Сношти си мила мамо отидов
6. Покарај си Димитрија невестата

ВАСКА  ИЛИЕВА  –  НИКОЛА  БАДЕВ   
1. Саноќ ле Надо не спијам
2. Песна за катастрофата на Скопје
3. Излегол Јане Сандански
4. Јанке ле Јанке убава
5. Прошетал Димчо ,рашетал
6. Огин гори во селото
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АЛЕКСАНДАР САРИЕВСКИ  –  НИКОЛА БАДЕВ          
1. Бре Ѓулчин Стојне убава
2. Зачукале, зачукале тапаните
3. Силен, матен Вардар тече
4. А бре Македонче

СОЛО ПЕСНИ 

ВАСКА ИЛИЕВА 
1. На секое ќоше и оро
2. Тамо далеку, вода ми дотече
3. Песна за Гоце Делчев
4. Стојан на Стојанка думаше
5. Маанџика мома, сака да се мажи
6. Невеста платно ткаеше
7. Нани , нани Димче, во шарена лулка
8. Давај ме мамо мори, млада партизанка
9. Ој Коруне, млад Коруне
10. Зошто ми се срдиш либе , Јас ти реков добра вечер и Рајна на порти
стоеше(сплет песни во дует со Александар Сариевски )            

НИКОЛА БАДЕВ 
1. Фросино моме убава
2. Сношти минав, покрај вази
3. Кога војници тргнавме
4. Ферман дојде џанам од Стамбола
5. Билјане моме убаво
6. Блазе тебе мори Митро

АЛЕКСАНДАР САРИЕВСКИ 
3. Море каде се чуло, видело
4. Сношти го видов убавото Стојне
5. Дојде глувчето
6. Расплакал се, стар бел дедо
7. Ај жалај ме Малиној моме
8. Цвеќе цутеше мамо, бавча градина

КОЧО  ПЕТРОВСКИ 
1. Ибраим оџа оро
2. Моминско оро армоники (со Александар Сариевски)
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ФРОСИНО МОМЕ УБАВО 

Фросино моме убаво, а ... 
Покри си белото лице со свиленото шамиче 
Да не те види Али паша од високите чардаци, со шарената дулбија 

Уште зборот не дорече а ... 
Пашата ми ја догледал, часком ми пратил ѓавази 
На Фросина и говорат, Фросино моме убаво, селам ти чини Али паша 

Селам ти чини Али паша а ... 
Вечер вечера да зготвиш, во шарена одаја 
На џам феслите миндери, пашата да го Фросе пречекаш 

Фросина вели, говори а ... 
Слушајте клети ѓавази, здраво живо на Али паша 
Да не се лажи да дојди, ја сум си моме рисјанче 
Верата не си менувам за еден турчин Али паша. 
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НА СЕКО ЌОШЕ И ОРО 

На секо ќоше и оро 2 п.  
Рам тири рам оф оф оф 
До сека мома и момче 2 п. 

Ја стани сине да видиш 2 п. 
Рам тири рам оф оф оф  
До твоја Рада два мина 
Рам тири рам оф оф оф 
Два мина сине овчари  

Нека ја мамо нека ја 
Нека ја мамо неќам ја 
Рам тири рам оф оф оф 
Јас си ја сакам сестра и 
Рам тири рам оф оф оф  
Сестра и мамо помала 

Иди ја мамо посакај  2 п. 
Рам тири рам оф оф оф 2 п. 
Дал ќе ја дадат за мене 

Ако је мамо не дават 2 п. 
Рам тири рам оф оф оф  
Племњата ќе им запалам 
Рам тири рам оф оф оф 
Глувците да им изгорат 
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МОРЕ КАДЕ СЕ ЧУЛО ВИДЕЛО 

Море каде се чулои видело 
Сестра да брата предаде 

Станала Неда в недела 
Запрегнала поли ракави 

Замесила до две погачи 
Ми слегла долу Кичево 

И тамо Неда говори 
Друговци деца цареви 

Ако го Арсо барате 
Арсо је подвис на гости 

Прва ми чета киниса 
Цел ми го подвис сардиса 

Арсоице млада невесто 
Подај ми пушка малихер 

Запукал Арсо војвода 
Погоди буљукбашија 

Втора ми пушка запука 
Погоди кајмак Алија 

Подсвирнал Арсо војвода 
Го дочула чета в планина 
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СА НОЌ ЛЕ НАДО НЕ СПИЈАМ   

Саноќ ле Недо, саноќ не спијам, пред порти стојам за да те видам 
Очи ми солзат, срце тагува, заради нашта ле Надо, пуста разделба    2п 

Излези Надо барем до порта, за да ти видам белото лице 
белото лице, црните очи, и тија на мори гајтан веѓи           2п 

Неможам Ѓорѓи, неможам либе, неможам на порти јас да излезам 
порти ми Ѓорѓи мајка затвори, пенџер ми Ѓорѓи море татко созида   2п 

Татко ти Надо, та и мајка ти, бог да ги убил, огин изгорел 
порти ќе турнам, пенџер ќе урнам, и тебе Надо мори јас ќе земам.   2п 
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МОМЧЕ СПИЕ НА КРЕВЕТЧЕ 

Момче спие на креветче 2п 
а девојче до креветче  2п 
момче спие на креветче, а девојче до креветче 

Криво било креветчето 2п. 
гнило било, се скршило, падна момче до девојче  2п. 

Падна момче до девојче  2п. 
почна момче да играје, да играје, да беснеје 2п. 

Почна моме да го моли 2п. 
немој лудо младо, сега ми се тешки пости 2п. 
тешки пости Велигденски 

Се излага лудо младо, се излага па го пушти 
се излага лудо младо, се излага па ја пушти 2п. 

Почна моме да се смеје, почна моме да се смеје, 
фанал в'кот рудо јагне, па незнае да го јаде.  2п. 



MACEDONIAN SONG ON DISTANT MERIDIANS WITH THE LEGENDS … 

88 

ПЕСНА ЗА КАТАСТРОФАТА НА СКОПЈЕ 

Додек земјава сонце ќе грее, ќе се памти шееситрета 
кога Вардар крвав ми дотекол 
и жал пронел низ целиот свет  2п. 

Од  земјата громови згрмеја, стана пискот, тресење и страв 
со илјада години ѕидано 
мило Скопје се сори во прав     2п. 

Тогај рипна сиот ле ми народ, грмна песна, младост прозбори 
над урнатини палати да дигат 
место жалој, живот да гори.     2п. 
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СНОШТИ ГО ВИДОВ УБАВОТО СТОЈНЕ 

Сношти го видов мамо мори убавото Стојне           2п. 
Стојне ле Стојне стапни ми на нога 
Ерген бре дилбер елај ми на колено 

Убавото Стојне ле џанам алтан чело има 
Стојниното лице ле мамо Солунско симитче 
Стојне ле Стојне стапни ми на нога  
Ерген бре дилбер елај ми на колено 

Убавото Стојне ле џанам црни очи има 
Стојнините веѓи ле џанам морски пијавици 
Стојне ле Сојне стапни ми на нога 
Ерген бре дилбер елај ми на колено 

Стојнината снага ле мамо тенка топола 
Стојниното грло ле мамо лично огледало 
Стојне ле Стојне стапни ми на нога  
Ерген бре дилбер елај ми на колено 
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ТАМО ДАЛЕКО ВОДА МИ ДОТЕЧЕ 

Тамо далеко вода ми дотече од бунарот 2п. 
И на бунарот анамче ми седи платно ми бели  2п. 

Оздола иде едно лудо младо неженето  2п. 
И на анамче вели ем говори аман анамче  2п. 

Колку го даваш колку го продаваш аман платното 
Колку го даваш колку го продаваш аман лицето 
Турчин ќе станам вера ќе разменам тебе да земам 
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БРЕ ЃУЛЧИН СТОЈНЕ УБАВА 

Бре Ѓулчин Стојне убава ле, ти беше сношти на вода 
на погорното кладенче, на подолното изворче 

Кога одеше, пејеше кај што стојеше, грееше 
како јасна месечина како факлина борина 

Отидов уште погоре, леле там најдов грутка снегова 
на грутка велам, говорам  2п. 

Топи се грутко снегова, како што се топи млад јунак 
за Ѓулчин Стојна убава 2п. 

Се качив уште погоре, леле там најдов китка смилева 
на китка велам, говорам 2п. 

Вени се китко смилева како вене млад јунак 
за Ѓулчин Стојна убава. 2п. 
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СНОШТИ МИНАВ ПОКРАЈ ВАЗИ 

Сношти минав покрај вази, тебе моме, не те најдов 
Срце ми се растрепери, почнав солзи да ронам 2п. 

Кажи моме вистината, љубиш ли ме, мамиш ли ме 
Ил сос мен се подиграваш, да ти мине времето  2п. 

Кажи моме истината, була ли си, ил Гркиња 
Ил си моме Македонка, што си толку убава. 2п. 
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АХ МОРЕ МАЖУ МИЛ ДОМАЌИН    (дијалог – В – С ) 

Ах море мажу мил домаќин јас ќе ти умрам 
Ах море мажу мил домаќин тешко се колнам 
Ах море мажу мил домаќин јас ќе ти умрам 

Ах мори жено жалба ми падна кажи што ти се стори 
Ах мори жено жалба ми падна кажи што ти се јаде 

Мене ми се јаде пресна погача што невеста месила 
Мене ми се јаде печена кокошка уште не проносена 
Мене ми се пије три годишно вино три пати преточено 

Па си слегов долу во избата кај што стојат дрвата 
Па си земав една суровица уште не докастрена  2п. 

Десет пати удри еднаш брои ама недокастрена 
Ева ти жено пресна погача што невста месила 
Еве ти жено печена кокошка уште непроносена 
Еве ти жено три годишно вино три пати преточено 
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В' НЕДЕЛА ДОЈДЕ ЛУДО МЛАДО 

В' недела дојде едно лудо младо у нас на гости  2п. 
Седе два дни седе три дни седеше недела 
Па си тргна да си оди в туѓин туѓина. 

Лудо младо не оди в туѓина 
Лудо младо остани лудо младо при мене 2п. 

Не ме кани милој моме при тебе да седам  2п. 
Ме дочека стара мајка и стар татко 2п. 

Лудо младо земи ме со тебе 
Лудо младо не можам лудо младо без тебе 2п. 

Јас не можам да те земам тебе со мене 
Јас си имам друго либе и машко дете 2п. 

Лудо младо земи ме со тебе 
Лудо младо не можам лудо младо без тебе.  2п. 
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ДАВАЈ МЕ МИЛА МАМО ДАВАЈ МЕ    

Давај ме мила мамо давај ме 2п. 
Зоштом ме срце мамо тргнало 2п. 

Мене ме срце мамо тргнало 2п. 
Млада партизанка мамо да станам 
Во таја Вичо мамо планина 

Во таја Вичо мамо планина 2п. 
Кај дванајесет мамо кладенци 2п. 

Тамо се сите мамо собравме 2п. 
Тамо си клетва мамо земавме 2п. 

Тамо си клетва мамо дадовме 2п. 
Со душмани да се мамо бијеме 
Слобода мамо да добијеме 
Слобода мамо да добијеме 
За нашта мила Македонија 
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СИЛЕН МАТЕН ВАРДАР ТЕЧЕ  

Силен матен Вардар тече дрво и камен носи 
Вардар бре Донке и три ми гемији 

Првата гемија бре Вардар се млади невести 
Вардар бре Донке се млади невести 

Втората гемија бре Вардар се калеш девојки 
Вардар бре Донке се калеш девојки 

Третата гемија бре Вардар се млади момчиња 
Вардар бре Донке се млади момчиња 

Невестите жалат бре Вардар за нивните деца 
Вардар бре Донке за нивните деца 

Как се повиени бре Вардар не се развиени  
Вардар бре Донке не се развиени 

Девојките жалат бре Донке за нивното руво 
Вардар бре Донке за нивното руво 

Как је задиплено бре Вардар не је оддиплено 
Вардар бре Донке не је оддиплено 

Момчињата жалат бре Донле за нивните пушки 
Вардар бре Донке за нивните пушки 

Как се наполнати бре Вардар не се испразнати 
Вардар бре Донке не се испразнати 
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АЈДЕ ЖАЛАЈ МЕ МАЛИНОЈ МОМЕ  

Ајде жалај ме Малиној моме плакај ме 
Оти јас ќе ода Млиној моме кумита 

Ајде на таја Малиној моме градина 
Ајде набери Малиној моме китка трендафил 

Ајде да закитиш Малиној моме Делчев војвода 
Ајде и неговата  Малиној моме верна дружина 
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ПРОШЕТАЛ ДИМЧО РАШЕТАЛ   

Прошетал Димчо рашетал  
Низ леринските махала 
Низ тија тесни сокаци 

Го догледале анами  
Анами млади кадани 
Го догледале анами  
Анами млади кадани 

Анами на Димчо говорат  
Елај си Димчо на кула  
Да јадеш мезе сирење 
Да јадеш мезе сирење 
Да пијеш љута ракија 

Димчо на анами говори 
Анами млади кадани 
Не ме зимајте на душа 
Јуруци ми се ќутуци 
Мене ќе младо заколат 

Анами на Димчо говорат 
Елај си Димчо на кула 
Јуруци ни се в планина 
Јуруци ни се в планина 
Да стрижат овци јагниња  
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ЗОШТО МИ СЕ СРДИШ ЛИБЕ сплет 3 п. 

Зошто ми се срдиш либе срдиш не доаѓаш 
Врана коња немаш либе или друм не знаеш 

Врана коња имам либе до три друма знае 
Само ти се срдам либе за сношната вечер 
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ЈАС ТИ РЕКОВ ДОБРО ВЕЧЕР 

Јас ти реков добро вечер ти ми рече дојди вечер 
Ти ми рече дојди вечер дури не сме вечерале 
Дури не сме вечерале вити порти затвориле 
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РАЈНА НА ПОРТИ СТОЕШЕ 

Рајна на порти стоеше Рајна на порти стоеше 
Меракот си го чекаше меракот си го чекаше 

О..........Ј Рајна Гурева прибери ме мили боже при неја    2п. 

Оздола иде Ѓошето оздола иде Ѓошето 
Ѓошето на Поп Јаневци и на Рајна вели говори 

О..........ј Рајне Гурева изгори ме мили боже со неја 
О.........Ј Рајне Гурева јас не можам милибоже ич без неја 
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НЕВЕНО МОРИ НЕВЕНО 

Невено мори Невено Невено мори Невено 
Дегиди име големо мори дегиди име големо 
Бог да убие Невено мори твоите стари кумови 

Што ти турија името мори што ти турија името 
Името лична Невена мори името лична Невена 
Што ти турија името мори името лична Невена 

Невено невен в градина Невено невен в градина 2п. 
Невено една на мајка мори Невено една на татко 

Како што вене невен в' градина како што вене неван в градина  2п. 
Така да венат момчиња леле по нашта лична Невена 
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ОГИН ГОРИ ВО СЕЛОТО 

Огин гори во селото виѓам го гледам го            2п. 
Дај ми мамо верен другар да идам да видам      2п. 

Земи ќерко верен другар татко ти татко ти 2п. 
Тој е верен и неверен неќам го неќам го  2п. 

Земи ќерко верен другар брата ти брата ти 2п. 
Тој е верен и неверен неќам го неќам го 2п. 

Земи ќерко верен другар либето либето  2п 
Тој е верен и поверен сакам го сакам го  2п. 
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ГОЛЕМА РИЏА ТИ ЧИНАМ 

Голема риџа ти чинам ти Кирјо Марије и јас те поздрављам 
Да ми дојдеш на визита, јас да те пречекам 2п. 

Не можам јас да дојдам ти Кирјо Марије и јас те поздрављам 
Ќе ти ја пратам сестра ми, Кирја Катерина   2п. 

Чукна тропна на портата, истрча Деспина ја баци раката 
Во раката меџидија нишан за Деспина 2п. 

Нишан ти давам Деспино, да не ме заборавиш и јас те поздравјам 
Ти слатко да се послужиш, кафе да се напијеш  2п. 

Колку ѕзезди на небото, пушки ќе фрлиме, ти Кирјо Марије 
Деспина ќе ја грабиме никуј да не знае. 2п. 
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ОЈ КОРУМЕ МОРЕ ТИ МЛАД КОРУМЕ 

Ој Коруме море млад Коруме 
Зошто по друм море не доаѓаш 
Како што ми Коруме доаѓаш 
Секој петок Коруме и сабота 
Негде годер Коруме и недела 

Ори Недо мори бела Недо 
Зошто Недо мори си имала 
Си имала Недо машко дете 
Машко дете Недо оставинче 

Се метнало Недо мори на татка му 
На татка му Недо ќесеџија 
На чичко му Недо арамија 
На вујко му Недо аџамија 

Се пофали Недо да ме фати 
Крвнината Недо да ја врати 
На татка му Недо на чичко му 
На чичко му Недо и вујко му 
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БИЛЈАНЕ МОМЕ УБАВА 

Биљане моме убаво 
На сон те браќа годиле 2п. 
Во тоа село Костура 

Ах мори мајко мајчице 
Жива ќе лежам во гроба 2п. 
Костурско момче не земам 

Биљане ќерко убава 
Тебе те браќа продале 
За триста жолти, жолтици 
За триста гуњи волнени. 

Ах мори мајко мајчице 
Оздола идат праови 2п. 
Праови, бури, ветрови 

Биљане ќерко убава 
Не ми се бури ветрови 2п. 
Тук ми се силни сватови. 
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БАВЧА ГРАДИНА МАЛЕ 

Бавча градина мале се росно цвеќе 2п. 
Како да кандисам мале јас да наберам  2п. 

Јас ќе наберам мале това росно цвеќе 
Па да си накитам мале тија росни китки 
Да му ги пратам мале на мојто либе 
На мојто лудо мале дури во Канада 

Моето лудо мале не је дојдено 
Не је дојдено мале девет години 
Не је дојдено мале девет години 
Девет години мале во град Торонто 

Па да му кажам мале на мојто лудо 
Цвеќе мириса мале дури је росно 
Моме се љуби мале дури је младо        
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АЈДЕ АЈДЕ МОМЕ СТОЈНЕ  

Ајде ајде моме Стојне 
Ајде ајде моме Стојне да бегаме       2п. 

Не сум мома за бегање 
Имам платно либе Ѓорѓи за белење 2п. 

Остави ги на мајка ти 
Нека бели моме Стојне нека плаче 2п. 

Не сум мома за бегање 
Имам ѓерѓев либе Ѓорѓи за везење 2п. 

Остави го на сестра ти 
Нека везе моме Стојне нека плаче 2п. 
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ПЕСНА ЗА КАРАЃУЛЕ 

Жална мајка седи плаче внуците ги теши 
Огон в' гради лут је бие ни сон не ја теши 
Ај спијте внуци мој ај пак ќе дојде тој   2п. 
Ќе ви пее за Битола за наш роден крај 

Спијат внуци мајка плаче очи солзи лее 
Кај си синко да ги видиш твојте мали деца 
Ај спијат деца твој в' сон го слушат појот твој 2п. 
Стани синко да ги видиш стани сине мој 

Мајка плаче солзи течат синот свој го жали 
Благој Петров Караѓуле во мисли го гали 
Ај единец ти мој в' гради болка ти ми сви 2п. 
Стани чедо пеј ни песни стани не ми спи 
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КОГА ВОЈНИЦИ ТРГНАВМЕ    

 

Кога војници тргнавме 
За таја пуста Албанија (планина)  
Оставивме мајки татковци   Војната мамо војната 
Жени со машки дечиња  Војната тригодишната  
 

Марике дилбер Марике 
Тебе ми те тешка оставам 
Тебе ми те тешка оставам  Војната мамо војната 
Тешка од осум месеци Војната тригодишната 
 

Марике дилбер Марике 
Ако ти је машка рожбата 
Ако ти је машка рожбата  Војната мамо војната 
На мојто име да крстиш  Војната тригодишната 
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ПЕСНА ЗА ГОЦЕ 

Абер ми дојде од Солуна града 
Солунчаните бесилка ставиле 
Ќе ми го бесат Гоцета 
Гоцета Делчев Војвода 

Гоце ми се сторил црно ќумурџиче 
Па ми се шета Солунска чаршија 
На среќа сретнал аскери 
И на Гоцета велат говорат 

А бре ѓаурче црно ќумурџиче 
А бре ѓаурче црно ќумурџиче 
Нели го виде Гоцета 
Гоцета Делчев војвода 

А бре аскери вие бре аскери 
А бре аскери вие бре аскери 
И да го видам Гоцета 
Јас Гоце не го познавам 
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ДОЈДЕ ГЛУВЧЕТО 

Дојде глувчето зеде фитилчето од среде кандилцето 
Леле леле леле сега без кандилце 
Оф оф оф оф оф оф чупа без шамивче 

Дојде мачката улови глувчето што зеде фитилчето 
од среде кандилцето 
Леле леле леле сега без кандилце 
Оф оф оф оф оф оф чупа без шамивче 

Дојде кучката удави мачката што улови глувчето 
Што зеда фитилчето од среде кандилцето 
Леле леле леле сега без кандилце 
Оф оф оф оф оф оф чупа без шамивче 

Дојде дрвото утепа кучката што удави мачката 
Што улови глувчето што зеде фитилчето од среде кандилцето 
Леле леле леле сега без кандилце 
Оф офоф оф оф оф чупа без шамивче 

Дојде фурната изгоре дрвото што утепа кучката 
Што удави мачката што улови глувчето што зеде фитилчето 
Од среде кандилцето 
Леле леле леле сега без кандилце 
Туго туго туго чупа без шамиче 
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ИЗЛЕГОЛ ЈАНЕ САНДАНСКИ 

Излегол  Јане Сандански, леле, да ми се Јане прошта 
Низ таја Пирин планина леле, низ тоа поле широко 

Нарамил пушка берданка леле, настранил капа на чело 
На пат си сретнал овчарче леле, на овчарче вели говори 

Овчарче младо чобанче леле, нели ја виде четата 
Нели ја виде четата леле, четата на Јане Сандански 

Видело сум ја, слушалој леле, сега за Јане збореја 
Каде је Јане Сандански леле, четата да си прибере.   
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СТОЈАН НА СТАНКА ДУМАШЕ 

Стојан на Станка думаше Станке ле лечна убава  2п. 
Како што силична убава уште така да си работна 2п. 

Кога ќе земеш да предеш со това фурче дреново  2п. 
Таман што се жица запрела од мавез тревка надоле 
Ќе си легнеш малку да дремнеш мамурлакот да го разбиеш 

Кога се од дремка разбуди фурче ми дренки родило  2п. 
Ти си земаш дренки да јадеш мамурлукот да го разбиеш 2п. 

Станка на Стојан думаше Стојане море Стојане  2п. 
Како што си лично убаво ама и ти да си работно 
Кога ќе земеш да ораш ти ораш ораш ем дремеш 

Стојан на Станка думаше Станке ле лична убава 2п. 
Обајица сме си работни ајде барем да се земеме 2п. 
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ДИГНИ СИ МАРО МАРЧЕ ОЧИТЕ 

Дигни си Маро, Марче очите, да видам плакало ли си  2п. 
Да видам плакало ли си, плакало ли си или не 2п. 

Зошто бре да плачам, свршија ли ергените 2п. 
Свршија ли ергените, како за тебе момите 2п. 

Ај … свршија ли ергените, како за тебе момите 2п. 

Не се бре либе свршиле, но нема друга как тебе 2п. 
но нема друга как тебе, по срце и табиет 2п. 

Кога нема друга как мене, каде ли беше синоќа  2п. 
Каде ли беше синоќа, со кое либе стоеше 2п. 

Ај ... љубев јас либе, љубев јас, мајка и не ја даваше  2п. 
либе јас те сакам, тебе ќе те земам, 2п. 
тебе ќе те земам, без тебе неможам. 2п. 
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ТУЃИНАТА ПУСТА ДА ОСТАНЕ 

Туѓината пуста да остане 
Таја од либето ме раздели 
Таја од либето ме раздели 
Што го љубев време три години  2п. 

Сите печалбари си дојдоа 
Само мојето либе го нема 
Дење ноќе на порти го чекам 
Само плачам и на него мислам 2п. 

Ќе ве прашам млади печалбари 
Дали го видовте мојто либе 
Дали го видовте мојто либе 
Од туѓина дома да си иде 
Дали го видовте мојто либе 
Од печалба дома да си иде 

На трета година писмо прати 
И ми пиша нема да се врати 
Не се врќа друа си заљубил  2п. 
И за неја тој си се оженил 
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ФЕРМАН ДОЈДЕ ЏАНАМ ОД СТАМБОЛА 

Ферман дојде џанам од Стамбола 
Да се зберат спајилите 
Да си земат ајлаците 
Се јотвори силна војна 

 Спајилчето џанам конја спрема 
 Невестата диван му стоји 
 Диван стоји жешки солзи рони 
 И негова стара мајчица 

Го запита џанам неговата мајка 
Ој спаилче младо  заирче 
Конја ружаш дека ќе одиш 
Кому оставаш младата невеста 
И твојата стара мајчица 

 Нел'ме питаш мајко право ќе ти кажам 
 Тебе мајко нема да те лажам 
 Се јотвори силна војна 
 Војник мајко јазе ќе одам 
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СЕ РАСПЛАКАЛ СТАР БЕЛ ДЕДО 

Се расплакал стар бел дедо  2п. 
Што остарел и побелел 
Не бил веќе за љубење 

Го догледа баба Неда 2п. 
И на дедо тивко дума 2.п 

Молчи дедо не ми плачи  2п. 
Нели бевме и нија млади 
Се љубевме се грлевме 

Се насмеа стар бел дедо 2п. 
Си прегрна баба Неда 
Си ја бакнал баба Неда  
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ОРО ИБРАИМ ОЏА 

МОМИНСКО ОРО 
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ВРАТИ СЕ ЛИБЕ МАРИКЕ  

Јас си заљубив младо војниче многу од далеку 
Ај дојде време тој да си оди јас тргнав по него 
Ај што да правам оф што да сторам не можам без него 

Врати се врати либе Марике не оди по мене 
На патот има длабока река не мож' да поминеш 

Јас ќе се сторам тај мрена риба и ќе си препливам 
И јас со тебе либе ќе дојдам и твоја ќе бидам 

Врати се врати либе Марике не оди по мене 
На патот има голема шума не мож' да поминеш 

Јас ќе се сторам сива галапка и ќе си прелетам 
И јас со тебе либе ќе дојдам и твоја ќе бидам 

Врати се врати либе Марике не оди по мене 
А јас си имам многу лоша мајка не мож' да поминеш 

Она је лоша а јас сум арна и ќе поминеме 
И јас со тебе либе ќе дојдам и твоја ќе бидам 
И ти со мене либе ќе дојдеш и моја ќе бидеш 
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МААНЏИКА МОМА ДОНКА 

Маанџика мома Донка сака да се жени 
Ерген сака сто годишен па со една нога 
Ерген најде стогодишен така како сака 
Па го врти па го гледа па му мана најде 

Му исече една рака помалку да фаќа 
Па го врти па го гледа па му мана најде 
Му исече една нога помалку да бега 
Па го врти па го гледа па му мана најде 

Му исече едно уше помалку да слуша 
Па го врти па го гледа па му мана најде 
Му извади едно око помалку да гледа 
Па го врти па го гледа па му мана најде 

Го дујдиса го дотера така како сака 
Па му вели ајде сега да те водам дома 
Па му вели ајде сега да те водам дома 
Да ми седиш да гувееш как' млада невеста 
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ЗАЧУКАЛЕ ЗАЧУКАЛЕ ТАПАНИТЕ   

Зачукале, зачукале тапаните, 2п.  
Се собрале, се собрале сватовите 
Румба, румба, румбаба, лиду, лиду, лиду ду, ајде, чудо големо 

Ги јавнале, ги јавнале мулињата,    2п. 
Запалиле, запалиле дулињата 
Руба, румба, румбаба, лиду, лиду, лиду ду, ајде, чудо големо 

Ќе ми одат, ќе ми одат по невеста, 2п. 
По невеста по невеста преку Вардар 
Руба, румба, румбаба, лиду, лиду, лиду ду, ајде, чудо големо 

Ми дотече, ми дотече матен Вардар    2п. 
Ми однесе, ми однесе невестата 
Руба, румба, румбаба, лиду, лиду, лиду ду, ајде, чудо големо 

Дедо плаче, дедо плаче за невеста, 2п. 
А сватови, а сватови за дарови. 
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ДЕНЕС НАД МАКЕДОНИЈА СЕ РАЃА  

Денес над Македонија се раѓа 
Ново сонце на слободата 
Македонците се борат 
За својте правдини 2п. 

Од гроб станаја славните јунаци 
На Крушевската Република 
Гоце Делчев, Питу Гули 
Карев, Влахов, Сандански  2п. 

Не плачи Македонијо мако мила 
Крени глава гордо, високо 
Старо, младо, машко и женско 
На нозе се кренало.  2п. 
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ЗАЈДИ ЗАЈДИ 

Зајди зајди јасно сонце 
Зајди помрачи се 
И ти јасна ле месечино 
Бегај удави се 

Црни горо црни сетро 
Двајца да црниме 
Ти за твојте лисја ле горо 
Јас за мојта младост 

Твојте лисја горо сестро 
Пак ќе се вратат 
Мојта маладост горо ле сестро 
Нема да се врати 
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НЕВЕСТА ПЛАТНО ТКАЕШЕ 

Невеста платно ткаеше мори џанам 
Штурци си песна пееја 
Оздола иде туѓинче мори џанам 
Туѓинче младо јабанџиче 

Фатило коњче за узда море џанам 
Право си трга за дома 
Право си трга за дома море џанам 
При това младо невесте 

Невасте вели говори море џанам 
Туѓинче младо јабанџиче 
Не врти коњче кај мене мори џанам 
Либето ми је в' туѓина 

Невесто лична убава мори џанам 
Јас ќе те прашам распрашам 
Дали си млада невеста мори џанам 
Или си црна вдовица 

Туѓинче младо јабанџиче море џанам 
Јас не сум црна вдовица 
Јас не сум црна вдовица море џанам 
Туку сум млада невеста 

Невесто лична убава  мори џанам 
Ај кога си млада невеста 
Фати си коњче за узда мори џанам 
Јас сум ти твоето либе 
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КАНДИСУЈ БРЕ ЛУДО МЛАДО   

Кандисуј бре лудо младо 
Што ти татко таксува 
Тате дава лудо младо 
Трисет жолти жолтици 

 Кандисуј бре лудо младо 
 Што ти дава мајка ти 
 Мајка дава лудо младо 
 Една бавча црници 

Што да правам што да чинам 
Кога је лоша мајка ти 
Не ми дава да заљубам  
Од личните ергени 

 Немој Радке немој душо 
 Голем мерак да фрлаш 
 Два мерака два севдаха 
 Скоро одат во гроба 
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СНОШТИ СИ МИЛА МАМО ОТИДОВ 

Сношти си мила мамо отидов 2п. 
Горното мало мамо кај чешмето 

Таму го најдов мамо Марето 2п. 
Со друго либе мамо стоеше 
На мене ишарет ми даваше 

Иди ја мила мамо посакај 2п. 
Дал' ќе ја дадат мамо за мене 
За мене Ѓорѓи мамо бекрија 
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ДЕВОЈЧЕ ДЕВОЈЧЕ НЕ СТОЈ СПРОТИ МЕНЕ 

Девојче девојче не стој спроти мене 
Не стој спроти мене изгорев за тебе 
Изгорев за тебе како лен за вода 
Како лен за вода босилок за роса 

Гори лудо гори и јас така горам 
И јас така горам нема што да сторам 2п. 

Девојче девојче прашај ја мама ти 
Прашај ја мама ти дава ли те тебе  
Дава ли те тебе за мене сирома 2п. 

Мама јас ја прашав мама не ме дава 
Мама не ме дава уште годинава 
Ако не ме дава јас ќе и побегнам 
Јас ќе и побегнам со тебе ќе бидам. 
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ЗА АРМЕНСКО  1903 г 

Ми пороси мамо ситна роса тамо долу мамо во Леринско 
Дури горе мамо во Арменско 

Не ми била мамо ситна роса тук ми била мамо турска војска 
Јаничари мамо зулумќари 

Голем зулум мамо направија многу деца мамо ми избија 
Деведесет и три мирни души 

Клети турци мамо зулум прават во Арменско мамо колат бесат 
Најнапред им беше мамо Арми паша 

Жени плачат мамо пиштат деца крв се леје мамо на сите страни 
Крв се леје мамо на сите страни 

Многу мили мамо Македонци изгинаја мамо во Арменско 
Од клетите турци јаничари 

Се собраја мамо силни борци силни борци мамо Арменчани 
Со војвода мамо Пузовлаче 

Славните водачи Влатче Влахов Чакаларов мамо и дедо Кочо 
Со осумстотини храбри борци 

Зафатија мамо силна борба натераја турци да отстапат 
Дури долу мамо до град Солун 
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ЈАНКЕ ЛЕ ЈАНКЕ УБАВА  

Јанке ле Јанке убава облечи бела промена 
Облечи бела промена па слези долу сред село  2п. 

Па слези долу сред село да  видиш чудо големо 
Да видиш оро големо и да се фатиш на оро 2п. 

Не можам брату да дојдам нели сме пусто роднини 
Тате  и чичо два брата мама и стрина јатрви 2п. 

Јанке ле Јанке убава широко море крај нема 
Ситно камење број нема убава мома род нема 2п. 
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НАНИ НАНИ ДИМЧЕ ВО ШАРЕНА ЛУЛКА 

Нани нани Димче во шарена лулка ју бели пелени 
Ју шарена лулка ју бели пелени 

Димче ќе ми нане мама ќе го лула голем да порасне 
Голем да порасне јунак да ми биде 

Јунак да ми биде да го јожениме во Солуна града 
Мома да земеме во Солуна града 

Дуни дуни ветре тивко од морето ладен од полето 
Димче да јуспиеш голем да порасне 
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БЛАЗЕ ТЕБЕ МОРИ МИТРО 

Блазе тебе мори, Митро, што татко си имаш 
Ајде, што татко си имаш 

Што ти је направил, Митро, сред село мејана 
Ајде, сред село мејана. 

Точи, точи мори, Митро, вино ем ракија, 
Ајде, вино ем ракија 

Кога ќе се вратам, Митро, скапо ќе ти платам 
Ајде, скапо ќе ти платам 

Се жолти жолтици, Митро, на гуша да носиш 
Ајде, јазе да те гледам. 
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А БРЕ МАКЕДОНЧЕ 

А бре Македонче, каде се спремаш 
Борба те чека, борба за слобода 
Борба за слобода, за Македонија 
За македонија, земја поробена. 

Момци наредени, момци накитени 
Борба ќе одат, борба за слобода 
Борба за слобода, за Македонија 
За Македонија, земја поробена 
Нека разберат клетите фашисти  
Мекедонско име нема да загине. 
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ПОКАРАЈ СИ ДИМИТРИЈА НЕВЕСТАТА 

Покарај си Димитрија невестата  2п. 
Да не ти оди мили синко рано за вода  2п. 
Рано за вода мили синко горна чешма 

Кога оди мили синко на чешмата  2п. 
Руса и коса мили синко исчешлана 
Бело и лице мили синко набелено  2п. 
И елече мили синко запетлано 

Кога иде мили синко од чешмата 2п. 
Руса и коса мили синко измрсена 
Бело и лице мили синко изљубено 2п. 
А елече мили синко распетлано 



ФОТОГРАФИИ ОД ЗАЕДНИЧКИ НАСТАПИ 
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Бродот „Квин Мери“ 

Васка Илиева и Никола Бадев во бродот „Квин Мери“ 
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Никола Бадев и Александар Сариевски во бродот „Квин Мери“ 

Кочо Петровски, Александар Сариевски, Васка Илиева и Никола Бадев 
пристигнување во Америка 
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Старата зграда на Радио Скопје 

Александар Сариевски и Никола Бадев (стојат втор и трет) со 
оркестарот од народни инстументи и чалгиите на Радио Скопје
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Никола Бадев на тамбура и Александар Сариевски со народниот 
оркестар на Радио Скопје 

Васка Илиева и Никола Бадев пред старата зграда на Радио Скопје 
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Васка Илиева  

Васка Илиева со татко и Тодор Бошков на кавал (втор по ред) 
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Васка Илиева  

Васка Илиева  
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Васка Илиева и Никола Бадев 

Васка Илиева и Никола Бадев 



МАКЕДОНСКАТА ПЕСНА НА ДАЛЕЧНИТЕ МЕРИДИЈАНИ СО ЛЕГЕНДИТЕ … 

147 

Васка Илиева и Александар Сариевски 

Васка Илиева и Александар Сариевски 
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Александар Сариевски 

Александар Сариевски на хармоника со оркестарот  
на Ѓорги Димчевски



МАКЕДОНСКАТА ПЕСНА НА ДАЛЕЧНИТЕ МЕРИДИЈАНИ СО ЛЕГЕНДИТЕ … 

149 

Александар Сариевски 

Александар Сариевски и Кочо Петровски 
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Александар Сариевски на тапан 

Никола Бадев и Александар Сариевски 
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Никола Бадев 

Никола Бадев со малиот оркестар на Радио Скопје 
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Никола Бадев со оркестарот Теодосиевски 

Никола Бадев на погранични средби со Бугарија 
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Никола Бадев со малиот оркестар на Радио Скопје 

Александар Сариевски и Никола Бадев 
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Кочо Петровски 

Кочо Петровски 
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Александар Сариевски и Кочо Петровски 

Виолета Томовска и Кочо Петровски 
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Кочо Петровски со Виолета Томовска 

Кочо Петровски со оркестарот на Мате Груевски 
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Никола Бадев, Кочо Петровски, Александар Сариевски и Васка Илиева 

Кочо Петровски и Никола Бадев,  
Александар Сариевски и Васка Илиева 
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НИКОЛА БАДЕВ, ВАСКА ИЛИЕВА, АЛЕКСАНДАР 
САРИЕВСКИ  И  КОЧО ПЕТРОВСКИ- АМБАСАДОРИ  НА  

МАКЕДОНСКАТА ПЕСНА  НИЗ ДАЛЕЧНИТЕ МЕРИДИЈАНИ 

Ако македонецот многу суптилно ја одбрал бојата којашто умешно 
ќе ја вткае во колоритот на својата традиционална облека, ќе дизајнира 
украси кои ќе бидат силен симбол на својот непокор. Ако даровитите 
поединци извонредно успешно ќе ги конструираат омилените музички 
инструменти, тогаш народниот гениј ќе испее со илјади песни, искажу-
вајќи ја на тој начин сета силина и мелодичност на својот говор, на 
својот јазик, искажувајќи ја на тој начин сета благост и питомост на 
својот народ. Неговата песна ќе биде симбол на постојаната потреба од 
духовна слобода,  којашто ќе ја пренесува со ист жар од колено на ко-
лено низ вековите што изминале, за да опстане за времињата што допр-
ва треба да изминат. 

Нашето поднебје одсекогаш било расадник на многу таленти од си-
те области на културата, уметноста и науката, плодна почва под чие 
сонце расцутеле разновидни човечки дарби, се создале многу значајни 
дела. Овие дела,  богатство на севкупното народно творештво, се не-
пресушен извор и сведочат за огромната творечка сила на народот, 
преку кои тој низ вековите на ропство го зачувал својот национален и 
културен идентитет - ќе истакне Роска Бадева. Во својата најнова сту-
дија таа се осврнува на годините на песна, дружба и меѓусебното почи-
тување на горостасите на македонската култура Васка Илиева, Никола 
Бадев, Александар Сариевски и Кочо Петровски. Национални уметни-
ци кои трајно се врежани во свеста на почитувачите на културното нас-
ледство на Република Македонија. Нивните дела, соработка и прија-
телство се легендарни и како такви влегуваат во незаборавот. Маке-
донската автентична народна музика имаше навистина историска среќа 
да биде носена и толкувана од голема и блескава плејада на разни ис-
полнувачи, а меѓу водечките беа токму Н.Бадев, В.Илиева, А.Сариев-
ски и К.Петровски. 

Во овој труд авторот целосно не запознава со културната мисија 
што оваа брилијантна четворка ја оствари во далечната 1964/65-та го-
дина во далечната Канада. Преку песната, на најубав можен начин 
пред нашите сонародници но и пред културната јавност на Канада 
уште еднаш ја пренесоа вистината за Македонија. Не представија на 
достоинствен начин, стекнувајќи се со епитетот амбасадори на маке-
донската песна. Ова говори дека во најразлични географски и истори-
ско-социјални услови, македонскиот народ својата душа ја преточил 
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најмногу во песната, а таа имала магична сила да допре и до далечните 
меридијани. 

Оваа стручна студија изобилува со емотивни сеќавања, сведоштва и 
фотографии низ кои авторот постигнува своевидна рамнотежа, заокру-
жувајќи го како комплетен труд, кој, убедени сме ќе се најде во рацете 
на вљубениците во македонската песна и почитувачите на ликот и де-
лата на овие знаменосци на македонската музичка култура. 

Проф.д-р Драган Даутовски 
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NIKOLA BADEV, VASKA ILIEVA, ALEKSANDAR SARIEVSKI 
AND KOCHO PETROVSKI – AMBASSADORS OF MACEDONIAN 

SONG THROUGHOUT THE DISTANT MERIDIANS 

When the Macedonian people chose the subtle colours that would be 
woven into the colour spectre of their traditional folkwear, this was the basis 
for the rich design of the ornaments that would symbolize their struggle and 
independent spirit through the centuries. When the talented members of the 
Macedonian collective successfully constructed their favourite music 
instruments, then this was the basis for the folk genius to create and sing 
thousands of songs expressing the inherent power and melody of the 
Macedonian language, but also the kindness and modesty of the 
Macedonian people. The folk song is a symbol of the constant striving for 
spiritual freedom transmitted from generation to generation through the 
centuries, leaving a legacy that shall endure in the times to come.  

Our country has always been the hotbed of talent, giving birth to a great 
number of luminaries in the fields of culture, art and science, whose talents 
and creations have bloomed under the rays of the Macedonian sun. Their 
works and music which constitute the treasure trove of the folklore tradition 
are the source of the eternal spring and a legacy to the profound creative 
force of the people who have managed to keep their national and cultural 
identity through centuries of being under the yoke of the conquerors – 
emphasizes Roska Badeva. In her latest book she tells the story of the 
friendship, mutual respect and the songs which were sung together by the 
greats of Macedonian culture: Vaska Ilieva, Nikola Badev, Aleksandar 
Sarievski and Kocho Petrovski. They are all artists which are deeply 
engraved in the memory of the cultural heritage of the Republic of 
Macedonia. Their work, collaboration and friendship are legendary and they 
shall never be forgotten. Macedonian traditional folklore and music had the 
historical fortune to be transmitted and interpreted by a constellation of star 
performers, among which the leading lights were N. Badev, V. Ilieva, A. 
Sarievski and K. Petrovski. 

In this work, the author provides a full overview of the cultural mission 
that this brilliant quartet undertook in 1964/65 in faraway Canada. 
Performing in front of our compatriots living in Canada as well as before the 
general public there, they presented the truth about Macedonia in the best 
possible manner, through song. They represented us with dignity and style, 
earning the title the ambassadors of Macedonian song. That is a testament to 
the fact that no matter the geographical, social and historical conditions, the 
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Macedonian people have always poured their soul into their music and song, 
giving it magical powers to reach the farthest meridians. 

This monograph is filled with emotional memories, recollections, 
testimonials and photographs allowing the author to provide a complete and 
balanced story which we are convinced shall find its way into the hands of 
the lovers of Macedonian music and song, as well as the fans and 
aficionados of the life and work of this flag-bearers of Macedonian music 
and culture. 

Prof. Dr. Dragan Dautovski 
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BIOGRAFIJA NA ROSKA BADEVA 

Roska Badeva e rodena vo 1948 
godina vo Skopje. Poteknuva od 
semejstvo vo koe se neguvala make-
donskata narodna pesna, па taka 
u{te od ranoto detstvo se oprede-
luva za muzikata, prodol`uvaj}i 
ja semejnata tradicija.  

Studira etnomuzikologija na 
Muzi~kata аkademija vo Belgrad, 
pijano i nastavno-teoretski oddel 
na Visokata muzi~ka {kola vo 
Skopje, kade {to diplomira vo 
1972 godina. Be{e vrabotena vo 
MBUC - Skopje kako baletski ko-
repetitor, a ima rabotno iskustvo 
i vo MRTV kako muzi~ki sorabot-
nik vo Redakcijata za seriozna i vo Redakcijata za narodna muzi-
ka. Izvesno vreme raboti i kako nadvore{en sorabotnik vo Ins-
titutot za folklor †Marko Cepenkov° vo Skopje. 

Kako stru~en baletski sorabotnik - korepetitor, u~estvuva na 
mnogu internacionalni baletski natprevari i seminari, koncer-
ti, kako i  vo televiziski emisii - serii posveteni na baletskata 
umetnost. Svoeto iskustvo i znaewe od tri deceniskoto rabotewe 
na poleto na baletskata umetnost, Roska Badeva vo 2002 godina go 
preto~i vo zapi{an noten materijal vo knigata †MINIJATURI 
ZA PIJANO ZA KARAKTERNI IGRI° za potrebite na бalet-
skite и мuzi~kite u~ili{ta vo Republika Makedonija, no i po-
{iroko kako delo za koe literaturata e isklu~itelno defici-
tarna.   

Vo 2000 gодина taa ja izdava monografijata NIKOLA BADEV, 
delo posveteno na nejziniot tatko, kako prv napi{an dokument od 
ovoj vid - svedo{tvo za velikanite na na{ata pesnopojna tradici-
ja.  

Vo 2004 godina ja izdava prvata kniga †ZBIRKA NARODNI 
PESNI NA NIKOLA BADEV°, a vo tekot na 2006 година vtora-
ta i tretata. Ovie tri toma vsu{nost pretstavuvaat umetni~ka 
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dokumentarna publikacija {to go pretstavuva Nikola Badev i 
kako sobira~ na narodni umotvorbi. 

Во 2012 година е објавена книгата "Мелографски записи од песните 
на Никола Бадев“ во која Роска Badeva го melograфира целиот негов 
опус од над 230 песни, автентично, на начинот на кој тој ги пееше, на 
Бадевски начин, со сите украси, meliзми, glisанда во оригиналите to-
naliteti, на кој тој ги интерпретирал. 

Vo me|uvreme taa raboti na izdavawe audio i video kaseti, 
CD-a, radio i televiziski emisii vo Makedonija i nadvor od nea, 
se so cel da gi za~uva od zaborav tragite vo vremeto {to gi osta-
vi nejziniot tatko. 

Vedna{ po penzioniraweto, vo 2006 godina, raboti kako kore-
petitor vo Baletot на MNT, a vo periodot od 2007 до 2008 godina 
e anga`irana kako pijanist - korepetitor vo Slovenечkoто нarod-
no гledali{~e vo Maribor - Slovenija.  

Momentalno taa raboti kako pijano sorabotnik - korepетitor 
na Тancovata akademija vo Skopje, koja e del od Univerzitetot 

ESRA - Pariz - Skopje - Wuјork vo rabotilnicata na Risima 
Risimkin. 

Za нејзината dolgogodi{na rabota на полето на tancovata 
umetnost kako korepetitor, Sovetot na Festivalot ,,Танц Фест 
Скопје“  во 2012 година  и додели специјално Признание.             

Roska Badeva како етномузиколог e celosno posvetena vo za-
~uvuvaweto na bogatata duhovna ostavina na nejziniot tatko, za 
{to govori i ova nejzino najnovo delo koe }e poslu`i kako za 
nau~ni celi, taka i za najrazli~ni analizi i izu~uvawa na make-
donskoto narodno tvore{tvo od sega{nite i idnite generacii. 
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BIOGRAPHY OF ROSKA BADEVA 

Roska Badeva was born in 1948 in 
Skopje. She comes from a family which 
nurtured the love of Macedonian folklore 
and song, so music was her destiny early 
childhood and she continued the family 
tradition. 

She studied Piano at the Training-
Theoretical Department ofMusic and 
Ballet High School (MBUC) in Skopje, as 
well asethnomusicology at the Music 
Academy in Belgrade, where she 
graduated in 1972. She has worked as a 
ballet répétiteurin MBUC – Skopje, as 
well asa music associate in the 
Department or Classical Music and the 
Departmend for Folk Music. She also 
worked for a period as a freelancer in the 
Institute for Folklore “Marko Cepenkov” in Skopje. 

As a professional ballet répétiteur, she has taken part in numerous 
international ballet competitions,seminars, concerts, as well as in a TV 
series dedicated to ballet art. In 2002, Roska Badeva documented her 
experience and knowledge from her three decades of work in the field of 
ballet in the book “MINIATURES FOR PIANO FOR CARACTER 
GAMES” which provides sheet music as a study material for ballet and 
music schools in the Republic of Macedonia and wider, as a work which is 
dearly needed for the purposes of music education.   

In 2000, she published the “Monograph of Nikola Badev”, dedicated to 
her father, as a first written document of this kind – a testimony of the life of 
the legend of our singing tradition. 

In 2004, she published her first book, “BOOK OF FOLK SONGS BY 
NIKOLA BADEV”, which she followed up with a second and third volume 
in 2006. These three volumes actually are based onthe artist’s 
documentation and present Nikola Badev as a collector of folklore. 

In 2012, the book “Melographic Recordings of Nikola Badev’s Songs” 
was published, in which Roska Badeva provides melographs for his whole 
opus of over 230 songs, showing the authentic mannerin which he sang 
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them, the Badev’s way, with all of his ornaments, melismas,  glissandos in 
original tonalities. 

In the meantime, she has been working on editing audio and video 
recordings, CDs, radio and TV shows in Macedonia and abroad, in order to 
save from oblivion the works left behind by her father. 

After officially retiring in 2006, she continued to work as a ballet 
répétiteur in the Macedonian National Ballet, while in the period from 2007-
2008 she was engaged as a pianist – répétiteur by Slovensko Narodno 
Gledalishce in Maribor, Slovenia. 

Currently, Roska Badeva works as a piano répétiteur at the Dance 
Academy in Skopje, as part of the  University ESRA – Paris – Skopje – 
New York, taking part in the workshop held by Risima Risimkin.            

For her long-time work in the area of dance art as arépétiteur, the Board 
of the Festival “Dance Fest Skopje” in 2012 awarded her a special 
Appreciation.  

Roska Badeva as an ethnomusicologist is fully dedicated to the 
preservation of  the rich spiritual heritage of her father, which is the theme 
of her latest book, which will serve as a scholarly material and for various 
analyses and studying of the Macedonian national in heritage for the present 
and future generations.    
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