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40-ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ НА 
СТАРОГРАДСКАТА ПЕСНА ВО 

РАДОВИШКИОТ КРАЈ 

РАДОВИШКА СЕРЕНАДА СО 
"РАСПЕАНИ РАДОВИШАНИ"

Пишуваат:
Tоме ПОСТОЛОВ  
Ванчо ХАЏИ-СТОЈАНОВ         

Со прекрасните звуци на старите музички 
инструменти и уште поубавите песни ис пеа-
ни од грлата на "Распеани радовишани", по-
вор ката мина низ центарот на градот, ка де 
што публиката и љубопитните минувачи ужи -
ваа во прекрасната глетка, а оние по воз-
расните со носталгија се потсетија на из ми-
натите вре миња.

"Сме учествувале на сите манифестации, 
кои се одржуваа во Радовиш и пошироко, 
без разлика дали се работи за државен или 
за верски празник. Пошироко сме учес тву-
вале на републичките фолклорни смотри 
во Ох рид, два пати имаме учествувано на 
мани феста цијата 'Гоцеви денови' во Скопје, 
имавме број ни настапи ширум државава, а 
надвор бевме гости во Велика Плана, Ср-
бија, од каде што имавме возвратна посета", 
истакнува доајенот на радовишкото старо-
градско пеење и свире ње, Методи Трпков.

Радовиш и Радовишко е 
такво поднебје, во кое 
отсекогаш се негувале 

обичаите, традициите и ста-
роградската песна. Секое се-
мејство на свој начин си ги 
практикувало обичаите, а пес-
ната е таа која останала да ги 
крепи и да им создава чувс-
тво на големо задоволство 
по завршената напорна ра-
бота по околните радовишки 
ни ви. Друштвото "Распеани 
ра до ви шани" е надалеку поз-
на то, бе ше и остана синоним 
на кул турното воздигнување 
на овие простори.

"Распеани ра довишани" 
прославија несекој дне вен ју-
билеј - 40 години од своето 
постоење. 

По тој повод, а во рамките 
на "Радовишко културно ле-

то", одржаа це ловечерен кон-
церт под отво рено небо, на 
улиците на гра дот на ова 
Друштво, кое прет ставува 
најголем негувач на ма  ке-
донската староградска пес-
на, а особено на песните кои 
потекнуваат од радовиш киот 
крај.

НОСТАЛГИЈА ЗА 
МИНАТОТО

Радовишката серенада по 
многу нешта личеше на оние 
кои се одржуваа во ми на тото. 
Членовите на "Рас пеа ни ра до-
вишани" тргнаа од пред пла-
тото пред Центарот за кул тура 
во поворка и пајтон пред неа, 
украсен со чеза и фенер, со 
што беше доловена автен тич-

носта на староградскиот жи-
вот кога се правеле сере на-
дите.

Со прекрасните звуци на 
старите музички инструменти 
и уште поубавите песни ис-
пеани од грлата на "Распеа-
ните радовишани", поворката 
мина низ центарот на градот, 
каде што публиката и љубо-
питните минувачи уживаа во 
прекрасната глетка, а оние 
повозрасните со носталгија 
се потсетија на изминатите 
времиња. Со песна и музика 
се мина и по местото наре-
чено "Софра" и низ т.н. "Гав-
ритско маало". Радови ша ни 
имаа несекојдневна мож-
ност да уживаат во прекрас-
ната изведба на членовите на 
"Рас пеани радовишани" со 
овој не секојдневен концерт 

по ули  ци те на градот. По офи-
ци јал ниот дел од програмата 
пред ви де на за таа вечер, 
почна неофицијалниот дел, 
кој се одржа во домот на Ме-
тоди Трпков - доајенот на ра-
до виш кото староградско пее-
ње и свирење и мајс торот за 
се ренади. До раните ут рин-
ски часови се пееше и се сви-
реше на широкиот балкон во 
ку ќа та на господинот Трп ков, 
кој не го криеше задо вол-
ството што неговите дол го-
годишни при јатели се соб раа 
на едно место за уште еднаш 
да се пот сетат на ста рите доб-
ри вре миња. 

Го искористивме поводот 
да поразговараме со госпо-
динот Методи Трпков и да нè 
запознае со некои податоци 
за друштвото "Распеани ра-
до вишани".

"Пресреќен сум и ми прет-

МЕТОДИ ТРПКОВ, МАЈСТОРОТ ЗА СЕРЕНАДИМЕТОДИ ТРПКОВ, МАЈСТОРОТ ЗА СЕРЕНАДИ
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ставува голема чест и за до-
вол  ство што ги поканив мои-
те пријатели и сограѓани на 
оваа завршна веселба кај 
мене дома, со што душата 
ми се исполни", беше воо-
душевен Методи Трпков на 
почетокот од разговорот.

"Јас можеби не сум нај ста-
риот член во Друштвото, но 
сум најдолготрајниот и во 
него сум од самите почетоци. 

Многумина пееја и свиреа, 
некои од нив сè уште се ак-
тивни, а некои веро јат но од 
оправдани причини го на-
пуш  тија Друштвото, но не 
значи дека секој од нив не 
дал свој драгоцен придонес 
во неговото опстојување", со 
задоволство ни кажува Трп-
ков и продолжува:

"Тоа беше најголемото дру-
 жење, дружење за паметење. 
Сме одржале безброј сере на-
ди по радовишките сокаци, 
сме го развеселувале градот 
по разни поводи и све че нос-
ти", со носталгија се пот се-
тува Трпков. 

ОПСТОЈУВАЊЕ НА 
ДРУШТВОТО

"Сме учествувале на сите 
манифестации, кои се одржу-
ваа во Радовиш и пошироко, 
без разлика дали се работи 
за државен или за верски 
празник. Пошироко сме учес -
твувале на републичките фол -
клорни смотри во Охрид, два 

пати имаме учествувано на 
манифестацијата 'Гоцеви де-
нови' во Скопје, имавме број-
ни настапи ширум др жа вава, 
а надвор бевме гости во 
Ве лика Плана, Србија, од 
каде што имавме воз врат на 
по сета.

Друштвото цело време 
опстојуваше под капата на 

КУД 'Ацо Караманов', но што 
од финансиски причини, што 
од некои други, КУД 'Ацо Ка-
раманов' се распадна, па се-
га самоиницијативно се здру-
жу ва ме, а во последно време 
егзис тираме преку црковни-
от хор 'Св. Спасо Радовишки', 

кој пок рај црковното и ду хов-
ното пее ње, го негува и ста-
роградското пеење.

Уште пред многу години, 
мно  гу фактори кои се зани-
маваа со музичка дејност беа 
заинтересирани за нашата 
работа. Така, планиравме   да 
издадеме и ЛП плоча во из-
дание на сараевски 'Дис кос', 
но и покрај големите за ла-
гања на проф. Свирков, тоа 

не го реализиравме. Со по-
ранешното раководство на 
Македонската Телевизија ус-
пеавме да се договориме и 
снимивме еми сија во цик лу-
сот 'Распеани градови'.

И сè тоа по заслуга на си те 
членови од нашето Друш  тво 
кои е ред да ги спом неме. 
Со почит се потсетувам на 

убавите моменти минати со 
Димитар Ефтимов - Џими кој 
свиреше на виолина, Никола 
познат како Глазер кој сви-
реше на бас прим, Васил Шап-
ков - мандолина, Ристо Кики-
реков - прим, и други инстру-
менталисти од кои, за жал, 

не кои не се меѓу живите. Зна-
чаен удел во успехот на 'Рас-
пеани радовишани' има ат и 
Зага Тарабунова, Дими тар Шап-
ков, Ванчо Тара бу нов, Трајчо 
Фурунџандов, Ми те Тара бу-
нов, Илија Миндев, Димчо 
Цуцев и неговата сес тра Љу-
бица, како и помла дите Шпи-
ро Трпов и др. Низ Друш тво-
то, некои подолго некои по-
крат ко, проде фили раа по ве-

ќе од 70 лица, па нека не ми 
за бележат некои што не ги 
спомнав, иако подед накво си-
те ги сметам за зас лужни.

Долгогодишен раково ди-
тел на Друштвото ни беше 
сега покојниот Илија Симео-
нов, а долго време рако во-
деше и Ванчо Данаилов", ни 
рече на крајот од разговорот, 

легендата на радовишката 
староградска песна господи-
нот Методи Трпков, а ние ос-
тануваме со впечатокот де ка 
радовишката серенада со 
"Распеани радовишани" е 
нај   доброто нешто што му се 
слу чи на Радовиш.


