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КНИГИ

Пишува: Милева ЛАЗОВА

НАРОДЕН УМ  
"Народен уметник со 

универзални вред-
ности - Пеце Атана-

сов ски" од авторот Кирил 
То девски беше промови-
ра  на во Домот на култу-
рата "Марко Цепенков" во 
При леп. Книгата е во изда-
ние на Дирекцијата за кул-
тура и уметност - Скопје и 
Фес тивалот на народни 
инс  тру менти и песни "Пе-
це Атана совски" - Долне-
ни, а про мо тор на истата 
бе  ше проф. д-р Ѓорѓи М. 
Ѓорѓиев.

Овој монографски труд 
е мал придонес за она 
што Пеце Атанасовски го 
даде за нашите фолклор-

МОНОГРАФИЈА ЗА ГАЈДАЏИЈАТА 
ПЕЦЕ АТАНАСОВСКИ

Пеце Атанасовски со своето музицирање 
стави свој уметнички белег со што се 
препознава, белег што е изграден врз 
вековното традиционално музицира-
ње во Македонија.

ни дос  то инства. Во Моногра-
фија та низ неколку подна сло-
ви за бе лежан е живописот на 
умет ни кот, посвети за него и 
не говите размислувања за на-
ши те фолк лорни вредности 
ис ка жани во печатот и радио-
еми сиите, ис ка жувања на не-
гови најблиски соработници и 
по чи тувачи на неговата умет-
ност и дело, ана лиза на него-
ви от уметнички про  фил, биб-
лиографија на дел од реали-
зирани снимки на но сачи на 
звук и секако мело ди ски запи-
си на негови најтипи ч ни из-
вед би.

- "Македонското фолклор-
но творештво не ќе бликнеше 
со рас кошна убавина доколку 
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ги немаше надарените пес но-
пој ци, инструменталисти, иг-
ра ор ци меѓу кои најповеќе се 
изди гна името на гајдарот од 
свет ски глас Пеце Атана сов-
ски. Тој беше недостижен мајс-
тор со лист на гајда, инвен ти-
вен етно-кореограф, пејач, иг-
раорец, та панџија, педагог, со-
бирач на из ворниот фолклор 
и народни но сии, продуцент, 
лидер на ор ке стар и што уште 
не", вели авто рот Тодевски.

Во Монографијата Коста-
дин Костадиновски ќе забеле-
жи:

- "Доминантниот звук од не-
говата гајда се огласуваше ка-
ко парче од неговата душа, 
пле теј ќи чудесни филигрански 
везо ви со фасцинантни мели-
зми и виртуозитет. Стремежот, 
негова та оригинална твореч-

ка визија секогаш да остане во 
авте тич ниот звучно-ритмички 
амбиент на македонската из-
ворна фолк-традиција, нагла-
сувајќи ги при тоа исконското 
и спонтаното во етно-корео-
графскиот чин и кре ативните 
валеи во вокалната про екција 
на мелосот од маке донското 
гео-етничко поднебје - збору-
ва за ингениозноста на народ-
ниот уметник со светски глас - 
самоукиот Пеце Атана сов ски - 
носител на највисоки приз-
нанија".

Народниот уметник Пеце 
Ата насовски одот низ фолк-
лор  ната уметност ќе го запо-
чне во врутокот на гајдарската 
тради ција во Македонија, се-
ло то Дол нени, за подоцна да 
се извивне во аурата не само 
на нашите се народни велика-

ни - уметници, туку неговата 
гајда ќе се чуе на многу кон-
цертни и фестивалски сцени. 
Но, тој не беше само вр вен со 
својата гајда, туку во сво ето 
уметничко изградување ќе по-
мине најпрво неколку годи ни 
во првата генерација на Др-
жавниот фолклорен ансамбл 
"Та  нец" каде ќе го запознае 
про   фе сионалниот однос кон 
не гу ва њето и афирмацијата 
на на род ното творештво. Од 
1962 го дина тој е во редовите 
на Ор ке старот од народни инс-
 трументи на Македонската ра-
дио-теле ви зија со кој рако во-
ди сè до него вото пензиони-
рање во 1987 го дина. Паралел-
но со овие ангаж мани тој бил 
организатор на зна чајни семи-
нари во Отешево како и на 
многу универзитети и инсти-

тути во светот. Тој е идеен тво-
рец на Фестивалот на извор ни 
песни и инструменти во Дол  -
нени пред три децении кој по 
неговата смрт го про должи не-
говата ќерка Весна Вучиќ. 

Големиот гајдаџија остави 
зад себе над 9 илјади студиски 
снимки за Македонската ра-
дио-телевизија како и за дис -
ко графските продукции од 
пора нешна Југославија што 
трајно ќе сведочат за она што 
тој го да де во сферата на фол-
клор ното музицирање. Пе це 
Атанасовски е своевиден му-
зички рекордер, а тоа го по ка-
жува бројката од око лу 9.300 
снимени ора и пес ни со не го-
вата гајда, како и не го во то 
учес тво на светските фолк ло-
рни фестивали каде што има 
освоено 16 први награ ди.


