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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"Песните ги правев со 
единствена порака, да се 
подигнат патриотскиот 
дух и моралот кај 
македонскиот народ, зашто 
без морал се заборава 
на нацијата, а тоа е како 
дрво без корен. Кога ќе 
се подигне тој морал 
тогаш и тие меѓусебно 
ќе се почитуваат и ќе си 
помагаат. Тоа неединство 
многу скапо нè чинело во 
историјата", вели Љубе 
Илиевски.

ПЕСНАТА НА ЉУБЕ И      ЛИЕВСКИ ГИ ОБЕДИНУВА НАШИТЕ ВО АВСТРАЛИЈАПЕСНАТА НА ЉУБЕ И  

Патриотизмот и копнежот по род-
ната грутка се најсилно изразени 
чувства кај оние Македонци кои се 

оддалечени со илјадници километри од 
матичната држава. Можеби, во наредниве 
стихови, кои ги напишал Љубе Илиевски, 
многумина наши во светот ќе ја пре поз-
наат својата приказна.

"Таква судбина ни била од Бога од ре-
дена, родна грутка таткова да оставиме, 
топло гнездо мајчинско напуштивме и од 
мила рода се разделивме. По туѓо небо 
стара мајко се доселивме...".

Всушност, кај господин Илиевски па-
триотизмот тлеел од најраната младост, а 
и потекнува од револуционерно семеј ство. 
За време на Илинденскиот период него-
виот чичко бил секретар на ВМРО на Скоп-
скиот округ. Но, поради тогашниот режим 
во Македонија, Илиевски бил оневоз мо-
жуван во својата дејност и често бил мета 
на тие структури. Инаку, овој Македонец 
потекнува од село Лисиче, Скопско, место 
кое многумина го препознаваат по Илин-
денскиот марш, односно по комитите кои 
секоја година од тука поаѓаат со единс-
твена цел да стигнат до легендарното Кру-
шево и да ги одбележат деновите на Кру-
шевската република. Можеби и токму од 
тука е тој револуционерен дух на Илиев-
ски, кој доаѓа до израз по неговото пре-
селување во Австралија (тоа му го овоз-
можила ќерката, која таму го свила своето 
гнездо). Првите месеци во новата земја за 
него и за сопругата биле многу тешки. 

"Не ги познаваш нивниот јазик и пис-
мо. Се чувствуваш како да си на друга 
планета. Ми недостасуваа старите скоп-
ски меани и моето друштво, песните со 
гитарите. Овие човечки особини, кои ги 
зближуваат луѓето, во Австралија се ис-
чез нати. Таму сè е само трка за пари. Но, 
успеав да се прилагодам на тој живот", 
ја почнува својата приказна господинот 
Илиевски.

ПОЧЕТОЦИ
Неколку месеци по престојот во Ав-

стралија, во 2001 година, стапил во кон-
такт со организаторот на музичкиот фес-
тивал "Фаир фест"- "Пеам да те натпеам", 
на кој ја понудил и својата прва песна по-
светена на загинатите македонски бра-
нители.

"Иако од Македонија заминав во 2001 
година и бев во туѓина, сочувствував со 
семејствата на загинатите и нешто потис-
нато во мене ме тераше да создадам една 
таква песна која ќе им биде посветена 
токму на тие жртви. Видов каква беше таа 
слика и веднаш си помислив како им е на 
тие мајки, а тие деца ги чувствував како да 
се мои. Со оваа песна настапив во Кан-
бера. Седиштето на фестивалот беше во 
Волонгонг, но се пееше во три града, Кан-
бера, Рокдаел, при што финалната вечер 
беше во Волонгонг. Со оваа песна прв пат 
стапив во контакт со тамошната естрада. 
Не знаев какви сè таму има композитори, 
пејачи... Но, мојата песна им се допадна и 
таа ширум ми ги отвори вратите во Ав-
стралија. Еве, неколку стиха од неа: ‘Вечна 
слава нека им е на македонските синови 
храбро тие што загинаа за слободна Ма-
кедонија... Мајки и татковци зацрнија Ма-
ке донија ја расплакаа. Македонијо, црна 
робинке во тебе се родив, за тебе ќе ум-
рам....Нека чуе цела Европа, Америка и 

Австралија, Македонец ропство не трпи...’", 
посочува Илиевски.

Втората негова песна "Мој сине еди-
нец" ја одразува болката која тој носел во 
душата и ја чувствувал кон својот син, кој 
не успеал со нив да замине во Австралија 
и овде во Македонија бил оставен сам да 
се снаоѓа.

Веќе во третата песна насловена "Една 
е Македонија и неделива", со која наста-
пил во Мелбурн во 2002 година, тој како 
да ги претчувствувал случувањата во Ма-
кедонската православна црква, па пее за 
расколниците.

Во 2003 година со песната "За Маке до-
нија се бориме и умираме", ја имал чес та 
да го отвори најреномираниот фестивал 
"Носталгија-Фолк фест", Сиднеј. Неговата 
песна била посветена на 100-годишнината 
од Илинденското востание. И петтата пес на 
повторно му била посветена на илинден-
скиот период - "Република во пламен".

Кога во 2003 година, поради семејни 
причини, допатувал во Македонија ги ис-
користил претходните контакти со Вио-
лета Томовска, па во 2004 година настапил 
на "Гоце Фест", кој тогаш го одбележувал 
15-годишниот јубилеј од постоењето. 

"На тој Фестивал учествуваше по еден 
претставник од дијаспората, а јас ја прет-
ставував македонската заедница од Ав-
стралија. Со песната 'Копнеж по татко-
вината' ги освоив гласовите на публиката 
и влегов во финалето. За мене најголема 
награда беше долготрајниот аплауз", вели 
Илиевски.
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и додека ни гине младо население, не чекајте од мене да пеам 
песни за зајко кокорајко, за мачето и глувчето".

Во неговите песни се препознава и пораката за културното и за 
духовното обединување на Македонците, кои живеат во етничките 
граници на Македонија, Пиринска, Егејска Македонија. 

Следните стихови се потврда на кажаното: ... "Настрвени алчни 
соседи нè разделија, македонското проклетство ни го оставија, 
брат на брата вечно мајко зло да му прави. Крајно време е за наше 
будење, вака веќе разделени не се живее. Дај ни мудрост Боже да 
се сложиме, само така Македонија ќе ја спасиме".

За тоа во какви услови во Австралија ги создава своите песни и 
дали има некаков проблем со властите, тој истакнува дека при една 
средба со еден градоначалник на Њукасел му било потенцирано 
дека и Австралијците ги радувало тоа што некој кој дошол тука ја 
ширел културата на својата заедница. Но, сепак потенцира дека не 
само тој, туку и останатите Македонци имаат проблем со тамошното 
грчко лоби кое е многу развиено.

Инаку, настапувал на разни свечености кои ги организираат 
тамошните клубови, но објаснува: "Никаде не сум барал пари, 
зашто не живеам од музика, а живеам за музика". 

Во Македонија настапи на манифестацијата "Вапцарови денови", 
но договорен е и настапот за Василица во Мичурин итн.

По две ипол годишен престој во Македонија повторно се 
вратил во Австралија, каде продолжил да пишува песни. Создал 
35 песни. Во изработка е неговото трето ЦД, во аранжман на То-
дор Трајчевски. Дејноста на Илиевски ја поддржуваат најус-
пешните бизнисмени со македонско потекло од Њукасел. 

ОБЕДИНЕТОСТ
Запрашан за тоа колку неговите песни, во кои се пре поз-

нава револуционерниот дух и патриотизмот, ги обединуваат 
тамошните Македонци, тој посочува: 

"Песните ги правев со единствена порака - да се подигнат 
патриотскиот дух и мо ралот кај македонскиот народ, зашто 
без морал се заборава на нацијата, а тоа е како дрво без ко-
рен. Кога ќе се подигне тој морал тогаш и тие меѓусебно ќе се 
почитуваат и ќе си помагаат. Тоа неединство многу скапо нè 
чинело во исто ри јата. Но, јас навистина сум загрижен за тоа 
што се случува во Македонија. Во секој случај, за шест години 
нешто сум на правил и на полето на македонското обеди-
нување. Ми велат дека сум бил освежување за естрадата, но 
и дека ме бидувало само за патриотски песни. На таквите 
забелешки јас одго ва рам: Додека крвави македонската земја 
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