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Пишува: Милева ЛАЗОВА

Прославен големиот 
јубилеј 2 децении, 20 
години на фестивалот на 
новосоздадени песни со 
патриотска и родољубива 
содржина "Гоце Фест".

Покрај тоа што 
стана традиционален, 
овој фестивал отиде 
и подалеку. "Гоце 
фест" беше гостин 
на Македонците во 
Австралија, на покана од 
Македонската етничка 
заедница во Австралија, 
во организација на 
Младинското културно 
уметничко друштво "Јане 
Сандански" од Мелбурн 
и Фудбалскиот клуб 
"Македонија" од Сиднеј.

Фестивалот на новосоздадени пес-
ни со патриотска и родољубива 
содржина "Гоце фест" е пред одр-

жувањето на дваесеттото јубилејно изда-
ние. Зад себе брои 19 изданија, шесто ти-
ни песни кои се силно врежани во алеи-
те на македонската патриотска музика, а 
отпејани од бројни интепретатори...

Во хотелот "Континентал" со многу 
пес ни, многу воздишки, емоции, аплаузи 
и желби Фестивалот и понатаму да трае, 
да бележи успеси и да прославува уште 
јубилеи, беше одбележан 20-тиот роден-
ден на "Гоце фест". И логично, кога се 
прославува еден ваков голем јубилеј се 
навраќаме наназад, пред точно 20 години.

"Сè започна од еден навидум едно-
ставен и не сосема јасен список. Ди рек-
торот на културно уметничкото друштво 
'Гоце Делчев', Пеце Здравковски имаше 
за цел на тогашната манифестација 'Го-
цеви денови' да бидат отпеани 20 ново-
создадени револуционерни песни во ду-
хот на патриотизмот. Јонче Христовски 
уште веднаш рече дека има песна за фес-
тивалот, потоа се појавија и врвни ав-
торски и композиторски имиња. Се при-
клучуваат Мирослав Божиновски, Гли-
гор Копров, Љупчо Трајковски Фис, Ми-
лан Зафков, а Ванчо Тарабунов понуди 
дури три песни. Тогаш се создаде и фес-
тивалскиот оркестар, под раководство 
на Ристо Краповски и Зоран Марковски. 
Само за десеттина дена се случи првото 
издание на фестивалот 'Гоце Фест' и беа 
изведени 20 песни во живо од врвни 
интерпретатори меѓу кои беа и профе-
сорите од Факултетот за музичка умет-
ност Милан Фирфов и Благоја Нико лов-
ски. Универзалната сала беше преполна, 
аплаузите означија почеток на една нова 
фестивалска традиција", потсети води-

тел ката на манифестацијата, Тања Пет-
ровска.

И потоа почнаа да се редат песните 
"Гоце син македонски", во изведба на 
Блага Петреска, "Дедовино" од Ванчо Та-
рабунов... "Горда Македонка" која ја ис-
пеја Славка Младеновска во придружба 
на групата "Сирма" го одбележа второто 
издание на "Гоце фест". На фестивалската 
сцена беа испеани 31 песна од кои што 
незаборавни остануваат "Заветот на Чен-
то" од Благоја Николовски, "Гоцевата по-
рака" со Пепи Бафтировски и настапот 
на Јанко и Жаклина со "Славниот јунак, 
Гоце". За прв пат на оваа сцена се поја-
вува и Гоце Арнаудов... Вљубениците во 
македонската патриотска песна можеа 
да уживаат и следната 1992 година, не 

претација "Никола Бадев" за песната 
"Гла  сот на народот". Дел од Фестивалот 
беа и луѓе кои денес навистина недо-
стасуваат, затоа што не се меѓу нас, но 
сепак со нивната песна остануваат за па-
метени. Нема да се заборават ниту Јонче 
Христовски, Кирчо Поп Лазаров, ниту 
Петранка Костадинова, Пепи Бафтиров-
ски, Гоце Николовски.

"Фестивалот продолжува и во 1993 го-
дина. Тогаш беа отпеани 36 нови песни 
кои заедно со оние од претходните фес-
тивалски години ја означуваа бројката 
од 120 песни во духот на патриотската и 
родољубива песна. Се печатат и првите 
касети на 'Гоце фест'. Во 1994 година се 
одбележува еден мал јубилеј - пет го-
дини 'Гоце фест'. Истата таа година многу 

само во Универзалната сала туку и со ди-
ректен пренос на МРТВ. Публиката сво-
јот глас го даде за Јанко и Жаклина со 
песната "Македонче соколе". Веднаш до 
нив беа и "Солунските гемиџии" со гру-
пата "Мераклии" и повторно Јанко Узу-
нов со групата "Сирма" и песната "Ма-
кедонско знаме". Таа година Гоце Ар на-
удов се закитува со наградата за интер-

се зборуваше и многу се пишуваше. Се 
слушна и тоа дека можеби и нема да се 
одржи бидејќи на само една седмица 
пред редовното одржување на 'Гоце фест', 
во хотелот 'Континентал' се случуваше 
конкурентниот фестивал "Гоце во на ши-
те срца". Но 'Гоце фест' издржа и не само 
тоа - донесе уште 36 песни од кои по-
веќето и до ден денес се паметат и се 
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ВЕРНИ НА ФЕСТИВАЛОТ "ГОЦЕ ФЕСТ", ВЕРНИ НА ФЕСТИВАЛОТ "ГОЦЕ ФЕСТ", 
ВИДАНКА ГЕОРГИЕВА И РИСТО КРАПОВСКИВИДАНКА ГЕОРГИЕВА И РИСТО КРАПОВСКИ
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СÈ УШТЕ СЕ ПАМЕТАТ СÈ УШТЕ СЕ ПАМЕТАТ 
РЕВОЛУЦИОНЕРНИТЕ РЕВОЛУЦИОНЕРНИТЕ 
ПЕСНИ ВО ДУХОТ НА ПЕСНИ ВО ДУХОТ НА 

ПАТРИОТИЗМОТПАТРИОТИЗМОТ
кој што безрезервно ќе го има во след-
ните години - "Една мисла имаме", "Моја 
Македонијо", беа песни кои многу лесно 
допреа до срцата на љубителите на ма-
кедонската патриотска песна. Отто гаш ги 
паметиме и песните на Билјан Стоја нов-
ски "Ако умрам Македонијо" како и Су за-
на Спасовска со бисерната "Земјо моја". 
2002 година изминува во знакот на не-
милите настани кои се случуваа во на-
шата татковина. Се пишуваа песни за од-
браната на земјата, се опејуваа херојс-
твата на бранителите. Токму во тој дух 
изминува и фестивалот "Гоце фест"... Фес-
тивалот во 2004 година ќе остане запа ме-
тен по многу песни и интерпретатори, но и 
по уште еден настан, со што "Гоце фест" се 
потврдува како единствен фес тивал.

"Според гласовите на публиката, две 
песни добиваат точно по 137 гласа. Ре-
шението беше едноставно. Двете песни, 
едната 'Со Господ напред' на потвр де-
ниот Војо Стојановски и втората на деби-
тантот Мишко Талески 'На Илинден се 
заколнав', беа прогласени за победници", 
потенцираше Тања.

Така се редеа гоцефестовските изда-
нија, се снимија околу 600 песни кои ќе 
останат, на кои ќе се сеќаваме, ќе се се ќа-
ваме и на многу интерпретатори, многу 
хитови... И како по традиција следува 20. 
издание на "Гоце фест" на 14 февруари 
во Универзалната сала.

"ЕДНА МИСЛА ИМАМЕ", "ЕДНА МИСЛА ИМАМЕ", 
ВОЈО СТОЈАНОВСКИВОЈО СТОЈАНОВСКИ

ДОАЈЕНИ НА МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА ДОАЈЕНИ НА МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА 
ПЕСНА, БЛАГА ПЕТРЕСКА, КРУМЕ ПЕСНА, БЛАГА ПЕТРЕСКА, КРУМЕ 
СПАСОВСКИ И ВИОЛЕТА ТОМОВСКАСПАСОВСКИ И ВИОЛЕТА ТОМОВСКА

НЕКОЛКУ ГОДИНИ И НИВ НЕ ГИ ЗАОБИКОЛИ НЕКОЛКУ ГОДИНИ И НИВ НЕ ГИ ЗАОБИКОЛИ 
НАГРАДАТА, СУЗАНА СПАСОВСКА, МИШКО ТАЛЕСКИ НАГРАДАТА, СУЗАНА СПАСОВСКА, МИШКО ТАЛЕСКИ 
И САШО ЛИВРИНСКИИ САШО ЛИВРИНСКИ

пејат - 'Една е Македонија' која ја испеја 
Зоран Ванев, 'Ко што било пак ќе биде' во 
исполнение на Благоја Грујовски, 'Веч но да 
се памети' од Виолета Томовска, како и 
'Вардаре Пирин, Егеј кај ти е' во изведба 
на Гоце Касаповски. 'Проклети да се пре-
давниците својот народ што го предале' 
тоа беа почетните стихови на истоимената 
песна со која Гоце Арнаудов несомнено ја 

одбележа шестата годиш нина на 'Гоце 
фест'. Од ова издание ќе останат запа ме-
тени песните 'Весели Ма кедонци' со Ати-
на Апостолова, 'Само за тебе' на Круме 
Спа  совски, 'Песна за Алек сандар Маке дон-
ски' во изведба на гру пата 'Цар Са муил'...", 
додаде водителката Петровска.

Во следното издание на фестивалот, 
Војо Стојановски го најавува приматот, 


