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НАМЕСТО ВОВЕД 
 
Не се откажувам од замислата, а да не напишам и за 

оваа книга вовед, како и кај останатите мои досега објаве-
ни книги поезија и проза. Соочен со моето обемно поетско 
и прозно творештво, во временски размери од речиси пет 
децении, со над 150 книги, посебно бев внимателен кон 
тие текстови кои не беа објавени во книги, туку расеани по 
разни книжевни весници и списанија, во Македонија и 
Германија. Така што и оваа книга ми ја наметнува задачата 
со овој вовед, да дојдам до збор да го објаснам најбитното, 
та затоа книгата со едноставен наслов ја озаглавив: 
ПОЈАСНУВАЊА. 

Имено, во оваа книга која содржи над 50 текстови, 
(најважните кои сочинуваат една целина) од предговори, 
поговори, рецензии за моето творештво и мои рецензии за 
творештвото на други автори, заслужиле да ги обелоденам, 
и да ги вдомам во еден дом. 

Секако читателите ќе забележат дека некои текстови 
се и на германски јазик. Текстовите на германски јазик, и 
тие задржуваат свое внимание и вредност, на вложениот 
труд, бидејќи и тие се објавени во германски списанија. 

Моето дообјаснување во книгава, на читателите ќе 
им послужи да им се пополни нивната слика за мојот обе-
мен товречки опус, на рзноличните теми, кои биле недели-
ви, од мотивите, од предизвиците, кои со време со твореч-
ка кондиција сум ги соопштувал, оживотворувал преку 
поезијата и прозата. 

 
                  

Авторот 
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Војо Велјановски  
 
 

СТИХОВИ ЗА РОДНИОТ КРАЈ 
(поговор) 

 
Последниве години, некако спонтано и ненаметливо, 

во поезијата за деца, се наметна името на нашиот поет – 
печалбар Саво Костадиновски. И не само што се наметна 
со квалитет, туку и ги наговести новите ветрови во поези-
јата дека сѐ уште сѐ не е речено, дека постојат можности за 
продолжувањето на нејзиното времетраење дури и кога се 
пишува на теми на кои и досега повеќемина автори пишу-
вале. 

Во најновата поетска збирка „Песни од Ботуше”, 
поетот Саво Костадиновски низ триесетината песнички ни 
ја презентира својата љубов и видување на родниот крај, 
на селото и пошироко на македонската земја, на нејзините 
реки, планини и полиња. Збиени во една тесна поврзаност, 
песните преставуваат една грстка стихови преполни со 
топлина од она што окото го видело, а срцето го засакало и 
му направило место да се загнезди во поетовата душа. 

За разлика од многумина наши поети кога селото го 
сликале од разни агли и дистанци, од годинишни времиња 
и подбор на темите, поетот Саво Костадиновски исклучиво 
селото го слика во топло сакајќи притоа и тоа да му воз-
врати со топлина.Тој пее за родното огниште, за куќата, за 
лозницата во дворот и полека видикот го проширува до 
ридот, до реката, за најпосле да се искачи до врвот на пла-
нината и да ги посети најубавите места што му останале 
длабоко врежани во душата, односно целосно да ја наслика 
својата земја, зашто Ботуше е дел од Охрид, од Маврово, 
Дорјан и Струга, од сите убавини со кои располага Маке-
донија. 

Оваа книга преставува своевидна лектира по чувст-
вата, по начинот по кој ги опеал убавините од родниот 
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крај. Оттука останува и задоволството што можеме да кон-
статираме дека еден ден можеби и ќе се најде место во 
задолжителната лектира за основните училишта. 
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Нове Цветаноски 
 
 

ПЕСНАТА И ДАЛЕЧИНАТА 
(Саво Костадиновски: Песни, КПЗ – Скопје 1991; 

Порече, Мисла, Скопје, 1995) 
 
Со поинтензивна продукција, но ненаметливо, по-

следниве години Саво Костадиновски се избори за прису-
ство и свое место во современата македонска поезија за де-
ца. Досегашниот творечки ангажман од десетина поетски 
книги, означени со неговиот авторски потпис, е заокружен 
и со едно своевидно издание – книгата „Песни”, во која се 
објавени речиси сите песни (околу 350) од неговите прет-
ходни поетски збирки. Карактеристично за Костадиновски 
е мотивско-тематската препознатливост и доследност во 
целиот негов поетски опус, кој со тоа ги добива основните 
белези и своевидност (или: различност или поинаквост) во 
нашето поетско творештво за младите. Всушност, неговите 
мотивско-тематски координати, речиси, без исклучок, во 
целата негова поетска продукција се: детството, децата, 
родниот крај, печалбарството, татковината. 

Во оваа книга се соочуваме со стихови на поет – пе-
чалбар („печалбар, талкач по светот”), како доброволен от-
корнатик од родниот дом и од татковината од време поб-
лиско на детството отколку на младоста. Токму затоа, оваа 
поезија е поезија на носталгијата и на копнежот, на збогу-
вањата, разделбите, осамата; на сеќавања, навраќања, по-
траги, пораки. Затоа песната е и исповедник и возбуда и во 

неа сè што е именувано коинцидира или пак е подредено 
на односот роден крај – печалбарство (на барањето на пое-
товото „име, идентитет / во крајот роден”). Стихот е утеха, 
спас за „поетот во туѓина... додека со мислите / се преселу-
ва кон југот”. Родниот крај, детството, татковината, тоа е 
креативната опсесија, тоа е песната, зборот, мислата, пора-
ката – како творечка постапка, но и како судбина. А гнез-
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дото на животот и полетувањето на песната, како што ќе 
забележи еден поет, не се во согласие, зашто гнездото не 
лета, а зборот е крилест. Значи, во зборот е и моќта на ре-
конструкцијата на сеќавањата, регистрирањето на мако-
трпната самотија, љубовта спрема сите убави нешта, неви-
ниот свет на децата и нивната имагинација и безгранична 
фантазија. Зборот што директно именува, зашто непосред-
носта овде е едно од основните начела во лирската кому-
никација со децата – читатели. Поетот јасно и едноставно 
открива, регистрира, пренесува, порачува, соопштува – пее 
за многу нешта од светот на децата. Од поетовата имагина-
ција се неизоставни детството, желбите, радоста и тагата, 
мирот и неспокојот, љубопитноста, детската игра, смеа, 
копнеж, љубовта, и тоа – „што кријат децата во сонот” 
(„троа парченце од сонот”), значи и за јавето и за сонот на 
децата – проникнато, испеано и искрено откриено длабоко 
во поетовата интима. 

Сѐ е збор – спомен, збор – копнеж, збор – ехо, или: 
зборот – песна, една голема песна испеана за една маке-
донска реалност: печалбарска иселеничка (раселеничка); 
реалност – и мината, и сегашна. Токму затоа, во просторот 
на таа реалност (во случајов европска), во кој е скуден ду-
ховниот пулс на родниот јазик, овој збор, несомнено, има 
многу поблагородна и поважна улога. 
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Нове Цветаноски 
 
 

ЗА ПОРЕЧЕ 
 
Со своето сè поголемо присуство во македонската ли-

тература за најмладите, Саво Костадиновски (и покрај тоа 
што се смета и за поет на дијаспората) е меѓу најпродук-
тивните македонски писатели за деца воопшто. Неговото 
присуство е карактеристично со мотивско-тематската пре-
познатливост во своето творештво и е поет кој длабоко 
проникнува во детскиот свет, полн со бескрајна фантазија, 
со едноставно, директно и искрено обраќање до најмлади-
те, со песна – опсесија и посвета до нив, со исклучителна 
верба во пораката, во комуникацијата преку поетскиот ис-
каз, со верба во моќта на тој исказ. Во своето поетско тво-
рештво оформи своевиден поетски свет, во кој се рефлек-
тира, пред сè, хуманистичката димензија и во кој младите 
читатели ги препознаваат своите желби, фантазии и бајко-
витоста на сонот. 

Ваквите квалификативи за поетското творештво на 
Костадиновски се однесуваат и за неговата поетска книга 
„Порече”, која, сепак, се издвојува според тематската кон-
цепција (на што многу недвосмислено упатува и насловот) 
и во која силно е изразена љубовта спрема родниот крај. 
Односот кон него (и кон татковината) е присутен во сето 
поетско творештво на Костадиновски, но овде (во оваа 
книга) е посебно нагласен, со што книгата добива своевид-
на тематска целина, поточно тоа ја прави обична и единст-
вена. Имено, сите 66 песни во книгата му се посветени на 
родниот крај, односно тие песни им се посветени на сите 
населени или иселени места, сè уште постојни или избри-
шани од географските карти, исчезнати или коишто исчез-
нуваат, но оживеани и извлечени од заборавот со стихот и 
во стихот на Саво Костадиновски. 
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Исходот од поетовата определба за роднокрајната то-
понимија е во песната – посвета, песната – спомен, песната 
– порака, песната (на)враќање кон минатото, кон коренот. 
Истовремено, тоа е и потрага по коренот, по идентитетот, 
трагање во минатото. А сето тоа најчесто е во функција на 
археологијата на зборот, на поимот, на смислата и истори-
јата на топосот. Потоа, значењето и смислата на топосот 
често ги открива и врз основа на преданијата и легендите, 
па оттука пеењето е и постапка на реконструкција и пот-
рага по скриеното, запретаното, недоволно познатото зна-
чење, по кажаното, прераскажаното и најпосле испеано. 
Освен тоа, Костадиновски песната ја гради и преку досет-
ката – најчесто според асоцијацијата што кај поетот ја буди 
името, но и со играта на зборот, со чија комбинација се до-
бива осмислено означување што го дава топосот. 
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Нове Цветаноски 
 
 

ТРИТЕ ВЕКА 
(Саво Костадиновски, Македонска реч, Скопје, 2005) 

 
Саво Костадиновски е еден од македонските писате-

ли од дијаспората кои имаат позабележително место во ма-
кедонската литература. Тој е првиот добитник на наградата 
Златна грамота, а освен на Друштвото на писателите на 
Македонија, член е и на Сојузот на писателите на Герма-
нија. Повеќе време живее надвор отколку во Република 
Македонија (од 1965 година живее во дијаспората), а свое-
то место во македонската литература го има потврдено со 
повеќе од дваесет објавени книги, од кои повеќето се за де-
ца и млади. Меѓу неколкуте негови дела наменети за воз-
расните читатели, пред сѐ објавени последниве години, е и 
романизираната хроника „Трите века”, која излезе во из-
дание на „Македонска реч”. 

„Трите века” е делумно доживеана и преживеана хро-
ника со епско и лирско ехо на меланхолијата, носталгијата, 
љубовта, судбината, родољубивоста..., содржани во суро-
вата животна приказна за трите генерации печалбари од 
една семејна лоза на три различни континенти, а која се 
протега во три календарски века и сместена во трите дела 
на книгата. Со читањето на ова дело се добива впечаток 
како сѐ да ѝ е подредено на фикцијата, но неодминливо е и 
уверувањето дека најдобрите приказни се вистинските 
приказни (зашто овде и настаните и личностите се висти-
нити). 

И покрај тоа што се работи за згусната приказна, која 
опфаќа голем временски период, но и поголем број ликови 
и неколку животни приказни сместени во една приказна, 
ова не е едноставна, односно класична прозна хроника, 
туку е естетизирана и во голема мера лиризирана хроника. 
Значи, кога се имаат предвид структурата и изведбата на 
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делото – неодминлив е впечатокот дека читаме хроника, но 
кога се имаат предвид стилскиот пристап и естетското 
ниво на текстот – тогаш текстот го воспримаме како рафи-
ниран, суптилен и стилски одржан прозен исказ. Па, кога 
наспроти големиот тематски опсег на приказната имаме 
згуснат и лирски интониран исказ, во една таква постапка е 
неизбежен ефектот што го постигнал авторот – имаме при-
казна која се чита со задоволство и во еден здив. 

Ова е првото прозно дело за возрасни на Саво Коста-
диновски, кое можеме да го сметаме за неговото најдобро 
книжевно остварување. 
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Нове Цветаноски 
 

 
РОДЕН КРАЈ СО СРЦЕ 

(Саво Костадиновски, Македонска реч, Скопје, 2005) 
 
Расказите за деца на Саво Костадиновски имаат мо-

тивско - тематска хомогеност – во нив топло се раскажани 
згоди и незгоди од животот на децата или родителите кои 
живеат надвор од својата татковина. Тоа се приказни за со-
животот, другарувањата и секојдневјето со деца со друг 
мајчин јазик и од друга етничка припадност, или пак, при-
казни поврзани со родниот крај на нивните родители, кој 
пак толку сугестивно и суптилно го отсликува авторот. Со 
еден збор – тоа се извонредно привлечни приказни за нај-
присутните теми во животот на децата – другарувањето, 
љубовта, односите со родителите и со другите деца, при 
што авторот мошне есенцијално навлегува во светот на де-
цата. За расказите на Саво Костадиновски е карактерис-
тично и тоа што се изведени со префинета раскажувачка 
постапка, а притоа, речиси во секој расказ не е запоставена 
ниту поентата (пораката), која не е наметната, туку доаѓа 
природно и самата по себе. 
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Александар Кујунџиски 
 
 

КОН ОВА ДЕЛО „СÈ ОД ЉУБОВ КОН ПОРЕЧЕ  
И ПОРEЧАНИ“ 

– Поговор – 
 
ДЕЛА, ДЕЛА... И – ЉУБОВ, ЉУБОВ... 
 
Секое патување почнува со првиот чекор, а секоја пи-

шана творба, во конкретниот случај – и овој осврт, рецен-
зија, поговор кон оваа публикација – како и да ја наречеме 
– почнува со првиот збор, со првата реч, со првата речени-
ца. Во овој миг и во оваа пригода, веднаш решив. Веднаш 
ги одбрав почетните зборови, а тоа се „Дела, дела... И – 
љубов, љубов...” Со нив уште на самиот почеток го кажу-
вам она што всушност како сеприсутен мотив провејува и 
низ целава книга, а тоа е она што јас како рецензент и дол-
годишен проследувач на делата на Саво Костадиновски 
веќе цела деценија со целосна сигурност и убеденост пос-
тојано и неотповикливо сум го тврдел, и овој пат го твр-
дам: ваков пример на љубов, восхит, посветеност, егзалта-
ција и оддолжување на поединец кон родниот крај не е 
познат, виден и чуен досега – не само во македонски, не 
само во балкански, не само во европски, и не само во свет-
ски размери! Авторот на толку многу поетски и прозни 
дела: песни, раскази, романи. И – сите, редум, изнедрени 
од душата и срцето на овој македонски поет, раскажувач, 
романсиер, патописец, преведувач, антологичар! 

Што всушност претставува творештвото на Саво Кос-
тадиновски? Неговите дела? Со што би можеле да ги спо-
редуваме? 

Кога, да речеме, ко алка со алка би ги поврзале сите 
нив, би сплеле ѓердан што со својата должина би можел да 
го обмота и да го закити цело Порече. 
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Кога со камче до камче бесценето би ги споредиле и 
воедначиле – би можело со нив да се подигне вишина што 
ќе ѝ пркоси на целата негова омилена планина, со добро, 
најдобро можно име – Добра Вода. 

Кога со цвет до цвет би ги изедначиле – би распосла-
ле цели алеи, недогледни и бујати, како што се алеите по 
парковите и по авениите низ сите белосветски метрополи, 
кои овој автор глобтротер ги видел, патувајќи низ безброј-
ните земји на сите континенти на Земјината топка. 

Кога како нишка до нишка би ги споиле – о, каков 
разнобоен, простран и волшебен килим би се исткал од 
нив! 

И со што друго да ги споредуваме? 
Та, нема потреба, нели, зашто, еве, барем дел од него 

и барем дел од нив, и преку ова издание ги имаме на про-
чит, на непосреден увид и восхит. Зашто авторот на објаве-
ниве записи, поглавја и стихови, сите нив, постојано, би 
рекол цела низа години – целиот свој живот ги носел со се-
бе и прекрасно е и заслужено е што тие конечно се обело-
денуваат, разоткривајќи – за повеќето жители на Републи-
ка Македонија – еден не толку познат крај од нашата тат-
ковина. За уште подобро да ја запознаеме и да ја засакаме. 

 
„НАЈДОЛГИ СЕ ПАТИШТАТА ВО ПОТРАГА ПО 

ЛЕБОТ И ПО ЉУБОВТА” 
 
Оваа мисла, цитирана од едно дело на писателот Саво 

Костадиновски, не случајно и не незаслужено ја ставам 
како меѓунаслов на овој осврт за животот и делото на се-
како денес најпознатиот и најпродуктивниот македонски 
деец, кој живее и твори надвор од татковината. Не само ед-
наш, и не тукутака, туку вистински и објективно – длабоко 
до најдлабоките океански длабочини и широко до бескрај-
от на вселената – тој во стварноста, на дело и со дела ја по-
чувствувал и ја потврдил точноста на оваа продуховена и 
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мудра порака, на овој брилијантен афоризам – море во 
капка вода. 

А лебот, кој по патиштата трновити, печалбарски, му 
го носел животот – не му бил сервиран на послужавник, 
туку секогаш му бил спечален печално; со самопрегор, низ 
работа и работа; занимајќи се и посветувајќи се на најраз-
лични занимања и должности. 

 Но, затоа, пак, за разлика од вечната „потрага по ле-
бот”, Саво Костадиновски по љубовта, по онаа, вистинска-
та, искрена и верна, не морал да трага; тој неа секогаш ја 
имал и ја има: љубовта кон најблиските свои и – кон тат-
ковината своја. Од него, како создадени со некоја чудна 
натприродна сила вруточно извираат и бликааат поетските 
и прозните записи за родниот крај, за Поречето и за родно-
то Горно Ботуше... 

 
НАД БРОД, ГОРЕ... 
 
...Горно Ботуше! Оваа „патописно - монографска и 

поетска збирка” за едно од најубавите села во македонско-
то Порече, распослано на вишинки околу вододотеците на 
долниот тек на реката Треска, под планинските венци на 
Добра Вода, би рекле – среде срцето на оваа наша денешна 
Македонија, би го заокружил со неколку свои лични со-
гледувања и проследувања. 

Селото Горно Ботуше не е некаков „исклучок” или 
топонимски раритет со неговиот назив. Села со „додав-
ката” Горно (и Долно, како пандан на онаа соседна населба 
што по својата локациска местоположба е во непосредна 
близина, но секако нешто „подолу” од „горната”!) во наша-
та држава има повеќе. Такви наши села со додавките Гор-
но, Горна или Горни има вкупно 53! Од нив, според моите 
истражувања, девет се со „плус” Горна пред „главното име 
(меѓу кои, да речеме се Горна Белица, Горна Бањица, Гор-
на Бошава). Шест се со Горни (Горни Балван, Горни Ди-
сан, Горни Подлог и други). Сепак, најмногу – вкупно 
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триесет и осум се со додавката Горно, меѓу кои и Горно 
Врановци, Горно Ѓуганце, Горно Јаболчиште, Горно Коли-
чани, Горно Коњаре, Горно Коњари, Горно Лисиче, Горно 
Оризари (три села со овој ист назив!), Горно Село и други. 

Па, дури и на територијата на една иста општина, 
како што е Македонски Брод, уште три села имаат имиња 
што ќе ги наведеме во овој контекст: освен веќе спомената-
та Горна Белица, таму се и Горно Крушје и Горни Манас-
тирец! 

Наброивме доста „Горни”, што автоматски означува 
дека постојат и „Долни”. Да. Ништо помалку не се и тие! 
Нема да ги наведуваме сите. Но, како прво, се разбира ќе 
го спомнеме Долно Ботуше, чија убавина и значење творе-
цот на оваа публикација во никој случај не ги оспорува и 
не ги смалува. Напротив. (И тоа, и неговите поранешни и 
сегашни жители во многу нешта можат да се најдат и да се 
препознаат во овие текстови). Потоа, следствено, логично 
се надоврзуваат и низа други села на веќе посочените со 
Горна... Горно... Горни... (на пример: Долна Белица, Долни 
Балван, Долно Врановци итн., итн.). 

 Некој, пак, можеби ќе праша: А Средни? Е, да! Точ-
но! Има и „Средни” кај нас. Но, во случајов, „само” две: 
Средно Егри и Средно Коњари... (Ако, нека, топонимијата 
има широк простор и широки пространства, а и право да си 
ги евидентира своите населби онака како што жителите си 
ги крстиле, по своја волја и определба). 

Но доста е, доста се шириме... Ред е да дојдеме до по-
ентата, кога станува збор за нашите села. И да ја нагласи-
ме, јасно и гласно: Било да се „Горни”, „Долни” или „Сред-
ни”, или како и да се именувани поинаку – нека... Само не-
ка ги има, нека опстојат, нека постојат! Тоа им го посаку-
ваме на сите наши села, без оглед на нивните називи, а се-
како и на ова наше Горно Ботуше. Нека не го снајде судби-
ната на некои други села, па и тоа да опусти, да остане без 
ниту еден жител и – да исчезне од географската карта!  
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Не, не, убедени сме дека тоа нема да му се случи... 
Тоа е примарната желба на авторот на оваа публикација, 
која тој ја искажал уште на првите страници, во посветата, 
а на која се приклучуваме и сите ние што како издавачи ра-
ботевме на нејзиното оформување, со длабока увереност 
дека таа – како жив збор и жива книга – е и ќе остане мал, 
но значаен прилог кон таа насока. 
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Александар Кујунџиски   
 
 

ШЕСТ ЗБИРКИ ВО ЕДНА – ШЕСТ ПОГОВОРИ  
ВО ЕДЕН 

 
1. 
САВО КОСТАДИНОВСКИ! Потомок на славниот 

Костадин Војводата – „Капиданот”, за кого е испеана една 
од најубавите, најпознатите и најемотивните револуцио-
нерни народни песни од времето на македонската  илин-
денска епопеја! Песна што и по последните ислушани 
акорди, и по последните прочитани стихови, продолжува 
да трае, да се обмислува и да ечи во нашите дамари. Та не 
е воопшто чудно што таа песна имала и има најсилен одек 
во срцето на Саво Костадиновски, бидејќи крвта што овој 
наш славен комита ја пролеал за слободата на тогаш поро-
бената Македонија, тече и пулсира и низ неговите жили. 
Иако временски и просторно оддалечен од неговиот пре-
док Костадин, кој војувал со пушка в рака, С. Костадинов-
ски на еден друг, свој и своевиден начин, уште од својата 
најрана младост, па сѐ до ден-денешен „војува”, би рекол – 
со перо в рака. Тој досега напишал цели реденици родо-
љубиви песни посветени на македонските револуционери, 
херои и борци од предолгата и преславна македонска исто-
рија. Напишал мноштво збирки за убавините на нашата 
татковина. Создал стихови со кои ги овековечил пределите 
на своето роднокрајно Порече. Изнедрил од пазувите нај-
топли и најискрени дела што некој творец  може да ги пос-
вети на своето премило и незаборавно село Горно Ботуше. 
И – со преводот на многу од неговите дела и на странски 
јазици – овозможил за нив да се слушне и дознае и во дру-
ги земји, и на други континенти. Така, таа своја мисија на 
гласник и градител на вистината за непокорот и стаменоста 
на неговата родна земја ја воскренал до висина на еден ог-
ромен и маркантен монумент, оформен од недобројни по-
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етски и прозни состави. За сето ова, доволно видлив  показ 
и доказ е и оваа публикација, насловена како „Сѐ од љубов 
за Порече и Поречани”. 

 
2. 
ПОРЕЧЕ! Подрачје во Република Македонија што 

мора да го восхити секој што ќе го посети и запознае! По-
драчје во кое како ластовични гнезда се вградени над педе-
сет населени места, меѓу кои со својата големина и со сто-
жерната улога доминира општинскиот центар Македонски 
Брод. Тоа се местата и пределите што уште од неговата 
најрана возраст и уште од неговите први училишни години 
Саво Костадиновски ги запознал (разбирливо – некои по-
веќе, некои помалку); места и предели за кои слушал и вос-
примал најразлични настани, кажувања и согледби, и кои 
уште тогаш се всадиле во неговата меморија; со љубов не-
домерна и со жар незгаслив. Иако многу огништа во каме-
ните куќи  и во дворовите, во некои од тие села  одамна 
згаснале, и сѐ уште згаснуваат, негов апел, негова опсесија, 
негов – и притаен, и гласно изречен повик – е повторно да 
се распламтат огновите во нив! 

Од  друга страна, пак, ова уште еднаш покажува и до-
кажува дека огнот од пламени чувства, носталгии и привр-
заноста кон родниот крај – за разлика од оној во огништата 
– останал незгаснат во дамарите на сите нашинци, развеани 
по светот од „ветриштата на опстојот и потрагата”. Тоа е 
она што, всушност, дава уште еден наплив кон неизмерната 
и јасно изразена желба на С. Костадиновски: и огновите во 
вистинските роднокрајни огништа да се вратат и да се 
обноват. И – како „Феникс од пепелта” да се воздигнат и да 
ги преродат и да ги заживеат со никогаш незгаслив пламен. 

 
3. 
ГОРНО БОТУШЕ! Селото во кое се родил, во кое 

учел, израснал и се челичел идниот поет, прозаист, пато-
писец и преведувач Саво Костадиновски. Селото во кое тој 
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го претрчал најубавиот и најбезгрижниот период од живо-
тот – детството. Секојдневно пешачел од родната куќа на 
ритчето наречено Средок до не толку блиското училиште 
среде селото. Секогаш ведар и насмеан, со восхит и жед ги 
совладувал сите лекции што им ги задавал неговиот драг и 
незаменлив учител Димко Здравески. И не само тоа. Тој и 
тогаш, уште од најмала возраст, слободното време меѓу 
два училишни денови, а особено она што му преостанува-
ло за време на летниот распуст, го минувал помагајќи им  
на неговите родители во извршувањето на низата работни 
задачи во домот, во дворот и низ околните ниви и ливади. 
Но, исто така, и подоцна; кога вишите одделенија ги учел 
во Гостивар; тој останал вљубеник во книгите и во новите 
знаења. Неговата жед за осознавање на нешто ново не се 
смалувала во ниту една ситуација. Напротив. Таа го сле-
дела и во момчештвото и – преку целиот живот, без оглед 
на тоа што морал сѐ повеќе и повеќе да се оддалечува од 
жуборливите и шумовити роднокрајни предели. 

Но, што дека физички отишол далеку од нив; кога во 
периодот што го минал во Горно Ботуше тој веќе ги запом-
нил и ги впечатил во својата меморија секој брег, секој 
дол, секој кладенец, секој забел, секоја карпа и секоја пате-
ка – за еден ден да стигне да ги опее, да ги преточи во сти-
хови, во песни.  За тоа со колкава успешност и вдахнове-
ност успеал во тоа – не треба ништо повеќе да се каже, за-
што секој читател на ова издание веќе можел и може непо-
средно и непречено да се увери. Да сфати дека сите стихо-
ви, сите песни  поместени овде, се толку искрено, блиско и 
доживеано изречени; небаре нивниот автор токму во мигот 
на нивното создавање ги имал пред очи и чекорел по исти-
те некогашни врвици; престојувал на истите омилени мес-
та и инспиративни изворишта.  

  
4. 
КЕЛН! Еден од најубавите и најголемите градови во 

Германија! Познат по многу знаменитости и индустриски 
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објекти, но, можеби, најмногу по велелепната Катедрала, 
изградена уште во 13 век, а сочувана и одржувана како да е 
најново архитектонско здание! Град во кој печалбарот 
Саво Костадиновски; откако заминал од Македонски Брод 
и престојувал во неколку други градови; и во други држа-
ви, и во Германија;  допатувал во 1973 година и таму „се 
вкотвил”. Така, најголемиот дел од својот животен и рабо-
тен век тој го втемелил токму во тој град, во источниот дел 
од таа далечна, северна, но голема и индустриски силно 
развиена земја. 

Саво Костадиновски, во поетска смисла, не му оста-
нал должен ниту на Келн. Во знак на благодарност и почит 
кон него, во неговиот богат творечки опус бележито место 
заземаат и неколкуте збирки песни посветени нему, на овој 
прекрасен милионски град, распослан на бреговите на ре-
ката Рајна. 

Воедно, градот Келн неретко бил и почетната дести-
нација на безбројните патувања што С. Костадиновски ги 
остварил во разни земји и метрополи низ светот; нешто по 
службена задача (работејќи во меѓународни возови), нешто 
раководен од неговиот космополитски дух: да ги види и 
запознае сите континенти на планетата Земја. И, секако, по 
тоа – дел од тие свои импресии да ги влее во новосоздаде-
ни песни; како што еднаш изјави тој „пишувани на коле-
на”. Да, можеби навистина се напишани „на колена”, но 
тие сигурно се изнедрени од жизнородните и емотивните 
длабини на нивниот творец!  

 
5. 
ТВОРЕШТВО! Во овој еден единствен збор всуш-

ност е сублимиран поголемиот сегмент од целокупниот 
животен пат и од сѐ уште непрестајните животни патеше-
ствија на Саво Костадиновски.  Нешто слично може да се 
каже и за оваа книга – избор од неговото творештво – во 
која е вткаен поголемиот и позначајниот дел од неговите 
дела, кои тој им ги  посветил на роднокрајната област По-
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рече и на неговото родно село Горно Ботуше. Впрочем, 
како што – и пред да стигне за прочит на овие редови – 
секој нејзин читател и проследувач веќе можел да согледа 
и да се увери, таа содржи шест целинки: 1. патописно-мо-
нографски; прозен дел, по кој следуваат пет комплетни 
збирки поезија, со следниве наслови: 2. „Порече” 3. „Песни 
за Ботуше” 4. „Со Ботуше во Париз” 5. „Живот за Ботуше” 
6. „Со бродот од Порече”. По некоја чудна коинциденција, 
или, пак, што би рекле – можеби според некое не случајно, 
однапред  „предодредено” совпаѓање, еве, и ова наше за-
вршно обраќање,  овој поговор е концептиран со исто тол-
ку поглавја, озаглавени кратко и експлицитно: 1. Саво Кос-
тадиновски 2. Порече 3. Горно Ботуше. 4. Келн. 5. Тво-
рештво. 6. Преводи и препеви. 

Оваа публикација, за која и самиот нејзин наслов 
изјавува дека таа е „од сѐ срце” посветена на неговото оми-
лено Порече, содржински гледано само на прв поглед и 
формално е со „полифоничен состав”. Зашто, таа, сепак, 
претставува еден кохерентен споеж, кој, вака компониран, 
пружа широка и  автентична слика за тој крај. Но, воедно, 
таа ни нуди и еден посеопфатен увид во дел од творештво-
то на овој „дводомен” македонски писател, кој овде, на 
едно место, соединил и творби за помалата читателска пуб-
лика, но и творби за возрасните. Токму тој нејзин шарено-
лик состав ќе ѝ овозможи – во секој дом во кој таа ќе допа-
тува –  „Сѐ од љубов за Порече и Поречани” да внесе ис-
кри на љубов, нови сознанија и незапирна читливост. 

 
6. 
ПРЕВОДИ И ПРЕПЕВИ! Творечкиот опус на Саво 

Костадиновски досега опфаќа над педесет објавени книги 
со поезија и проза. Книги за деца и млади, но и книги за 
возрасните читатели. Многу од нив се преведени и на 
други јазици, најмногу на германски. Неколку преводи и 
препеви му се публикувани и двојазично. Сето тоа доволно 
говори за вредносните дострели на  неговите дела, кои, за 
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жал – со неговото изземање и незастапување во низа анто-
логиски избори на нашиот книжевен територијал – сѐ уште 
не се достојно вреднувани и рангирани. Зашто, во никој 
случај не треба да се заборави дека тој  бил и е еден од 
најзначајните и најплодни македонски писатели од дијас-
пората –  докрајно верни на својата татковина и на поет-
скиот порив. Веруваме дека времето и објективната лите-
ратурна критика ќе ги согледаат и ќе ги исправат тие вред-
нувачки пропусти; со тоа што писателот Саво Костадинов-
ски ќе го добие заслуженото место во македонската кни-
жевна историја. 
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Александар Кујунџиски 
 
 

ПЕСНИТЕ ЗА ФИЛИП - ПЕСНИ ЗА СИТЕ ДЕЦА 
- Поговор, или запис наменет повеќе за возрасните, за 
оние кои ќе им ги читаат песниве на своите деца или на 

своите внучиња - 
 
Оваа збирка песни за деца од предучилишна и рана 

училишна возраст, создадена од перото на писателот Саво 
Костадиновски, насловена, кратко и јасно: „Заедно со 
Филип”, впрочем, како речиси и сите негови творби наме-
нети за децата, за најмалата и најблагородната читателска 
публика на светот, ја карактеризираат три главни одлики. 
Одлики и одличија, би рекол. Тоа се: прво, едноставноста и 
краткоста. Второ, искреноста и непосредноста. И, трето, 
топлината на исказот. И на нив, овој пат, во овој краток 
осврт, ќе надоврзам засебни образложенија и нагласености. 

 
- 1 - 
Сите песни вклучени во оваа стихозбирка ги краси 

една чудесна и восхитувачка едноставност. А за да се стиг-
не до толкава едноставност, до јасност и податливост на 
стиховите, кои можат да ги разберат и да ги освојат и нај-
малите деца, треба да се биде голем, голем во творечка 
смисла. Поетот Саво Костадиновски секако ја имал пред-
вид мислата на славниот руски писател Алексеј Максимо-
вич Пешков, попознат како Максим Горки, која, недослов-
но цитирана, би можела вака да се нотира: кога се пишува, 
треба да се биде широк во мислите, а тесен, „скржав” во 
напишаното. Така, токму така, постапува Костадиновски. 
Тој со малку зборови, со едноставни слики, со кратки сти-
хови и строфи, гради мозаик од песни, од кој читателите 
(или слушателите) ќе осознаат цела низа од случки и нас-
тани, згоди и незгоди, кои ги следат сите деца уште од 
денот на раѓањето („Кога Филип се роди”), преку „првите 
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запчиња”, проодувањето („Филип прооди”), игрите и 
играчките, па и „Грешките на Филип” (и тие, се разбира, се 

можни и дозволиви!), сè до прошетките со него и убавите 
спомени, кои се везат во кругот на семејството и при прес-
тојот во градинката... Та, Филип веќе и не е толку мал, 
штом не само што слуша приказни, кои му ги раскажуваат 
воспитувачките во предучилишната детска установа, а, се 
разбира, и мама и тато, дома, и бабите и дедовците, секако, 
туку тој веќе и самиот раскажува („Филип раскажува”). 

 
 Има нешта 
 што и Филип 
 веќе ги знае 
 и се докажува со нив, 
 посебно со играчките, 
 кои ги обожава... 
 Па, и ако греши - 
 никој не му забележува, 
 оти таков е 
 светот на игрите, ете... 
 Преку нив, 
 преку цел ден 
 по нешто интересно 
 ни раскажува нам... 
 Филип, тоа златно дете! 
  
 
- 2 -  
Не случајно е речено дека вистинските писатели за 

деца и млади, во душата и срцето (или барем во некое 
скришно катче од нив) засекогаш остануваат млади. С. 
Костадиновски секако е добар пример за тоа. Во стихо-
вите, поместени во оваа збирка, тој е искрен, срдечен и не-
посреден до највисока можна мера, која понекогаш знае да 
ги „пречекори” и рамките кои ги разграничуваат возрасни-
те од децата и младите. Така, напати, низ одделни стихови, 
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се преминува, дури и до наивност, онаа крајно искрена и 
нескриена наивност, која како одлика неизоставно ги кити 
дечињата кои ги цутат годините на авторовиот јунак Фи-
лип, неговиот внук, кој, впрочем, и го поттикнал да ги на-
пише. За потврда на искрата на тој негов инспиративен 
пламен, доволно е да ги наведеме и само овие неколку сти-
хови: 

 
 Кога Филип се роди, 
 од радост 
 не можев да спијам: 
 станав дедо, 
 а зошто да кријам? 
 
- 3 -  
Сонцето грее, сипе топлина што ја распостила врз 

земјата преку златно-жолтите снопје - зраците, со кои ја 
дарува целата наша планета, сите нејзини жители, сите нас. 
Поетот, пак, зрачи топлина преку својот исказ, преку свои-
те зборови, преку стиховите, преку песните што ги излева 
од своите длабини. Тој со нескриена симпатија, со видлива 
жар и со топлина што сјае и грее, ги огрева, ги стоплува и 
најмалите деца, им влева радост, без оглед на нивните ими-
ња и местоживеалишта, давајќи им полет побрзо да растат, 
да пораснат, но, воедно, напоредно, ги стоплува и читате-
лите, оние, поголемите, кои веќе научиле да читаат сами, 
но и возрасните - оние мајки и татковци, баби и дедовци, 
постари братчиња и сестрички, кои не ретко им ги читаат 
ваквите творби на нивните најмили... 

 
 Децата се 
 цвеќиња лични... 
 Децата се 
 сонца што греат... 
 Децата се 
 вечна радост... 
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Во таа насока, еве уште еден значаен податок за содр-
жината на збиркава: поетот Саво Костадиновски често ги 
споредува и ги изедначува цвеќињата и дечињата. Не само 
со римата. Ги става во ист контекст, во иста позиција. Та, 
јасна е поентата, нели: кој не ги сака дечињата, тој не ги 
сака цвеќињата, тој не ја сака убавината, тој не ја сака ид-
нината! 

 
Освртот за творештвото на македонскиот писател 

Саво Костадиновски, овојпат насочен кон оваа негова нај-
нова стихозбирка, ќе го заокружам со следнава констата-
ција: пишувајќи за Филип, Авторот на песните не напишал 
песни само за неговиот внук, за Филип од Скопје; тој напи-
шал песни и за Дарко и Марија од неговата група во гра-
динката „Кочо Рацин”; и за Јован и Јана од Битола, и за 
Фидан и Благуна од Македонски Брод, и за Сара и Петар 
од Куманово, и за Фикрет и Хасиба од Гостивар; но, и за 
Волф и Хелен од Германија, и за Пјер и Жанет од Франци-
ја, и за Џон и Сузан од Америка, и за Јан и Дајана од Авст-
ралија, и за Индира и Кензо од Азија, и за Јусер и Наоми 
од Африка; тој напишал песни за сите деца од сите конти-
ненти и земји на светот. 
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Горјан Петревски 
 
 

ВЉУБЕНИКОТ ВО ПОЕЗИЈАТА 
 
Саво Костадиновски е најмладиот поет на македон-

ското поетско небо, сјајна ѕвездичка која со успех блескоти 
и опстојува и во времето кога за поезијата не постои клима 
ниту кај издавачите ниту кај читателите. 

И додека многумина поети своето место кај читате-
лите го бараат и го наоѓаат преку книгите раскази и рома-
ни, Саво Костадиновски со уште поголема силина се зафа-
тил сè што е негова творечка преокупација да го преточи 
низ стихови. 

Веќе погоре рековме дека тој е најмлад наш автор, но 
и мошне плоден, ако не и најплоден. Покрај неголкуте об-
јавени збирки поезија како што се „Лето во родниот крај”, 
„Копнежи” и „Кафез без птици”, речиси, кај сите издавачи 
се наоѓаат по една или повеќе негови предложени збирки 
поезија. 

При секоја посета на своето семејство, зашто тој е 
поет печалбар кој повеќе од две децении се наоѓа во Гер-
манија, не заборава да ги посети издавачите и да се интере-
сира за судбината на своите збирки, за тоа дали и кога ќе 
бидат објавени, ако ништо други, барем да им се изнараду-
ва. А тој, навистина умее да се радува на својата книга. Не 
верувам дека има друг поет кој толку емотивно, толку цвр-
сто е врзан за она што со деноноќија го создава и притоа ја 
уништува самотијата, печалбарскиот неспокој. 

Во повеќето од своите песни, овој несомнено вреден 
и надарен поет, преку лирските изливи, ги изнесе патриот-
ските чувства, копнежите за родниот крај и печалбарските 
тегоби од кои и самиот боледува, и сè што обелодени има 
своја топлина, своја убавина и во многу нешта наликува на 
него, односно е исполнето со едноставност и ненаметливо-
ст. Слободно може да се рече дека сè што потекнува од не-
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говото перо во циклуси или поединечно како песна, ги има 
сите белези на неговата душа. 

Творештвото на Саво Костадиновски го карактеризи-
ра уште една мошне впечатлива нишка. Имено, тоа е поде-
лено на уште една реска граница што читателот веднаш ќе 
ја забележи. Станува збор за песни кои се посветени исклу-
чиво за родниот крај и пошироко татковината, како и за 
други песни кои се плод на инспирацијата и видувањата на 
северните краишта каде што се наоѓаат многумина наши 
печалбари заедно со своите семејства. И во едниот и во 
другиот случај, поетот останува доследен проследувач и 
преведувач на она што го забележува неговото око, што ја 
возбудува неговата душа. 

Најновиот ракопис „Децата на светот” претставува 
една поетска целина, едно свое гледање на децата и светот 
на кој тие му припаѓаат. Во нив ништо не е спорно, ништо 
нејасно, ниту премногу ново, а сепак е блиску и на еднос-
тавен јазик испеано. Очигледно светот на децата на авто-
рот му е добро познат и затоа во повеќе наврати тој се јаву-
ва како набљудувач, но и како активен бранител и насочу-
вач кон она што е најдобро да го прават децата. 

Можеби треба да се каже уште нешто за оваа необич-
на поезија која не се учи напамет, но затоа долго по прочи-
тувањето останува во нашите мисли, а тоа значи дека пес-
ните се добри и ја оправдуваат својата цел и постоење. 

Сè друго што ќе ве интересира, барајте го низ песни-
те. Ако дојде до вашите раце оваа книга, листајте ја, читај-
те ја и препорачајте ја и на другите. Оваа книга бара друга-
ри и јас цврсто верувам дека во вас и ќе ги најде! 
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Горјан Петервски 
 
 

ОДГЛАСИ ОД РОДНИОТ КРАЈ 
 
Досега писателот Саво Костадиновски, кој живее и 

работи во Келн, Германија, на младите читатели им беше 
познат, во прв ред, преку поезијата поместена во повеќе 
негови стихозбирки. Во стиховите на овој поет доминира 
љубовта кон својата земја, а доживеана некаде далеку од 
неа. Елегични чувства кои сами по себе се излеваат од 
поетскиот вруток за да станат топла порака испратена кон 
родните предели, видени и доживеани од некои далечини, 
кон оние што останале некаде зад него во годините на дет-
ството. 

Но, овојпат, Саво Костадиновски на младите читате-
ли им се обраќа преку кратки раскази, лирски и вдахнове-
ни, а поместени во книгата со наслов „Роден крај со срце”, 
чија градба ја сочинуваат четириесет и пет приказни од 
животот на современите печалбари кои се составен дел на 
времето во кое живееме. Оттука и насловот на оваа книга 
во себе го содржи интимниот говор на срцето печалбарот 
татко, чија љубов неговата ќерка се обидува да ја искаже 
преку цртеж. 

Авторот и овде, во оваа инспиративна проза која им е 
наменета на младите читатели, не отстапува од својата 
тематска определба, туку, на оној свој проверен и препоз-
натлив начин, како и во поезијата, се обидува да нè прене-
се во пределите на својата љубов и своите копнежи. Тоа го 
прави многу уверливо преку ликовите, во прв ред деца - од 
нашава земја или од странство, кои ги уриваат границите и 
бариерите, но никое од нив целосно не отстапува од она 
што може да се нарече - татковина и љубов кон неа. На тој 
начин се изградени впечатливи ликови не само од земјата 
од каде што ни доаѓа приказната, туку и од земјата каде 
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што нашите ги поминуваат своите работни и печалбарски 
години. 

Една ваква проза која преку книгата „Роден крај со 
срце” им се понудува на младите читатели кај нас, е од по-
треба на сегашново време, затоа што, барем досега, многу 
малку, би рекол дури и незнатно, не е понудена во маке-
донската литература за деца и млади. 

Расказите се кратки, со своја порака, а секој од нив 
самиот по себе е еден исечок од животот, главно, надвор 
од татковината или можеби се случува во неа, но секогаш 
насочен на истите релации: Македонија - туѓа земја или 
обратно. Пораките произлегуваат сами по себе од онаа ис-
конска љубов на печалбарот кон своето родниште, за да му 
ја дадат насоката и на читателот, да го определат вистин-
скиот правец по кој се движат главните ликови, а со нив и 
читателите - за да не се заборават националните корени. 

Полни со лирски набој, разбранувани со нескриена 
радост кога се патува од странска земја кон татковината, 
кон родниот крај, но и со бранови на голема тага, кога таа 
се напушта и се оди во туѓи простори. Секој расказ, самиот 
за себе, претставува „свечена воздишка” која не ќе може да 
го одмине и читателот. Во секој случај, во расказите нема 
големи изненадувања и драматични пресврти, но има сил-
на и голема љубов кон огништето, чувство на припадност 
и напуштеност, од една, но и снаодливост и приспособува-
ње на условите на нашиот човек во туѓите земји, од друга 
страна. 

Наместа низ расказите ќе се сретнат и мали недораз-
бирања, но за авторот секогаш има своја разрешница, ми-
гови и ситуации кои долго остануваат во детската психоло-
гија во периодот кога родниот крај е далеку, а љубовта е 
толку блиску до него и незапирливо насочена кон тој толку 
сакан простор. Но, се разбира, за да бидат нештата реални 
и убедливи, таа љубов не може во одредени моменти да 
допре тукутака таму каде што е упатена, од позната причи-
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на - далечината од земјата во која се престојува и работи, 
до родната која ги заслужува нашите копнежи. 

Но, на овој начин (тоа убедливо ни го потврдуваат и 
приказните во книгава!) можеби со татковината најмногу 
се живее и се сочувствува, тогаш кога сме далеку од неа, а 
немоќни да ѝ се најдеме при рака кога и требаме, но и таа 
кога ни е потребна. Сета таа љубов во овие раскази е убед-
ливо и искрено пренесена, без лажни наслаги, без барање 
на „наплаќање долгови” од неа или од нас како нејзини жи-
тели. 

Токму затоа книгата „Роден крај со срце” од Саво 
Костадиновски е прифатлива и сама по себе им се препора-
чува на учениците, но и на наставниците за нејзина при-
мена во наставата, тогаш, кога ќе дојдат на ред наставни 
часови на определена тема. Оттука нема да изостане и нив-
ното задоволство што добиваат книга директно од изворот, 
од автор кој долги години живее во Германија, но никогаш 
не успеал да избега од родниот крај, оставајќи си го мостот 
за премин и за враќање, наречен поезија или проза, сеедно. 
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Борис Апостолов 
 
 

ТРИТЕ ВЕКА И НЕШТО ПОВЕЌЕ 
(Саво Костадиновски: Трите века, Македонска реч - 

Скопје) 
 
Саво Костадиновски е автор за деца и млади, поет и 

прозаист од дијаспората. Живее и работи во Германија. До-
битник е на „Златната грамота” на Матицата на иселеници-
те на Македонија, на Струшките вечери на поезијата во 
1993 година. Член е на ДПМ од 1989 година, на Сојузот на 
писателите на Германија од 1993 година, и на Сојузот на 
преведувачите на Македонија. На задната страница од ко-
рицата на романот „Трите века” има еден цитат кој е може-
би мислење на авторот или на некој од рецензентите, би-
дејќи под него нема потпис: 

„Трите века” е роман-хроника, која е и епско и лир-
ско ехо на меланхолијата, носталгијата, љубовта, судбина-
та, родољубивоста... од суровата животна приказна за три-
те генерации печалбари од една семејна лоза на три раз-
лични континенти што се протега во три календарски века, 
во три дела на книгата. Со читањето на ова дело се добива 
впечаток како сè да и е подредено на фикцијата, но неод-
минливо е уверувањето дека најдобрите приказни се вис-
тински приказни”... Бројот три најчесто се среќава во хрис-
тијанството и тоа е парадигма на Светото тројство: Отецот, 
Синот и Светиот дух. 

Темата на печалбарството во нашата земја не е фик-
ција, туку реалност. Во нашите, македонските простори 
има длабоки корени. Тоа е поврзано со социјалниот статус 
на народот, лошите економски состојби, политичкото угне-
тување и ропствата.  

Петвековното турско ропство, по духот, не го скршил 
македонскиот народ, но на економски план, го довел до 
работ на мизерија. Имаме слобода, сопствена држава, ама 
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имаме и голема сиромаштија. И тогаш луѓето си барале 
„чаре”: оделе на печалба поради сиромаштијата, бескрупу-
лозните зулуми на турскиот аскер и башибозук, албанските 
качаци; заради буните и комитлакот, да се зачува жива 
глава, итн. На печалба се одело најчесто во Влашко, Буга-
рија, Србија и Америка. 

Во македонската современа литература и печалбарст-
вото е поприлично опфатено. Романот „Трајан” од Анѓелко 
Крстиќ, драмата „Парите се отепувачка” од Ристо Крле, 
Коле Чашуле со „Вејка на ветрот”; без разлика на контро-
верзите што се збиднуваа околу извонредниот роман на 
Божин Павловски „Вест ауст”, „Катинари во душата” од 
Андреј Дамјановски. Од македонските писатели и поети 
кошто живееле и работеле во соседна Бугарија, на оваа 
тема пишувале: Михаил Сматракалев, Кирил Манасиев, 
Димитар Миленски, Серафим Григоров, Никола Јонков 
Вапцаров, Антон Попов и други. Во оваа плејада на маке-
донски автори кои пишуваат за печалбарството е и Саво 
Костадиновски, кој и самиот е современ печалбар (од 1971 
година живее и работи во СР Германија) и ги има почувст-
вувано сите доблести и тешкотии на печалбарскиот живот. 
Затоа, оваа книга не претставува фикција, туку своевидна 
фреска за судбината на трите генерации печалбари. 

Романот „Трите века”, како што погоре беше речено, 
претставува роман - хроника кој се темели врз вистински 
настани и реални личности. 

Костадин е печалбарот кој е опишан и опеан од перо-
то на неговиот внук Саво. Периодот за кој се зборува е не-
каде во втората половина на 18-ти век. Тој не оди на печал-
ба само поради сиромаштијата, туку и поради комитлакот 
во кој бил вклучен. Бранејќи се себеси и останатите села-
ни, тој се борел со турскиот аскер и албанските качаци кои 
оперирале во тие предели. Бидејќи главата му била уцене-
та, тој морал со уште многу свои соселани да побегне во 
Америка на печалба. Ќе се врател, додека малку не му се 
подзаборавел ликот. Тие одат со брод од Солун; луѓе кои 
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прв пат гледаат море и тоа за нив претставува пат во неиз-
весност. Пикнати во долните палуби на бродот, тие не изг-
ледаат како луѓе, туку како добиток. Само разговорите и 
гајдата македонска, која со себе ја понел Костадин, ја убла-
жува меланхолијата и неизвесноста. 

Симболично е посадувањето на јаболковото дрво и 
оставањето на својот тукушто роден син. Ветувањето дека 
ќе се врати за три години, не се исполнува. Тој во Америка 
ќе остане тринаесет години, без да го види семејството. 
Неприкосновената носталгија, меланхолијата, исцрпувач-
ката работа во рудниците за јаглен, мизерната зарабо-
тувачка, се секојдневно присутни во душата на печалбари-
те. Заради своето комитско минато, Костадин ќе го добие 
прекарот „Војвода”. Всушност, таков човек им е потребен 
на овие прости луѓе, кој ќе им биде стожер, околу кого ќе 
можат за лошои или за арно да се вртат. И, Костадин тој 
статус не само што го заслужува, туку и го исполнува. Тој 
им е душевна поткрепа на своите пријатели, но и во мо-
ментите на тага, тој е крај нив за да ги развесели со гајдата 
и со мислите и музиката да ги префрли во родниот крај. 

Печалбарството не значи само печалење пари, со него 
се случуваат и трагични работи: некои ќе ги остават коски-
те во туѓина, други ќе се асимилираат во новата средина и 
ќе им се изгуби секаква трага. Можеби токму од овие први 
печалбари и произлегла прекрасната народна песна: „Бог 
да бие кој прв спомна да се оди на печалба во Америка”. 

Ваква судбина не му се случува само на Костадин. По 
тринаесет години печалбарење, со скромна заработувачка, 
тој со некои свои пријатели се враќа во Ботуше. Тој е изме-
нет, остарен, децата пораснати и речиси не го препознава-
ат. Јаболкницата што ја посадил на одење, пораснала, но и 
некои гранки почнале да се сушат. Во земјата се случуваат 
и драматични работи: се вршат подготовки за Илинденско-
то востание, во кое се вклучува и самиот тој. Во една битка 
кај Крушево, брат му и најстариот син загинуваат, а тој е 
ранет. Лирско - епската хронологија на овој лик завршува 
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со тоа што Костадин го добива дома првото писмо во кое 
има и негова фотографија, писмо што тој го испратил од 
Америка. Тој умира на 93 години, не доживувајќи ја ста-
роста на своите претходници. 

Хронологијата на вториот печалбарски век почнува 
на почетокот на 20-ти век. Во Македонија се водат балкан-
ските војни. Иако Турците повеќе ги нема, животот е уште 
потежок. Остарениот и од раната на левата рака, болниот 
Костадин, му дава „изим” на својот син Јанко да оди на 
печалба во Солун. Своите печалбарски денови Јанко ги ми-
нува мирно кај мајстор Петре. Тој е дограмаџија. Го при-
фаќа Јанка како свое дете и го подучува во занаетот. Но, 
овој, така да речеме, идиличен живот завршува со поделба-
та на Македонија и егзодусот на Македонците низ светот. 
Мајстор Петре реашава да оди за Австралија, а со себе го 
зема и Јанко. Иако Австралија е „ветена земја”, и таму пе-
чалбарските маки се исти: носталгијата те јаде однатре, 
тешката работа однадвор. Но за разлика од татка си Коста-
дин, Јанко има повеќе среќа: тој се вработува во една фа-
брика за хартија, а и се наоѓа во македонска колонија, каде 
што може да се разбере со луѓето. Такви можности Коста-
дин во Америка немаше. Тој таму создава семејство, се ме-
нуваат и навиките на живеење, комуницирање: поштата е 
подобра и побрза, долгото патување се скратува со авион. 
Сепак, Саво Костадиновски малку се задржува околу пе-
чалбарските денови на својот дедо Јанко. Тој повеќе му 
посветува внимание на неговите престојувања (три) во 
родното село. Тој со разочарување ќе констатира дека се-
лата ни се запустуваат: нема народ, нема деца, нема учи-
лишта. Многу малку луѓе ги почитуваат поранешните бор-
ци (се мисли на комитите) за слободна и независна Маке-
донија. Вината ја барал во тогашните југословенски влас-
ти, а сега, да беше жив, ќе ја бараше во македонската, би-
дејќи таа за овие 15 години самостојност и независност, ре-
чиси ништо не направи да се поправи состојбата и реви-
тализацијата на селата. Денес, цели региони останаа запус-
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тени. Ќе ги парафразирам зборовите на една бабичка: „Не 
ми тежи толку староста, болеста, туку ми тежат клучевите 
од куќите што ми ги оставија соседите кога заминаа во туѓи-
на! Ми ги оставија клучевите одвреме-навреме да ги отво-
рам катинарите за да ѕирнам во тие празни куќи”. Таква е 
болката на дедо Јанко и со таква болка ќе замине за Австра-
лија, за повеќе никогаш да не се врати во родната грутка. 

Во трите века во кои се зборува за печалбарството и 
за печалбарите од Ботуше, се случуваат драматични наста-
ни: војни, сиромаштија, егзодуси, семејни драми. Селата се 
испустуваат, младите одат на печалба, а во нив останува по 
некој „окапан” старец. 

Во третиот, најкусиот дел од романот - хроника на 
Саво Костадиновски, е најлирскиот дел на овој роман. 
Иако условите за печалбарење се значително изменети, и 
кај Саво Костадиновски печалбарскиот ген не мирува. Тој 
на 15-годишна возраст оди на печалба од еден Брод (Маке-
донски) во друг Брод (Славонски) како чирак во еден слат-
карски дуќан. Неговите печалбарски патешествија не завр-
шуваат тука: по отслужувањето на воениот рок, неговиот 
пат го води синооката Јадранка, поради која ќе одлежи не-
колку недели во самица. Нивната повторна средба ќе се 
случи во Германија, но таа ќе биде и нивна разделба. 

Романот се чита во еден здив и поради чистотата на 
јазикот и поради тематиката што ја опфатил. Од век во век 
се чувствуваат разлики во печалбарскиот живот. Воведува-
њето на демократските процеси, запазување на човековите 
права, современите и транспортни врски (авиони, брзи же-
лезници, електронска пошта, интернет) поинаквите еко-
номски положби во земјите на печалбарење. 

Овие елементи што ја притискаат печалбарската ду-
ша: носталгијата, меланхолијата, тагата, скромната зарабо-
тувачка, ако не се намалени, барем се ублажени. Можеби 
затоа Саво Костадиновски многу малку си посветува вни-
мание на себе, а повеќе на неговите претходници. 



 41

Како и да е, ова е убав обид на авторот, кој го испол-
нил ветувањето дадено на неговиот дедо Јанко, дека нив-
ните доживувања ќе ги опише во книга. „Трите века” прет-
ставуваат љубов кон татковината, семејството, патриотиз-
мот, љубов кон родното Ботуше, кое е оставено без жите-
ли. Тоа не е романтичарски роман, туку вистинска приказ-
на, како што вели и самиот Саво Костадиновски. 
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Борис Апостолов 
 
      
КОН КНИГАТА КНИГА ЗА СЕКОЕ ДЕТЕ  

(Саво Костадиновски, Академски Печат - Скопје 2020 г.) 
 
Саво Костадиновски е еден од македонските писате-

ли од дијаспората кој со успех пишува поезија и проза за 
млади и возрасни, со што, со време се стекна да има поза-
бележително место во македонската литература. По катас-
трофалниот земјотрес во Скопје 1963 година, Саво живее 
на повеќе места по југословенските простори. Во 1970 го-
дина го отслужува воениот рок, и авантуристички доаѓа во 
Минхен. Од 1971 година се вработува со статус на гастар-
бајтер. После Минхен  и Франкфурт од 1973 година па сѐ 
до денес постојано живее во Келн, во градот каде што се 
стекнал и со високо образование машински одел. Покрај 
работата и школувањето, Саво пишува и поезија, како за 
деца така и за возрасни. И како дводомен автор нема про-
блем со неговата двојната припадност на македонската и 
германската книжевност, бидејќи со време Германија се 
поима како негова втора поетска татковина. Книгата „Кни-
га за секое дете” е поделена на два дела: Стари и нови пес-
ни. Во оваа обемна книга со над 800 песни, со различни те-
ми, создаваат еден голем мозаик на слики кои природно 
доаѓале до авторот самите по себе, теми во кои секое дете 
ќе најде нешто интересно да прочита, тоа и бил поводот 
книгата да носи таков наслов. 

Читајќи ги песните, доаѓам до сознание дека има пес-
ни и за возрасни читатели. Во тематски обемната различ-
ност, Саво Костадиновски не ја заобиколил ниту темата за 
комитството. Имено, за неговиот прадедо Костадин војво-
дата-капиданот, за кого е испеана песната „Слушам кај шу-
мат шумите”, Саво напишал бројни песни како и на него-
виот дедо (по мајка) Дамјан, илинденец, и за неговиот тат-
ко Сергеј, АВНОЈ-ец, учесник на славниот Сремски фронт. 
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Мислам дека Саво со право како „борец” со перо в рака, се 
оддолжил на неговата комитска лоза, на трите генерации 
втемелени во опстојот и непокорот на Македонија. 

Се работи за книга со песни доживеани во разни вре-
менски периоди. Очигледно, Саво Костадиновски има го-
лем афинитет кон децата и детската поезија. Тој претставу-
ва врвен мајстор, кој со својата поезија длабоко навлегува 
во детската душа. Песните за деца пишувани за неговото 
родно Ботуше, природните убавини на родниот крај изра-
зени преку поетски слики, разните доживувања на децата, 
посебно на неговиот внук Филип, сега е актуелен Корона 
вирусот, каде што Саво најде простор за инспирација и 
како децата се чувствуваат опфатени со оваа заразна пан-
демија. Негови печалбарски и патриотски песни прилаго-
дени на детската душа, се честа тема на неговото творешт-
во. Тие се пораката до децата на печалбарите, каде и да жи-
ват низ светот, да го сакаат родното место, татковината 
мајчиниот македонски јазик. Што значи, Саво Костадинов-
ски го следи секој тренд во животот на децата и со еден ле-
сен, римуван прифатлив и префинет стил на пишување, 
лесно допира до срцата на децата. Истото може да се каже 
како за поезијата за возрасни, така и за прозата.   

На крај, морам да нагласам дека со сите наши маке-
донски поети и писатели кои живеат во странство, треба да 
се гордееме, бидејќи тие се наши амбасадори на пишаниот 
збор. Со Саво Костадиновски треба да се гордее и неговото 
родно Ботуше и Порече, на неговите бројни поетски книги 
напишани за тој крај. А, Поречани знаат дека Саво е 
првиот писател и поет од Порече кој напишал роман, рас-
кази и бројни книги поезија за тој крај. 
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Наум Попески 
 
 
КОН КНИГАТА ,,ПИСАТЕЛОТ ОД ПОРЕЧЕ“ 
 
Пред мене е ракописот под наслов ,,Писателот од 

Порече“  - монографија за животот и делото на Саво Кос-
тадиновски. За писателот и поет за деца и возрасни, со 
кого се знам речиси пет децении. Саво целиот живот живее 
и работи во Германија, поконкретно во Келн, а јас во 
Скопје, па затоа немав увид во неговата творечка работа. 
Јас бев соработник, а потоа и уредник на „Колибри” – до-
датокот за деца на најстариот дневен весник кај нас, „Нова 
Македонија”. Тоа време, кога Саво доаѓаше во Скопје, 
меѓу неговите најмили, доаѓаше и во мојата редакција. Раз-
говаравме и читавме тој свои, јас мои песни и раскази, 
разговаравме за литературата воопшто. Тогаш Саво почна 
да објавува свои песни за деца и во „Колибри” и во списа-
нијата за деца на „Детска радост”... тоа беа и неговите први 
објави во Македонија, бидејќи пред тоа Саво објавувал во 
германските книжевни весници и списанија. Кога му завр-
шуваше одморот во својата татковина, на враќање во Гер-
манија, Саво со себе носеше завиден број  одбрани книги 
од македонски истакнати писатели. Тој оформи и богата 
домашна библиотека, каде што читајќи, го минуваше него-
вото  слободно време. Така, со читање и со германска дис-
циплина и уредност, се градеше на книжевното поле, овој 
наш писател и гастарбајтер, родум од селото Горно Боту-
ше, Македонски Брод. Неговите песни набргу се најдоа и 
во читанките по македонски јазик, а подоцна и во други 
книги со поезија за деца – антологии, зборници... 

За својата егзистенција и за егзистенцијата на своето 
семејство, Саво печалбареше  на повеќе места низ Герма-
нија, а најмногу во Келн. Но, за неговата духовна надград-
ба, тој читаше и учеше од најдобрите писатели и поети. И 
така растеше и тој на книжевното поле. Изгради свој кни-
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жевен јазик и стил и пишува еднакво и на македонски и на 
германски јазик. Од неговите почетоци до денес, Саво Кос-
тадиновски израсна како планината Добра Вода за која 
често пати ја опејува во неговото поетско творештво, сим-
болично речено. Јас бев воодушевен од неговиот поетски 
раст и развој, од се што прочитав напишано од неговото 
перо, подготвувајќи ја оваа монографија, со  негова голема 
помош, се разбира. Сега е веќе изграден автор, еднакво по-
читуван како кај нас во Македонија, така и во Германија. 

Саво Костадиновски, писателот од Порече,кој своето 
родно катче го напушти на 13  години, меѓу кориците од 
оваа мошне интересна монографија, ја опишува својата 
лоза, своето семејство, на еден едноставен сликовит и реа-
лен начин.  Низ неговите сеќавања, записи, ама и преку 
стиховите, може да се види како растел и се развивал, каде 
бил и со каков трепет и голема носталгија, насекаде го но-
си родното Ботуше, Порече, својата татковина Македонија. 
Го прошетал речиси целиот свет и  видел многу убавини, 
но било каде да бил, Ботуше зазема централно место во не-
говото срце и душа. А тоа го пренесува и во неговите кни-
ги.  

Во циклусот Стихувани години, во првата песна, Пес-
на за себе си, меѓу другото Саво ќе рече: 

 
Често во Келн, во ноќите темни, 
го сонував Ботуше и Добра Вода планината. 
Бавчите, ливадите, полињата со житно класје. 
Како јужно сонце ме топлеше убавината. 
А убавината на оваа монографија е токму во тоа, што 

мојот пријател, писателот Саво Костадиновски, пишува 
реално, доживеано, пишува хронолошки и биографски.  

 
Својата семејна печалбарска и комитска лоза, ја опи-

шува со восхит и со почит, со љубов. Значајно место има и 
неговиот татко, борец и учесник на Сремскиот фронт, не-
говиот прадедо Костадин војводата, лик омилен меѓу цели-
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от македонски народ, за кого се пее и истоимената попу-
ларна песна. 

Секој што ќе ја земе во рака оваа монографија, нема 
да остане рамнодушен. Не само затоа што ќе чита мошне 
интересни приказни за семејната лоза на овој наш автор, 
туку и затоа што начинот на кој е пишувано е со стил на 
зрел автор, кој знае да го задржи вниманието на читате-
лот... 

Чест и привилегија ќе биде за секој оној, што ќе ја 
прочита оваа монографија. Јас ја имав таа чест, да дадам и 
свој придонес во нејзиниот концепт и искрено да ја препо-
рачам на вас почитувани читатели. 
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Билјана Бибоска                                                  
 

 
КОН КНИГАТА „ВИСТИНИТЕ ЗА КОСТАДИН 

КОМИТАТА-КАПИДАНОТ 
 
Пред сѐ во овој вовед сакам да кажам дека со писате-

лот, чичко Саво Костадиновски  се „запознав“ преку кажу-
вањата на мајка ми, уште во основното училиште кога ги 
читав неговите песни и раскази во учебниците на македон-
ски јазик.Со интерес мајка ми Анѓа ја слушав, кога друже-
ле во раното детство, и добро се слагале како брат и сестра, 
како деца од двајца браќа. Се радував кога пораснав и ги 
читав неговите книги поезија и проза наменети за деца и 
возрасни. 

Кога пораснав и кога дознав дека братот на мајка ми 
Анѓа, Сретко го носи презимето Јанкоски, а не Костадино-
ски, тоа  мене  ми беше доволно  да се појави интерес, како 
е возможно, брат и сестра да имаат различни презимиња. 
Односно дедо ми Јане се презива Костадиноски како и мај-
ка ми и нејзините сестри тетките Вукица и Снежана.  

Недвомислено речено, морам да потврдам, дека кај 
мене генетиката си го направила своето, односно љубовта 
кон пишаниот збор се јавува уште од најрано детство. 

За да ми се доискристализира сликата на мојата лоза, 
во еден разговор со мајка ми, таа ми објасни еден осведочи 
пример 

Една вечер во Гостивар на корзо, наеднаш ме подра-
вува една не многу позната девојка. Гласно ми се обрати, 
како си Видимке?, јас помалку зачудена и ѝ реков добра 
сум, но, јас не сум Видимка, Видимка ми е прва братучет-
ка, со неа сме од двајца браќа деца. Додека гласно се 
смеевме, ми објаснио јас сум Дрита, ќерка на Др.Мивтар, 
ми раскажа мајка ми. 

Во нашата фамилија сите знаевме дека Дрита е тур-
чинка по татко и по мајка. Знаевме и тоа дека таткото на 
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Дрита Др. Мивтар и тој е турчин, но мајка му е македонка, 
од Порече, и се вика Петра. 

Штом продолжи мајка ми Анѓа да ми кажува, дека 
Петра е сестра на Дамјан, а Дамјан е дедо на братучетката 
Видимка. Така во разговорот дојдовме и до крајот, кога 
малку во понизок тон ми кажа дека бабата Петра турците 
ја грабиле, ја зеле од селото Горно Ботуше, како данок 
затоа што нејзиниот брат Дамјан отишол во четата на Кос-
тадин комитата-капиданот за  да се бори против турците во 
илинденското востание. 

Откако со време  се доуверив, и откако го запознав 
целото творештвото на Саво Кстадиновски, посебно во мо-
нографијата „Писателот од Порече“ во која со докази и 
факти пишува за нашата сејмена лоза дојдов на идеја со 
оваа книга да се дополни вистината за Костадин Војводата-
Капиданот.    
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Саво Костадиновски 
 
 
ИНТЕРВЈУ НА ПРОФ. Д-Р. ТОМЕ САЗДОВ  

СО ДЕДО МИ ДАМЈАН СТОЈКОСКИ 
        
Моето запознавање, а подоцна и спријателувањето во 

Келн во седумдесеттите години со Проф. Д-р.Томе Саздов, 
кој беше на катедрата на славистичкиот институт при 
универзитетот во градот Келн, каде што јас во тоа време 
работев и студирав, вроди успешна и добра соработка. Ме 
радуваше тоа што запознав таков човек, кој едноставно во 
Келн не ми достасуваше, со кого ќе можам да соработувам, 
и од кого ќе примам совети како млад на тие мои дваесети-
на години. Со време, Професорот Томе Саздов ме запозна 
и со Волф Ошлис, денес истакнат слвист, кој одлично го 
зборува македонскиот јазик, воедно и осведочен пријател 
на Македонија, познат по неговите книги со историски со-
држини. Во разговорите со Проф. Д-р. Томе Саздов, дознав 
како се запознал и со татко ми Сергеј, во средината на 
седумдесеттите години, кога во Скопје се одржувала свече-
ност по повод на ослободувањето на градот Скопје на 8 
ноември, во една прилика, татко ми како првоборец, воен 
инвалид, учесник на сремскиот фронт во последната фаза 
на ослободувањето на Југославија. Професорот Томе Саз-
дов, во интервјуто со борците од народноосло-бодителната 
војна на Југославија, разговарал и со татко ми Сергеј. Во 
интервјуто покрај разговорот со татко ми за крајот на Вто-
рата светска војна, дошло и до разговор за дедо ми Дамјан 
(по мајка) илинденец, кој бил учесник во Илинденското 
востание. Разговорот за дедо ми, кај Томе Саздов побудило 
уште поголем интерес, бидејќи неговото заминување во 
Илиндеското востание било организирано од Костадин ко-
митата. Со пофални зборови професорот Саздов зборуваше 
за татко ми како авноец, за дедо ми, Дамјан Илинденец и 
за пра дедо ми Костадин војводата. Уште тогаш одушевено 
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Професорот Томе Саздов ме заложи да за мојата широко 
разгранета лоза, за нивното минато за славните борци, да 
напишам еден роман. Темата ми беше така речено пред 
очи, но, само не ми достасуваше доволно прозно искуство 
во тие години кога претежно се занимавав со поезијата. 

Но, со време, откако созреав во сигурен автор со 
време го напишав романот „Трите Века”, роман-хроника, 
која е од суровата животна приказна за трите генерации 
печалбари од една сејмена лоза на три генерации на три 
различни континенти, што се протега во три календарски 
века во три дела во книгата. Со тој роман, не само што ја 
исполнив заложбата на професорот Томе Саздов, туку и ги 
обелоденив вистините на трите генерации втемелени во 
македонскиот опстојот и непокор.      
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Саво Костадиновски 
 
 

КРВТА НЕ Е ВОДА 
 
Баба Петра иако беше во поодминати години, таа из-

разуваше голем интерес да дознае за роднината на нејзини-
от брат Дамјан, а и за неговото семејство. Мајка ми (нејзи-
ната внука), често пати ја посетуваше баба Петра, воедно и 
нејзиниот син доктор Мивтар кој беше главен на Болница-
та во Бањица која се наоѓа веднаш до Гостивар. Со време и  
внуката на мајка ми, Сузана (ќерка на д-р. Мивтар) и таа 
како лекар се вработи во детскиот диспанзер во Гостивар. 
Мајка ми со нас, нејзините деца, а подоцна и со внуците, 
одеше кај докторката Сузана на преглед. Со тие зачестени 
посети се интензивира и блискоста меѓу турската и нашата 
фмилија, бидејќи како самата Баба Петра често пати ќе 
речеше: „Крвта не е вода“!. Баба Петра со време сѐ помал-
ку зборуваше како на нејзините 17 години турците ја гра-
биле, во времето кога турците ги собирале младите по цело 
Порече, а и подалеку, за да не одат во Илинденско воста-
ние. Но, ете дедо ми Дамјан веќе беше отпатувал во четата 
на Костадин комитата-Капиданот. Тоа било пресудното, 
Турците  со сила да ја грабат неговата сестра Петра, со која 
после 60 години повторно се видоа. 

Затоа секогаш, повод ми беше, ваквата непријатна 
тема, со право да ја чувствувам внатрешно со немирен дух. 
Всушност, така со време моите славни претци -херои, го 
калеле клишето на моите патриотски гени. Такви биле 
моите претци, вљубеници во татковината, во иднината на 
Македонија, гордост биле на времето во кое тие живееле. 
Името Костадин било збор полн хероизми, кој носел бес-
компромисни одлуки, та и самиот збор херој не бил само 
збор туку се подразбира дека носи функционални мисли.   

Прикаската остана како прикаска во нашето и турско-
то семејство. Впрочем блискоста на мадите генерации со 
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време си беше подалековидна, идејно и идеолошки, моите 
сестри, јас, и моите братучедки и братучеди си дружевме и 
добро се разбиравме. Посебно во времето на Тито во Тито-
ва Југославија под паролата „Братство и Единство”.  
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Саво Костадиновски 
 
 

ОД СКОПЈЕ ДО ФРАНКФУРТ- КАКО ЗА ЕДЕН ЧАС 
 
Не бев се договорил, но, понекогаш недоговорените 

средби си оставаат вечни траги во спомените. Имено, 
летото 1973 година, мојот одмор го искористив во мојата 
татковина. Како и секогаш, бев љубопитен и секој ден 
патував од еден до друг град. Така што за тој месец дена ја 
прошетав цела Македонија, ги видов сите градови. Во тоа 
време, на тие мои 23 години, со кола ми причинуваше по-
себно задоволство и гордост да ги видам природните уба-
вини на мојата убава земја. Тој одмор повеќе ми беше за-
мор од одмор, па затоа се долучив колата да ја одјавам и да 
ја оставам дома, и да појдам на железничката станица да 
извадам возна карта од Скопје за Келн. 

На време стигнав на перонот број 1 на Железничката 
станица во Скопје, подготвен како и секогаш за пат. Багаш, 
една мала чантичка и толку, колку ми беше потребно како 
и на секој млад човек. На враќањето како и на пат од Келн, 
за Македонски Брод, претежно патував сам. Но, не баш 
сам, штом во таа мала чантичка беше полна со книги. Но, 
овојпат на враќањето за Келн, не отворив ниту една книга, 
за нешто да прочитам, туку запишував со раката, така ре-
чено и со душата. Повод за таквите збелешки ми беше бра-
тучедот Игно Јанкоски, кој како нарачан и договорен со 
истиот воз патуваше за Германија, како и јас, после иско-
ристениот годишен одмор. Како што го знаев, братучедот 
Игно, секогаш беше педантен и уреден, па и тогаш пред да 
стигне возот, од џеб ги извади патните исправи да провери 
да не би нешто заборавил. Истото и јас го направив. Спон-
тано, братучедот беше со интерес да ми раскаже во врска 
со презимето, како се префрлило од Јанковски на Костади-
новски. Неколку години беше постар Игно, и  подолго вре-
ме имаше живеено со нашиот дедо Мојсо, татко на нашите 
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татковци. Сите ние помладите знаевме дека на дедо Мојсо 
татко му се викал Јанко, а Јанко бил братучед на Костадин 
војводата-Капиданот. И често пати со голема  гордост дедо 
ми Мојсо му раскажувал на братучедми  Игно, дека и пове-
ќето од неговите 5 синови на нашиот дедо Мојсо со време 
го мениле презимето од Јанковски на Костадиновски во 
чест на Костадин Комитата. Стана збор и за буквата „в” во 
нашето презиме, бидејќи во Поречието тоа е непоимливо, 
па затоа Игно ме задолжи да го прашам татко ми, дали по-
седува некои документи. После неколку месеци, моето 
нардно идење дома веднаш го запрашав што документаци-
ја има татко ми, од неговиот татко?. Сите документи ми ги 
раскажа, па за да се уверам ми ги даде еден документ од 
социјалното осигурување, кој го имаше во неколку приме-
роци. Ме изненади тој документ од 1952 година.Тука пос-
тоеше моето име и презиме со Саво Јанковски и сестра ми 
Злата Јанковска. Тој документ и ден денес го чувам и како 
пример за еден текст е внесен во книгата „Писателот од 
Порече”. Така, на таа ненадејна и непланирана средба со 
братучедот Игно брзо ни заврши. Со задоволство разгова-
равме и патувањето од над 24 часа за нас беше како едно 
патување за еден час, од Скопје до Франкфурт. Во Франк-
фурт се разделивме и како родени браќа еден на други си 
посакавме, повторно и за добро да се видиме. Јас се префр-
лив во друг воз за Келн, а братучедот Игно отпатува за 
Брауншвајг. Првиот викенд во Келн кај мене дојде и брату-
чедот Дано, а и тој беше дојден на работа во првата генера-
ција со статус на Гастарбајтери. Во мојата мала чантичка, 
му донесов писмо од неговите дечиња кои веќе научиле  да 
пишуваат, но и плетени чорапи. Не одолеав, а и него да не 
го прашам за Костадин војводата, бидејќи од мене и од 
Игно беше со неколку години постар. Братучедот Дано и 
поодамна ми доста имаше раскажувано за Костадин војво-
дата кога бев уште мал. За мене беше ново, тоа што од бра-
тучедот Дано слушнав, дека синот на Костадин војводата 
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се викал Васил, и дека Васил загинал во Илинденското 
востание.  

Сите овие, многу важни податоци, а и податоците од 
татко ми, и неговите четворица браќа, и од синот на  Кос-
тадин војводата, по име Јанко кој дојде во посета од Сид-
неј (песелен во Сиднеј после поделбата на Македонија во 
1913 година), него  лично го запознав во шеесетите години 
во селото Горно  Ботуше. Од  тогаш во мене настана една 
лавина на чувства и со обврска на нивните хероични дела 
преку пишаниот збор да им се оддолжам. Едноставно зас-
лужено, како „борец” со перо в рака и јас се придружив да 
одам по патот на моите претци, кои во нивниот слободар-
ски дух го носеле заветот за слободата, ја чувствувале суд-
бината на својот народ, ја сподвижувале оската на истори-
јата, ја покренувале надеждта, со живот во свеста на исто-
мислениците. Здружени со илинденците, сите тие биле бе-
демот на македонизмот, и браникот кој секогаш се борел 
да се зачува македонската култура, јазик, историја и иден-
титет. Револуционери кои живееле и гинеле за татковина-
та, осведочени патриоти и горди Македонци кои не ги жа-
леле своите животи штом во прашање била слободата на 
својата земја Република Македонија. 

Добро ја разбрав мојата широко разгранета лоза со 
комитски и револуционерен дух, та и јас завет си дадов 
преку моите поетски и прозни дела, разгласено и горделив 
да пишувам, а со пишувањето и јас „Одамна се уварив дека 
гените не лажат” мој стих.    
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Саво Костадиновски 
 
 

КОН КНИГАТА НА БРАНИКОТ НА НЕПОКОРОТ 
(Илинден и Македонија се еден корен во срцето 

 на секој македонец) 
 

НАМЕСТО ВОВЕД 
 
Уште на самиот почеток на овој вовед ќе го цитирам 

еден стих од една моја песна „Вечен Непокор” и тој гласи: 
„Одамна се уверив дека гените не лажат”. Всушност уште 
во раното детство слушав од дедо ми (по мајка) Дамјан, 
(кај кого во Ботуше одраснав), ми раскажуваше за илин-
денското востание. Внимателно го слушав кога ми кажува-
ше и за прадедо ми Костадин војводата - Капиданот, за 
кого е испеана  песната „Слушам кај шумат шумите”, кога 
заедно со младите од селото заминале во четата на Коста-
дин. Си спомнувам и на кажувањата на  татко ми Сергеј 
АВНОЈ-ец, учесник на славниот Сремски фронт. Сите тие 
кажувања и од други роднини, со време во мене се оформи 
сликата на мојата комитска лоза. Факт е да се чувствувам 
возгордеан на моето национално битие, на мојата вековна 
лоза во која имам Комита, Илинденец и АВНОЈ - ец. Херои 
со чист татковински национален код за Македонија. 

Така, со време внатре во душава ми се постави пра-
шањето: А што е со мене? Со моите песни посветени на ко-
митството, на татковината? Колкав сум јас „борец” со перо 
в рака? Колку и на кој начин им се оддолжив на моите три 
генерации втемелени во опстојот и непокорот на македон-
ската државност. Така со време ја дознав шифрата на моја-
та комитска лоза – нивната, љубов спрема татковината. 
Неслучајно внатрешно бев поттикнат да пишувам за моите 
претци. Како домољубен гласник и јас да бидам поборник 
и да чувствувам некаква духовна победа со песната која 
доаѓа од дното на душата. Таквата љубов се преселила и во 
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моите гени за што можам да кажам дека, љубовта спрема 
родниот крај е вечен патоказ за одбрана на татковината. Со 
секое мое напишано дело со патриотско - родољубива пое-
зија, се соочував со револуционерниот живот на моите 
претци. Нивните завети во свеста ги имам запишано на 
сите страници на книгата на мојот живот. Добро си спом-
нувам на кажувањата на дедо ми Дамјан, кога ми објасну-
ваше, од време на време со по некој морничав револт. Оде-
њето во војна против Турците, разделбата, била во некој 
случај разделба за секогаш. Дедо ми не мислел, дури и не 
сакал жив да се врати, не можел да се помири со судбина-
та, тоа што се случило. Имено, неговото прво заминување 
и пријавување во четата на Костадин Комитата, Турците 
му ја грабнале неговата 17 годишна сестра. Во мислата му 
било само едно „За слобода или смрт”! Тоа биле зборовите 
на живите сведоци како жива историја, со јасно искриста-
лизирани идеи за што се стремеле и како да дојдат до побе-
да, до слобода на Македонија, заработена со крв и животи. 
За конечното ослободување тоа бил моралниот џган во 
Балканските матни времиња. Бидејќи позната е бунтовната 
стихија на македонскиот народ, поконкретно кажано, на-
паднати и поделени од бескомпромисните  непријатели. 

За сѐ што сум слушал од моите претци, тоа ми било 
како порака - завет, дека комитството било и ќе остане, 
безвременски глас за инината на Македонија. Блескотот на 
тоа време не смее никого да го заслепува, туку обратното. 
Всушност, Илинден е историски континуитет, стремеж, 
државност и гордост. Илинден е светилникот, Илинден е 
непокорот во историјата на македонскиот народ,за сувере-
ност, независност и територијален интегритет на македон-
ската државност. Во овој вовед, не манифестирам, било 
каков устав, поетски или политички. Патриотизмот е нај-
експлоатиран термин, тоа што во литературата има сосема 
друг мисловен профил. Времето за кое јас сега пишувам, 
било голем подем на комитите. Илинден и АСНОМ се те-
мел на македонскиот непокор и на македонскиот државно - 
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црковен континуитет. Комитскиот завет е  чувар на висти-
ната на македонскиот идентитет. Од историјата не се бега, 
а богоумно е да се биде патриот и да се сака татковината. 
Будно треба да се следи историјата која сѐ уште крвави, ра-
ните на Балканот сѐ уште не му се излечени. Тежината на 
вековите сѐ уште тежи врз нашата земја, за која се војува-
ло, за Слобода или смрт, за унитарна и заедничка Македо-
нија. Затоа секој од нас треба да биде буден национ, до 
каде што води светата мисла за Македонија. Секој да маке-
донствува, и непокорно да застанеме зад штитот на маке-
донската сувереност, како поборници на македонското на-
ционално јадро, тоа да биде гордо и бодро. Да застанеме на 
браникот на непокорот во ова тешко време. Да не дозво-
лиме на разнебитувањето на државата, бидејќи нашата тат-
ковина се вика Македонија. 
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Wolf Oschlies 
 
 

SAVO KOSTADINOVSKI – NEU ODER VERÄNDERT? 
 
Savo Kostandinovski, 1950 im ostmakedonischen Gorno 

Botuše (Bezirk Makedonski Brod) geboren, verblüfft Leser und 
Freunde immer wieder durch seinen Facettenreichtum in Leben 
und Werk. Der diplomierte Techniker avancierte als Dichter. 
Der gebürtige Makedone, der 1973 eine Wahlheimat im 
rheinischen Köln fand, lässt im Unklaren, ob ihn 
makedonischer Geburtsort oder westdeutsche 
Lebensumgebung mehr inspirieren. Der reiselustige 
Weltenbummler hat aus allen Himmelsrichtungen Inspirationen 
zusammengetragen und in seine Dichtungen einfließen lassen. 
Der empfindsame Lyriker hat 2005 mit „Trite veka“ (Drei 
Zeitalter) eine romanhafte Familienchronik vorgelegt, die 
spannend aufgebaut, fesselnd geschrieben und sprachlich 
meisterhaft stilisiert war.  

War dieser Roman von 2005 so etwas wie eine 
künstlerische Wende? Natürlich hat Savo Kostadinovski auch 
weiterhin Verse geschrieben, aber die sind in Sujet, Raum und 
Zeit eindeutiger festgelegt, als es frühere Lieder waren, die zu 
vielen Zeiten und an mancherlei Orten spielen konnte. 
Unverkennbar hat des Dichters Beschäftigung mit 
aufständischen Vorfahren, seine Schilderung der Geschicke 
von Großvater und Onkel, nachdem sie die Waffen blutiger 
Erhebungen wohl verwahrt hatten, sein Nachgehen der 
amerikanischen, australischen etc. Wege, die frühere 
Kostadinovskis eingeschlagen hatten, einen Wandel im 
Schaffen des Nachfahren Savo Kostadinovski bewirkt. Haben 
die Taten der Vorfahren auf sein Schreiben „abgefärbt“ – 
haben Großvater und andere dem Autor bei der Arbeit über die 
Schulter geschaut?   
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Der Autor hat sich an Geschichte, Kultur und Schicksal 
des eigenen Volks erinnert, hat his¬torische Daten und 
Ereignisse zum Gegenstand seine Dichtungen gemacht, hat die 
Tragik und den trotzigen Lebenswillen der Makedonen in einer 
Art „mea res agitur“ behandelt: Hier ist die Rede von Dingen, 
die mich ganz direkt angehen! Das ist gut und notwendig in 
einer Zeit, die gegenüber Makedonien vergessen zu haben 
scheint, was Fairness ist oder sein sollte.  

Kann und darf ein Dichter auch Fährtenleser und 
Wegweiser in nationaler Historie sein? Eine solche Frage 
dürfte sich seit Homers Odyssee von selber verbieten. Das 
Risiko liegt allerdings darin, dass der Dichter seine Leser zu 
rasch und mitunter zu gewaltsam in Wege und Kehrungen 
seiner Nationalgeschichte einbezieht, dass er ihnen Vertrautheit 
mit Persönlichkeiten und Heroen abverlangt, die sie nicht auf-
bringen können oder wollen.  

Um sich nicht selber Wege zum Leser zu verbauen, hat 
Savo Kostadinovski ein sehr altes Mittel eingesetzt, das in 
seinem umfangreichen Schaffen freilich eine Novität ist: Er hat 
seine patriotischen Lieder mit Fußnoten versehen, die 
freundschaftlichen Nachhilfeunterricht zu makedonischer 
Kultur- und Gegenwartsgeschichte geben. Das  Wort 
„Fußnote“ haben die Makedonen schon vor langen Zeiten von 
Deutschen entliehen und sie benutzen es ganz in deutscher 
Manier: Was erklärungsbedürftig ist, wird erklärt – kurz, 
umfassend und dank Nummerierung leicht auffindbar.  

Der Rest ist poetische Balance: Der Text darf nicht über 
Leserköpfe hinweggehen, die Fußnoten dürfen keine 
langatmigen Exkurse sein. Die Mischung macht’s!       
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Волф Ошлис 
 
 

САВО КОСТАДИНОВСКИ – НОВ ИЛИ ПРОМЕНЕТ? 
 
Саво Костадиновски, роден во 1950 година во источ-

номакедонското село Горно Ботуше (во општината Маке-
донски Брод), постојано ги привлекува читателите и прија-
телите со својата многудимензионалност во творештвото и 
животот. Дипломираниот техничар направи кариера како 
поет. Македонец по род, кој од 1973 година избра да живее 
во Келн на Рајна, кого нејасно е што повеќе го инспирира 
дали македонското родно огниште или западногерманско-
то опкружување. Љубопитниот светски патник ја собра 
инспирацијата од сите страни на светот и ја преточи во 
своето творештво. Чувствителниот поет во 2005 година со 
„Трите века“ претстави една романескна семејна хроника, 
која беше напишана толку интересно, загадочно и мајстор-
ски јазично стилски.  

Дали овој роман од 2005 година беше нешто како не-
гов уметнички пресврт? Се разбира Саво Костадиновски 
продолжи да пишува поезија, но таа сега беше поинаква, 
појасно опфаќаше време и простор за разлика од неговите 
претходни песни, кои премногу различно време поминуваа 
на различни мали места. Преокупацијата на поетот со 
своите бунтовни претци, неговото претставување на веш-
тините на дедо му и роднините откако зеле оружје в рака, 
патешествието во Америка, Австралија итн., кои претците 
на Костадиновски го поминале, претставува промена во 
творештвото на потомокот Костадиновски. Дали делата на 
неговите претци го „обоиле“ творештвото на Саво Коста-
диновски - дали дедо му и останатите роднини му помог-
нале на авторот? 

Авторот се сеќава на историјата, културата и судби-
ната на својот народ, историските податоци и настани ста-
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нуваат предмет на неговото творештво, па затоа трагедија-
та и волјата за живот на Македонците обработува еден вид 
на mea res agitur: Станува збор за нешта кои директно ме 
засегаат! Тоа е добро и потребно во она време кое изгледа 
заборавено за Македонија, нешто што е в ред или би треба-
ло да е в ред.  

Дали еден поет може и смее да биде патоказ и показа-
тел на својата национална историја? Од создавањето на 
„Одисеја“ на Хомер поставувањето на ова прашања само 
по себе е забрането. Но ризикот се состои во тоа што авто-
рот брзо и премногу силно го вовлекува читателот во па-
тиштата и крстосниците на сопствената национална исто-
рија, така што му го наметнува поистоветувањето со лико-
вите и хероите што не ги познава.  

За да не изгради идентичен пат со читателот Саво 
Костадиновски исползува едно старо средство, кое во не-
говото обемно творештво претставува новитет: тој своите 
патриотски песни ги појаснува со фусноти што и` даваат 
дополнително дообјаснување на македонската култура и 
современа историја. Поимот „фуснота“ Македонците одам-
на го имаат позајмено од Германците и целосно го корис-
тат во германски манир: нешто што треба да биде објасне-
то – кратко, обемно и благодарејќи на нумерацијата лесно 
видливо.  

Остатокот е поетска рамнотежа: Текстот не смее да 
излезе од главата на читателот, фуснотите не смеат да об-
ременуваат. Постигнат е идеален микс! 

                                                                                                                
Превод од германски:  

Стефан Симовски 
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Wolf Oschlies 
       
 

DREI ZEITALTER 
Oder: Wie die Makedonen vor über einem Jahrhundert  

nach Übersee kamen 
 
Das Buch  
Argat, gastarbajter, pečalbar u.a – die makedonische 

Sprache hat mehrere Benennungen für jene, die ihre 
Arbeitskraft verkaufen, um für sich und ihre Familien den 
Lebensunterhalt zu sichern. Daran sind die Makedonen 
notgedrungen und seit langen Jahren gewöhnt – über 500 Jahre 
stand Makedonien unter der Fremdherr-schaft der Osmanen, 
ihr fruchtbares Land ist 1912/13 von Griechen, Bulgaren, 
Serben und Albanern zerstückelt worden, die Rohstoffarmut 
der Region erlaubte so gut wie keine Industrialisierung, 
Arbeitslosigkeit und Armut waren immens hoch, eine der 
wenigen Chancen, die sich Makedonen boten, war die Ausreise 
ins Ausland, wo die fleißigen und anstelligen Makedonen 
Arbeitsplätze fanden, die regelmäßige Einkünfte und 
Überweisungen an die Familie daheim erlaubten.  

So weit ist das Schicksal makedonischer Generationen 
bekannt, aber wie tiefgehend ist diese Kenntnis schon? Savo 
Kostadinovski, geboren am 30. Mai 1950 im westmake-
donischen Botuše, hat einige Lebensläufe aus seiner eigenen 
Familie detailliert ausgebreitet, um tiefere Einblicke ins 
Seelenleben makedonischer Argati in Amerika, Australien und 
Westeuropa zu erlauben. Drei Zeitalter ist eine Romanchronik, 
die auch das epische und lyrische Echo auf Melancholie, 
Nostalgie, Liebe, Schicksal und Patriotismus darstellt, eine 
raue Lebensbeichte von drei Generationen Fremd- oder 
Gastarbeiter aus einer Großfamilie, die in drei verschiedenen 
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Kontinenten tätig waren, wobei drei kalendarische Jahrzehnte 
auch die drei Teile des Buchs ausmachen.  

Seit 100, 150 oder mehr Jahren gibt es gewiss keine 
einzige makedonische Familie, die nicht Angehörige aufweist, 
welche im nahen oder fernen Ausland einer Erwerbstätigkeit 
nachgingen oder noch nachgehen. Die Makedonen haben es nie 
als eine Art Verbannung empfunden, für Jahre oder gar ein 
Jahrzehnt ins Ausland zu gehen, wo die Arbeitslosigkeit nicht 
dreißig oder mehr Prozent betrug und ein fleißiger Makedone 
zu etwas kommen konnte. Es ist doch kein Zufall, dass die  
makedonische Bezeichnung für diese Landsleute, pečalbar, von 
pečalba abgeleitet ist, was Gewinn, Lohn, Fremdarbeit etc. 
bedeuten kann. Man wollte Gewinn, man gewann etwas, weil 
man eine spezifische Art von Integration praktizierte. Auf 
etwas wie „Familiennachzug“ zu pochen, fiel Makedonen nie 
ein, weil sie kollegiale Netzwerke unter denen knüpften, die 
dasselbe Schicksal teilten.  

Savo Kostadinovski hat das alles plastisch beschrieben 
und oft in lexikalischen „Anleihen“ an die makedonischen 
Sprachkonventionen der Zeitwende des 19. zum 20. 
Jahrhundert. Das stellt den Übersetzer oft genug vor schwer 
lösbare Aufgaben, die aber durch die Buntheit der Ereignisse, 
Themen, Sujets etc. wettgemacht werden. Kostadinovskis 
Großvater Kostadin war zur Arbeit im Ausland geflohen, weil 
er als „Heiduck“ oder „Komita“, also Kämpfer gegen die 
osmanischen Fremdherren in Makedonien, sichere Zuflucht in 
weiter Ferne suchte. Bei den „Heiducken“ war er „Vojvoda“ 
(Kommandant, Befehlshaber) gewesen und das blieb er auch 
unter seinen makedonischen Arbeitskameraden, seiner „Četa“ 
(Kompanie), in Detroit USA.  

Zusammenhalt war der „Leim“ der Gemeinschaft, der 
Bergbau kam ihnen nur anfänglich wie ein Grab vor, später 
machte es ihnen nichts aus, wenn sie selbst wochenlang kein 
Tageslicht erblickten. Amerika war so schlimm nicht, 
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„wenigstens haben dort die Türken nichts zu sagen“. Die 
Verbindung nach daheim wurde mittels „kniga“ 
aufrechterhalten, was „Buch“ heißt und „Brief“ meint, dabei 
auch die Qualen illustriert, die Briefschreiben einem 
makedonischen Pečalbar bereitet. Selten einmal gab es Anlass 
zu kleinen Feiern mit rakija (Schnaps) und gajda (Dudelsack), 
wobei letztere sie mit Iren zusammenbrachte, die auch Gajda 
spielten, wenn auch nicht so schön und melodisch wie 
Makedonen. Deren Hauptzerstreuung waren endlose muabedi 
(Debatten), die sich oft um abenteuerliche Themen drehten – 
etwa dass die Erde schon darum keine Kugel sein könne, weil 
anderenfalls die Menschen im Süden herunterfielen. Vielleicht 
„ins Meer“.    

Urgroßvater Kostadin arbeitete zehn Jahre in den USA, 
Großvater Janko sein Leben lang in Australien, der Enkel (und 
Ich-Erzähler) verbringt neun Zehntel seiner Jahre in 
Deutschland – alle durchwandern völlig unterschiedliche 
Lebenswege, die aber in ihrer makedonischen Gefühlswelt 
einander nahe kommen. Irgendwann kommt jeder 
makedonische Pečalbar wieder nach Makedonien zurück, „mit 
weißen Haaren und ein paar Dollars“, auf Dauer oder zu 
Besuch. „Eigenes bleibt eigenes. Amerika ist nicht für jeden. 
Selbst die Steine kommen mir hier anders vor. Mit denen hier 
kann man nicht einmal ein Hüttchen bauen, die taugen nicht als 
Dachsteine, wie bei uns“. Hinzu kommen die verrücktesten 
Erlebnisse daheim, etwa wenn Onkel Janko die seit 
Jahrzehnten vermisste Schwester gesund und fröhlich im 
Nachbartal wiederfindet und bei dieser Gelegenheit einen ganz 
neuen Zweig der eigenen Familie auftut.   
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Проф. д-р Волф Ошлис (Германија) 

 
 

AЏИЛАК ДО ШИШЕ 
Забелешки кон (турските) архаизми воoпшто и во 

творбите на македонскиот поет Саво Костадиновски 

 
Точно пред 100 години свршило труското владеење 

над јужниот Балкан и неговото срце Македонија. Труците 
биле скоро наполно истерани од Европа. Меѓутоа, до де-
нешниот ден се чувани трагите на нивното шествековно 
присутство овде, и највидливите траги Турците ги остави-
ле во јазикот. Или уште поточно и според Амина Шиљак-
Јесенковиќ од Сарајевсјкиот уиверзитет турцизми се ко-
ристат најмногу кога се зборува за гардеробата, архитекту-
ра, храна и верските обичаи. Меѓутоа, чинам, Македонци-
те, долги години се срамиле за овие „турцизми". Може би 
лингвистите, барем некои од нив, се уште не нашле приро-
ден однос кон овие зборови - за разлика од Македонците 
во странство за кои труцизмите се не само неразделен дел 
на македонското јазично секојдневие, туку дури белег за 
потесната регионална припадност. Во различни подрачја 
постои една употреба на различни „турцизми“ – и со тоа 
дури се гордее: „Кај нас во Велес се кажува...“, „има и не-
кои кумaновски“ и.т.н. 

Токму оваа, би рекол, „татковинска“ боја на турциз-
мите ги привлекува македонските автори од дијаспора, на 
пример Саво Костадиновски којшто во својот роман „Три-
те века“ ги користува како стилско средство за карактерис-
тиката на времето, луѓето и околината. Тоа занчи дека не-
говиот „арсенал“ на труцизми е многу поголем од оние 
класични зборови без кои македонската литература би 
била посиромава: аманет, аџилак, ѓердан, кавал, кантар, 
севдак и сл. Костадиновски, роден 1950 г. во село Ботуше 
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(Македонски Брод), живее од 1971 г. во Германија и е поз-
нат како лиричар и раскажувач.  

Колку „турски“ се овие „турцизми“ што ги употребу-
ваат Македонци дома и ширум светот и македонски автори 
од Прличев до Костадиновски? На почетокот на 20-и век 
најхрабрите борци против Османлиите се викале турски 
„Гемиџии“, што ни веројатно покажува дека Македонци 
веќе тогаш не осетиле што во својот јазик е турско и што 
не. Меѓувремено имаме уште позанимливи појави. Во ин-
тернетот се наоѓа неколку придонеси во кои се кажува дека 
македонските „турцизми“ се за Турците „македонизми“, и 
тоа е разбирливо штом се гледа правописната и фонетската 
форма на овие зборови. Сигурно, неколку од нив повеќе не 
се во оптек (ефендија, кадија, чифлик, авлија, везир) но тоа 
е нормално за секој јазик.  

Според оценката на германксиот поет и преведувач 
Ханс Бетге (Hans Bethge, 1876-1946) Турците до 1859 г. не-
мале никаква литература; тие го сметале својот јазик за 
примитивен идиом, незгоден за книжевни творби. Ако во-
општо пишувале нешто како песни, тогаш на персиски 
јазик. Дури Ибрахим Шинази (1826-1871), основнополож-
никот на турското новинарство и конгенијален преведувач 
на французки поети како Расин, Лафонтен и др., беше 
„отктривачот“ на убоста на народниот јазик, може би од 
бројните „турцизми“ во македонските народни песни, во 
исто време собрани и објавени од македонските браќа  Ми-
ладиновци.  

Општо земено денешните „турцизми“ имаат без 
друго еден турски корен, но се доста македонизирани: 
амам (hamam), ан (han), меана (meyhane), кафеана 
(kahvehane), ѓум (güğüm), филџан (fincan), алва (helva), 
тарабука (darbuka) и.т.н. Да не зборуваме за звучниот 
суфикс –џија што во турскиот оригинал суштествува само 
во рудиментарната форма –ci.  
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Ако ги прегледуваме бројните промени на изворно 
турксите зборови – дали воопшто е оправдано да зборува-
ме за „турцизми“? Зборовите не се чисто османски, ниту 
чисто македонски, тука некоја мешавина, нешто како 
Осмакедонизми или Македурцизми. Тоа гласи како шега 
во близината на духовито измислени нови „турски“ зборо-
ви: ишарет фенер (семафор), далаверџи чауш (премиер), 
резил чауш (министер), чоџук одаја (дестка соба), лезет 
најлон (кондом), абергајтан (телефон), аџами еким (лекар 
стажист), турбо еким (брза помош), сурат кутија (телеви-
зор), мууу харем (штала), карши сурат (огледало), и други, 
плус каламбури како „Имаме ли турцизми во јазикот? Ма 
јок бре!“ 

Наводно денеска во Македонија живеат уште околу 
80.000 Турци и во македонскиот јазик постојат околу три 
илјади „турцизми“.  Еден добар дел од нив се опфатени во 
„Речникот на странски зборови" од Толе Белчев (2002). 
Меѓутоа, турцизмите не се квантитативен проблем, исто 
така не проблем на еквивалентноста на лексиката во прево-
ди.  Зборовите од труско потекло се од 600 години домес-
тицирани во македонските јазични конвенции и норми, тие 
воопшто неможат да бидат безеквивалентна лексика или 
од различна вредност бидејќи тие се едно збогатување на 
јазикот и на јазичните можности во смисла на (скоро) нео-
граничниот избор меѓу зборови од различно потекло. Јас 
просто мислам вака: Така наречените „турцизми“ во маке-
донксиот јазик се звучни, убави и пластични во изразот. 
Од една стара Охриѓанка еднаш го чув изразот „Немој бре 
џанам“ што одамна е една од моите најсакани флоскули. 
Или еден трговец на прашање како му беше годината, 
лаконично одговараше: „бериќетна!“ И слични примери 
повеќе од романот „Трите века“ од Саво Костадиновски.  

Романот е една семејна хроника на дедо, татко и вуј-
ко и нивен живот како печалбари на три различни конти-
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ненти. Но, содражината во моментов не е толку битна како 
јазикот на романот. Во лингвистиката постои поимот „по-
грешни пријатели“ – ти читаш еден збор и мислиш дека тој 
ти е добро познат, но наеднаш излегува дека значењето на 
зборот е сосема поинакво. Еден ваков пример најдов кај 
Костадиновски со реченицата „Нивниот јазик ти бил бетер 
од арнаутскиот“. „Бетер“ - тоа гласи како англиски „better“ 
(подобро), но навистина значи „полошо, страшно лошо“.  

Костадиновски веројатно ги користуваше труцизмите 
со оглед на најдобриот ефект: Рајко стана „пишман-аџија“ 
(pişman-hacı) – и веднаш читателот има пред очите како 
кутриот Рајко изгледаше. Или: Имало куртул и од Америка 
(kurtul) – и се знае колку нему му беше одвратна Америка. 
Или: За да живее раат (rahat) – еден израз како кован за 
игри со зборови рат и раат. Или: Тие се ербап луѓе (erbap) – 
„ербап“ е во турксиот јазик една именка што значи нешто 
како „стручњак, експерт“, зошто овој „турцизам“? Истo е 
со зборови како душман (düşman), гурбетчија (gurbet), чор-
баџија (çorbaci), еснафлија (esnaf), дуќанџија (dükkanci), 
пазарџија (pazarci) и др. Секој од нив има барем еден маке-
донски еквивалент, но сепак авторот употребува „турциз-
ми“. Зошто? Сигурно бидејќи со нив се сврзани ассоција-
ции, нијанци, финесси кои им се близки на македонски го-
ворници со „турски“ искуства. Одговорот лежи во романот 
на Костандиновски и во „муабети“ на неговите јунаци.  

Тоа важи за зборови во еден определен историски 
контекст и исто така за „безвременски“ зборови како фајде, 
џенем, емиш, иљач, изим, ниет, кама, ака, чардак, абер, 
сермија и сл. И конечно има уште изрази каде човекот се 
прашува себе се што тие бараат во современиот и стан-
дартниот македонски јазик: ич, филан, каршија и.т.н.      

Со еден збор: Од гледната точка на „турцизмите“ 
најсмешната македонска народна песна е „Калеш бре Ан-
ѓо“ во која се пее: „Клето бре Турче/ туркси не разбирам“.    
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Фусноти: 
 

 Марија Леонтиќ: Турцизмите како јазична и културна нишка при 
превод на литературни текстови од туркси на македонки јазик, 
Скопје 2012 

Елена Павковска: Три илјади турцизми содржи македоснкиот јазик, во: 
Револуција (Скопје) бр. 106/2012 

Борис Апостолов: Бисакал да дадам мало појаснување околу именката 
„Гемиџии“ која во текстот лошо е објаснета. Во македонската 
историска борба за ослободување од Турското ропство, се 
среќаваат неколку вида на борци: Ајдути, Комити, војводи 
(чин), и партизани. „Гемиџии“ се еден вид борци, атентатори. 
Самиот збор „Гемиџии“, произлегува од зборот „Гемија“ – 
Брод. Слунските атентатори го минираа патничкиот брод 
„Гвадалкивир“ во Солунското пристаниште, за да со овој акт 
го привлечат европското и светскот внимание за тешкиот 
ропски живот што им беше наметнат на Македонците и не 
само на нив. Оттука и произлегува називот „Гемиџии“.  
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Саво Костадиновски  
 
 

ЕНЦИКЛОПЕДИСКИ ПРИЛОГ ЗА МАКЕДОНИЈА 
Волф Ошлис: МАКЕДОНИЈА  (Прилози кон културната 
историја), Визер издаваштво, Клагенфурт/Целовец, 2020) 

 
Проф. д-р. Волф Ошлис, како афирмиран македонист, 

е автор на голем број статии и книги за македонската кул-
тура, јазик и историја, но и за современите состојби во Ма-
кедонија. Во неговиот работен век покрај публицистичката 
дејност што ја посветува на земјите на Источна Европа, со 
голема љубов се занимава, пишува, истражува и открива 
вредни историски факти за Македонија, посебно за герман-
ско-македонските културни врски во минатото, со посебен 
акцент за делата на германските публицисти, писатели и 
научници, кои зад себе оставиле капитални и исклучително 
значајни дела  за Македонија, како што се Леонард Шулце 
Јена, Франц Дофлајн, Карл Штруп, Густав Вајганд, Хер-
берт Ертел... Тоа е резултат на неговата истражувачка но и 
публицистичка работа од околу половина век, работа која 
со голема љубов ја остваруваше како осведочен пријател 
на Македонија, на земјата за која честопати ќе рече дека 
првата средба со Македонија му била како љубов на прв 
поглед, затоа и меѓу Македонците е познат како германски 
Македонец или македонски Германец. Волф Ошлис на 
дело ја покажуваше љубовта кон Македонците и Македо-
нија и со вклучувањето во многу активности на македон-
ската дијаспора во Германија и со поддршката што ја дава-
ше. Знаеше да биде остар критичар на состојбите, кога по-
големите сили или соседите ѝ наметнуваа неправична по-
литика на Македонија. Како резултат на неговата македон-
истичка дејност, тој напиша и објави многу статии и вред-
ни дела за Македонија. За некои од нив доби и високи на-
гради. Го има објавено, меѓу другите, како соавтор со Вера 
Боиќ - првиот „Учебник по македонски јазик” печатен над-
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вор од границите на поранешна Југославија (во 1984 годи-
на), а кој Ошлис целосно го преработи, дополни, го збогати 
со обемен вовед и повторно го објави во 2007 година. Авт-
ор е на неколку книги објавени во Германија, меѓу кои 
„Македонија 2001 – 2004: Воен дневник од една мирна 
земја” (2004), на студијата „Македонија” во серијата „Сту-
дии за земји” (2004), „Македонија” (2012), како и книга за 
мајка Тереза (2009). Преведувач е на изданието на герман-
ски јазик на „За македонцките работи” на Крсте П. Мисир-
ков (Скопје 2012) и автор на книгата на македонски јазик 
„Гермакедонија (Студии за македонско-германската заем-
ност низ вековите)” („Македоника литера”, Скопје 2012) 
која содржи четириесеттина студии, статии и други прило-
зи за Македонија, односно за заемните културни врски 
меѓу Македонија и Германија. 

 Проф. д-р Волф Ошлис е извонреден познавач на 
културната историја на Македонија Потврда за тоа е него-
вата најнова книга „МАКЕДОНИЈА (Прилози за културна-
та историја)”, со докази и факти низ бројни текстови опфа-
тил целокупен преглед на историјата, културата, јазикот и 
македонската литература. Ова е едно вредно дело со тема-
тика од Александар Македонски до најновото време. Меѓу 
другото, пишува и за Охрид, за кој се знае дека е „Балкан-
ски Ерусалим”, за браќата Константин и Димитар Милади-
нов, како поборници за македонската национална култура, 
а се разбира и за Крсте Петков Мисирков и за неговото 
значајно дело „За македонцките работи”. Во статијата за 
Блаже Конески, Волф се осврнува кон еден прогресивен 
научник за македонскиот јазик и азбука. Потоа за Кочо 
Рацин, како втемелувач на современата македонска литера-
тура. Не го изоставил ниту поглаварот на Македонската 
православна црква г.г. Михаил. Во неговите статии компе-
тентно и аргументирано ги коментира и премрежињата за 
опстанок на земјата во времето на распадот на Југославија, 
кога Македонија остана своевидна „оаза на мирот” на Бал-
канот. Тоа беше виорно време кога Балканот, таканаречено 
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„бурето Барут”, беше експлодирало и со години се водеа 
незамисливи војни, на просторите на една Титова Југосла-
вија, на едно братство-единство кое се претвори во брат-
ство-убиство, па сѐ до немилиот конфликт со Албанците 
во 2001 година. Покрај тие видувања Волф Ошлис Маке-
донија пред светот ја преставува посебно со споровите со 
Грција, и дополнително се произнесува за Европската 
Унија. Посебно ги објаснува споровите со името на Репуб-
лика Македонија, за идентитетот и егзистенцијата на маке-
донската држава. Авторот Волф Ошлис извонредно ја 
претставил Македонија од времето на Александар Маке-
донски до Киро Глигоров, првиот претседател на само-
стојна република Македонија. Експертот за источна Евро-
па, Волф впечатливо ја има опишано античката Хераклеја, 
магичното археолошко Стоби, како и таканаречениот бал-
кански Стоунхенџ – Кокино. 

Како исклучително динамичен истражувач и научен 
работник ја проучил и балканската регионална јазична кул-
тура за време Османската империја, а посебно се осврнува 
кон Македонија, која лежи во срцето на Балканот. В. Ош-
лис впечатливо се осврнува и на македонската култура под 
бугарска окупација во 1913 година. Во суштина, герман-
скиот македонист и славист, успешно ги согледал состој-
бите, повикуваќи се на аргументите и историските факти, 
објаснувајќи ги со коментари гледани од бугарски аспект. 
А попатно, не ја заобиколил ниту граѓанската војна во 
Грција од 1946 до 1949 година. Како еден од најдобрите 
познавачи, проучувачи и афирматори на македонската кул-
тура во книгата „Прилози кон културната историја”, Волф 
Ошлис во една од статиите се осврнува на културните ме-
диуми, радиото, ТВ, печатот, книгите и графитот. Со совр-
шени информативни сознанија, тој раскажува за нивниот 
живот во времето пред околу еден век во 1920 како и во 
времето по Втората светска војна па сѐ до најновото време. 
Политичкиот аналитичар Волф Ошлис со своите извонред-
ни статии јасно ја докажува својата поврзаност со Македо-



 74

нија и кои се резултат на повеќедецениски труд, а со што 
тој дава вистински печат на најважните пунктови од кул-
турната историја на Македонија. Во над триесетина статии 
Волф Ошлис ставил јасен акцент и на својата борба како 
поборник на афирмацијата на македонската посебност, но 
истовремено остава впечаток на ерудитивен, темелен и 
компетентен познавач на македонската културна историја, 
а со тоа и на македонската историја. 

Затоа оваа книга е книга која за секој Македонец кој 
си ја почитува својата културна историја и своите корени и 
за него таа преставува како лична карта за идентитетот и 
привлечна лектира за својата национална историја. Но 
истовремено таа е и книга во која меѓу редови може да се 
прочита љубовта На Волф Ошлис спрема Македонија. 

 
 
 



 75

Savo Kostadinovski 
 
 
WOLF OSCHLIES: MAKEDONIEN – BEITRÄGE ZUR 

KULTURGESCHICHTE NORD MAKEDONIENS,  
WIESER ENZYKLOPÄDIE DES EUROPÄISCHEN 

OSTENS BAND 4.2, KLAGENFURT/ CELOVEC 2020 
 

Prof. Dr. Wolf Oschlies, ein anerkannter Makedonist, 
verfasste zahlreiche Aufsätze und Bücher zur makedonischen 
Kultur, Sprache und Geschichte wie auch zur aktuellen Lage in 
Makedonien. Oschlies hat Makedonien viele Male besucht und 
sich später daran erinnert, dass seine erste Begegnung mit dem 
Land so etwas wie „Liebe auf den ersten Blick“ war. In seinem 
Berufsleben hat er neben publizistischer Tätigkeit, die den 
Ländern Osteuropas galt, mit großer Liebe zu Makedonien 
gearbeitet, geschrieben, geforscht und wertvolle historische 
Fakten zum Land zu Tage gefördert. Das betraf vor allem 
deutsch-makedonische Kulturbeziehungen in der Vergangen-
heit, wobei er das Hauptgewicht auf die Werke deutscher 
Publizisten, Schriftsteller und Wissenschaftler legte, die 
gewichtige und höchst bedeutsame Werke hinterließen, also 
Autoren wie Leonhard Schulze Jena, Franz Doflein, Karl 
Strupp, Gustav Waigand und viele weitere. Diesen und anderen 
hat sich Oschlies als Forscher und Autor fast ein halbes 
Jahrhundert lang gewidmet – mit großer Liebe, wie sie ein 
überzeugter Freund Makedoniens aufbringt. Seine Liebe zu 
Makedonien und Makedonen hat Oschlies mit seiner Arbeit 
demonstriert, wie auch durch seine Beteiligung an zahlreichen 
Aktivitäten der makedonischen Diaspora in Deutschland, die er 
aktiv unterstützte.  Andererseits konnte er ein scharfer Kritiker 
der Unternehmungen großer Staaten und balkanischer 
Nachbarn sein, wenn deren Politik gegenüber Makedonien 
unfair und falsch war.  Als Ergebnis seiner makedonischen 
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Betätigung hat Oschlies viele Studien und wertvolle Arbeiten 
zu Makedonien publiziert, wofür er manche ehrenvolle 
Auszeichnung bekam. Das begann 1984, als er zusammen mit 
Vera Bojic ein „Lehrbuch der makedonischen Sprache“ 
veröffentlichte, das erste seiner Art, das außerhalb Ex-Jugo-
slawiens heraus kam. 2007 hat Oschlies das Lehrbuch allein 
überarbeitet, erweitert und mit einer umfangreichen Einführung 
versehen. Daneben hat er in Deutschland weitere Publikationen 
zu Makedonien vorzuweisen, etwa 2004 „Makedonien 2001 -  
2004: Kriegstagebuch aus einem friedlichen Land“, ab 2004 
mehrere „Landestudien Makedonien“ in dem international 
bekannten Informationsverlag „Munzinger. 2009 mit einem 
Buch über die Skopjer Jugendjahre von Mutter Theresa, das 
ihm vielfältige Reaktionen eintrug – positive in Makedonien, 
Serbien etc., negative in Albanien und dem Kosovo. 2012 hat 
er (in Skopje) die erste deutsche Übersetzung von Krste Petkov 
Misirkovs „Über makedonische Angelegenheiten“ herausge-
bracht und mit einer umfangreichen biographisch-historischen 
Einführung versehen. Ebenfalls 2012 erschien bei „Makedoni-
ka litera“ sein Sammelband „Germakedonija – Studien zur 
deutsch-makedonischen Wechselseitigkeit in Jahrhunderten“, 
das etwa vierzig Beiträge zu Makedonien und vor allem zu 
makedonisch-deutschen Kulturbeziehungen enthielt. Sein jetzt 
vorliegendes Buch „Beiträge zur Kulturgeschichte Nord Make-
doniens“ bietet mit einer Fülle von Dokumenten und Fakten 
einen profunden Überblick über makedonische Geschichte, 
Kultur, Sprache und Literatur, der den Zeitraum von dem 
Makedonen Alexander dem Großen bis zur Gegenwart 
umfasst. 

Häufig erwähnt er Ohrid, bekannt als „balkanisches 
Jerusalem“. Er widmet sich den  Gebrüdern Konstantin und 
Dimitar Miladinov, den Vorkämpfern der makedonischen 
Nationalkultur, und Krste Petkov Misirkov samt seinem 
grundlegenden Buch „Über makedonische Angelegenheiten“. 
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In seinen Ausführungen über Blaze Koneski befasst sich 
Oschlies mit einem großen Linguisten, der der makedonischen 
Sprache ein Alphabet gab. Auch Koco Racin fehlt nicht, der 
Begründer der modernen makedonischen Literatur. Ähnliches 
gilt für seine Ausführungen zu Mihail, dem Oberhaupt der 
Makedonischen Orthodoxen Kirche. In anderen Passagen 
schildert er kompetent und sachkundig den „Namensstreit“ mit 
Griechenland  die Wirren um den Bestand Makedoniens zu 
Zeiten des Zerfalls Jugoslawiens, als allein Makedonien die 
sprichwörtliche „Oase des Friedens“ blieb, da der Balkan, 
berüchtigt als „Pulverfass“, den gnadenlosen Krieg in Tito-
Jugoslawien erlebte. Aus „Brüderlichkeit – Eintracht“ wurde 
Brudermord, nicht zuletzt in dem furchtbaren Konflikt, den die 
Albaner 2001 provozierten. Das erwähnt Oschlies, wie er auch 
den sog. „Namensstreit“ mit Griechenland behandelt, in dem 
die EU den Staat Makedonien im Konflikt um seinen Namen, 
seine Identität und seine Existenz im Stich ließ. Aber Makedo-
nien, die antike Heimat des großen Alexander, überstand unter 
Kiro Gligorov, dem ersten Präsidenten seiner eigenstaatlichen 
Souveränität. Wolf Oschlies, Experte für Osteuropa, kennt sich 
aus in historischen Stätten wie Heraklea und Stobi aus, 
desgleichen mit dem „balkanischen Stonehenge Kokino“. 

Als pointiert dynamischer Forscher und Wissenschaftler 
hat er die balkanische regionale Sprachkultur zu Zeiten des 
Omanischen Imperiums untersucht, mit besonderem Akzent 
auf Makedonien, das im Herzen des Balkans liegt. Ausführlich 
befasst sich Oschlies mit makedonischer Kultur zu Zeiten der 
bulgarischen Okkupation ab 1913. Mit Erfolg betrachtete 
dieser deutsche Makedonist und Slavist die damaligen Verhält-
nisse, wobei er sich auf Argumente und historische Fakten 
beruft, die er mit der bulgarischen Sicht der Dinge konfrontiert. 
Im weiteren hat er nicht den griechischen Bürgerkrieg 1946 bis 
1949 übergangen. Als einer der besten Kenner, Erforscher und 
Förderer der makedonischen Kultur befasst er sich in seinem 
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jetzigen Buch „Beiträge zur Kulturgeschichte Makedoniens“ 
ausführlich mit makedonischer Medienkultur – Radio, TV, 
Presse. Buchwesen etc.   

Oschlies‘ Buch ist für jeden Makedonen, der seine 
Kulturgeschichte und seine eigene Wurzel achtet, so etwas wie 
ein Identitäts-Nachweis, zudem eine attraktive Lektüre zur 
eigenen Geschichte, verfasst von einem Autor, dem die Liebe 
zu Makedonien die Hand führte. 
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Anne Jüssen 
 
Der Autor  

 
Savo Kostadinovski wurde am 30. Mai 1950 im 

westmakedonischen Dorf Gorno Botuše, Gemeinde 
Makedonski Brod, geboren. Dort absolvierte er Grund- und 
Oberschule, um 1971 nach Deutschland zu gehen, wo er in 
Köln lebt und arbeitet. Kostadinovski ist seit 1989 Mitglied im 
Makedonischen Schriftstellerverband (DMP) und seit 1993 im 
Verband Deutscher Schriftsteller (VS). Er hat zahlreiche 
Bücher veröffentlicht, überwiegend Gedichtbände, von denen 
einige als makedonisch-deutsche Bilinguen erschienen sind. 
Kostadinovski ist ein in der makedonischen Diaspora in 
Deutschland beliebter Autor, der aber auch beste Kontakte zur 
Litera-turszene seiner Heimat unterhält und nahezu jedes Jahr 
auf dem internationalen Poesiefestival „Struga-Abende der 
Poesie“ zu finden ist. „Drei Zeitalter“ sind sein erster Roman, 
der auf neue Schritte in diesem Genre neugierig macht, denn 
im Roman kommt Kostadinovskis Neigung und Talent zur 
Geltung, das auch schon in seinen Gedichten spürbar war, alle 
Handlungen und Gedanken auf eine nachdrückliche Pointe 
zusteuern zu lassen. 
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Славе Николовски Катин 
 
 

САВО КОСТАДИНОВСКИ И НЕГОВАТА 
ПЕЧАЛБАРСКА ОДИСЕЈА   

 Публицистичките постигнувања на  писателот и поетот 
Саво Костадиновски од поодамна се познати на 

иселеничката и на јавноста во Република Македонија, 
како и на германската читателска публика. Тој како 
Македонец во Германија е познат и признат не само во 
Келн каде што скоро 5 децении живее и твори, туку и 

пошироко во Германија. 
 

Саво Костадиновски е еден од најистакнатите маке-
донски автори во иселеништвото. Неговото обемно поет-
ско и прозно творештво брои над 140 досега објавени кни-
ги поезија и проза за деца и возрасни. Како човек со два 
дома, еден во,Македонија и еден во Германија, тој е автор 
има 44 книги поезија и проза кои се објавени двојазично, 
на германски и на македонски јазик. Притоа, неговите де-
ла, особено неговиот роман наидоа на добар прием кај 
германските читатели. 

Во неговото обемно творештво, посебно место кај 
читателите и голем значај во литературата имаат поетските 
дела: „На Македонија со љубов“, „Јас и Келн“, „Записи од 
Америка“, со посебна нагласка на собраните поетски дела 
„Поезија за поезијата“, како и  прозните дела  „Сè од љу-
бов за Порече и Поречани“, „Појаснување“, „Трите века“, 
Роден крај со срце“, „Бисера и Филип“ и други. 

Исто така, Саво Костадиноски е колекционер на кни-
ги, при што формирал уникатен дел од библиотека на кни-
ги над 1000 македонски писатели и поети, и од секој од 
нив има по една книга. Таа вредна библиотека Саво ја 
подарил на библиотеката на Домот на културата во Маке-
донски Брод. 
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Саво Костадиновски е познат и признате еден од 
македонските писатели од дијаспората кој со успех пишува 
поезија и проза за млади и возрасни, со што со време се 
стекна да има позабележително место во македонската 
литература, а исто така со неговото творештво е истакнат, 
познат и признат и во Германија, за што сведочи и Лек-
сиконот на авторите од Келн, (во издание на Историскиот 
Архив на град Келн) од 1750-2000 година, дека Саво 
Костадиновски се поима и за автор на град Келн. 

 

     
 
Саво Костадиновски како писател е еден од најпозна-

тите и најпродуктивните македонски писатели за деца и за 
возрасни, кој поголемиот дел од својот живот го минува во 
туѓина, во Германија. Неговата печалбарска „одисеја“ ја 
почнува уште од најраната младост, и таа негова „жива 
книга“ ја бележи страница по страница, ја пишува и допи-
шува сè до ден-денешен.   

Саво Костадиновски е роден на 30 мај 1950 година во 
селото Горно Ботуше, Македонски Брод. Во родното село 
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се стекнува со основно образование. Потоа се доселува во 
Гостивар, каде што го продолжува школувањето. Има за-
вршено (дописно) средно машинско техничко училиште 
при Работничкиот универзитет „Нов Белград“ во Белград и 
три степени висок степен за технички инженер, во Келн.. 

Инаку, роднто место на Саво Костадиновски, селото 
Горно Ботуше се наоѓа во областа Порече, во западниот 
висок планински дел на територијата на Општина Маке-
донски Брод, чиј атар се допира со подрачјето на Општина 
Гостивар. Селото е планинско, на надморска височина од 
околу  1.200 метри. Горно Ботуше е сместено на левата 
страна на помала река, десна притока на Мала Река. Во ми-
натото, селото Ботуше претставувало една целина, поделе-
но на два краеви: Горно и Долно Ботуше, оддалечени едно 
од друго 3 километри. И во двата дела куќите биле поде-
лени на групи (маала), вообичаено групирани по родови, 
како што и се нарекувале. 

Интересно е да се спомене дека Горно Ботуше во пе-
риодот на Илинденското востание имало околу 400 жители  
Од Горно Ботуше се иселил голем број од неговото насе-
ление, така што, селото прераснало од средно во мало село 
по големина. Во 1961 година селото броело 518 жители, 
додека во 1994 година бројот се намалил на 44 жители, 
македонско население. Според пописот од 2002 година, во 
селото Горно Ботуше имало 22 жители, сите Македонци.  

За Саво Костадиновски Ботуше е изворот на животот, 
почетокот на неговите патишта кон светот, првите допири 
со природата која како вечен печат да оставила во споме-
ните и ракописите и неижбежно да му служат за инспира-
ција во неговото творештво. Таму е и изворот на првите 
песни инспириран од убавините на пејзажите на родното 
Ботуше, почвата во која пуштил длабоки корени во раната 
младост. Меѓутоа, детално не се искоренило, тоа Саво го 
потврдува со неговите десетина книги кои ги напишал за 
родното Ботуше и природното Порече. 
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После отслужувањето на војниот рок во 1970 година, 
Саво отпатувал на работа во Германија каде што сè уште 
живее во градот Келн. На почетокот откако пристигнал во 
Германија брзо го совладал германскиот јазик, и како млад 
човек полн со ентузијазам, почнал да се школува. Во тех-
ничкото училиште во Келн заврши трет степен технички 
инжињер, металска струка. За време на студиите секој го-
дишен одморот го користеше да работи, за да ја подобри 
сопствената егзистенција. Бил вработен во „Дојче Бундес-
бан“,со што неговите инпресивни патувања по цела Европа 
му овозможиле да напише и неколку збирки поезија, со па-
тешествена тематика. 

 

 
Црквата „Св. Никола“ во Село Горно Ботуше 
 
Бидејќи Саво Костадиноски од рано детство тргнал 

по светот, во неговата поезија како за деца така и за возрас-
ни многу инспиративно се присутни неговите патешестве-
ни теми, од Австралија, Америка, Африка, Индија, Кина, 
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Тибет, како и темите по цела Европа до каде што пропату-
вал. Затоа поезијата му е составен дел од животот; таа му е 
живот во секојдневието, и продолжување на негово живот-
но искуство. 

Саво Костадиновски педесет години живее во метро-
полата Келн, во Германија. Келн е германски четврти нај-
голем град (по Берлин, Хамбург и Минхен) и е најголем 
град, како во германската сојузна покраина Северна Рајна-
Вестфалија, така и во рамките на метрополитенската об-
ласт Рајна-Рур, една од главните европски метрополитен-
ски области со повеќе од десет милиони жители. 

Во Келн се наоѓа седиштето на католичкиот Келнски 
архиепископ и еден од најстарите европски универзитети. 
Келн е еден од главните културни центри во Рајнската 
област и има динамична уметничка сцена. Келн е дом на 
повеќе од 30 музеи и стотици галерии. Келн, исто така, е 
добро познат по неговите прослави по повод келнскиот 
карневал, годишниот реге-фестивал Сумерјам и келнскиот 
геј-прајд. 

Саво Костадиновски првата песна  ја напишал како 
домашна задача во основното училиште „Братство Един-
ство“ во Гостивар, по повод земјотресот во Скопје на 26 
јули 1963 година.После таа песна следеле низа песни за 
секоја година по една песна и така со време настанала и 
збирката „Стихувани Години“, која јубилејно во 2020 годи-
на ја објави. Тоа било почеток за преку пишаниот збор 
успеваше да го зачува неговиот македонски мајчин јазик. 
Но и со време да се догради, а тоа се забележува во негови-
те книги поезија за возрасни кои пред сè во младоста за 
време на студенските години ги пишувал на германски ја-
зик, за подоцна да ги преведе и препеа на македонски 
јазик. 

Саво Костадиновски ќе напише „Туѓина можеш да 
смениш, ама родниот крај не можеш да го смениш, тој е 
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еден и единствен“ и дека Македонија е земја на печалбари. 
Сè уште по светов ги има семејствата на Саво, кои остана-
ле од неговите пра дедовци, посебно во Австралија каде 
што завршува лозата на прадедо му Костадин војводата 
капиданот, така што според неговото презиме Костадинов-
ски скоро сите семејства од Јанковски се преименувале во 
Костадиновски. 

Затоа, на Саво морално му се наметнала една голема 
задача, која успешно и како треба, како „борец со перо в 
рака“ ја исполнува. Задачата за неговите  претци, на трите 
генерации втемелени во непокорот и истрајот на македон-
ската држава. Иницијатор на задачата бил пред сè профе-
сорот Томе Саздов со кого Саво дружел во Келн, во седум-
десетите години во минатиот век, а воедно бил и негов сту-
дент, додека Саздов бил на Катедрата за словeнски јазици.  

Саво Костадиновски потекнува од патриотско семејс-
тво, неговиот татко Сергеј бил учесник на Сремскиот 
фронт, а дедо му Костадин бил комитат како и дедо му 
Дамјан (по мајка) илинденец. Тоа го поттикнало Саво да го 
напише романот „Трите века“, монографијата „Сè од љу-
бов за Порече и Поречани“, збирката поезија за млади 
„Вечен глас“ како и обемната книга „На Македонија со 
љубов“, во кои провејува храбриот комитски дух на него-
вите славни предци.  

Во неговото творештво посебно место имаат поетски-
те дела: „На Македонија со љубов“, „Јас и Келн“, „Записи 
од Америка“, како и прозните дела  „Сè од љубов за По-
рече и Поречани“, „Појаснување“, „Трите века“, „Роден 
крај со срце“ и „Бисера и Филип“ 

Негови творби се објавувани во списанијат за деца и 
возрасни во Македонија. Преведуван е на српски, хрват-
ски, германски и на романски јазик. Застапуван е во лекси-
кони, избори и антологии во Македонија и во Германија. 
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Како дводомен автор пишува лирика и проза за деца 

и за возрасни на македонски и на германски јазик. За него-
вите книжевни дела е наградуван и преведуван на повеќе 
јазици. Застапен е во избори, лексикони, антологии во Ма-
кедонија и во Германија. Член е на Друштвото на писате-
лите на Македонија од 1989 година, на Сојузот на писате-
лите на Германија од 1993 година и на Сојузот на нови-
нарите и на преведувачите на Македонија од 1995 година. 

Добитник е на наградата „Златна грамота“ на Мати-
цата на иселениците на Република  Македонија, доделена 
во рамките на Струшките вечери на поезијата во 1993 го-
дина. Добитник е на „Почесно признание“ (2018) од Син-
дикатот, во рамките на Сојузот на Германските писатели, 
по повод 25 годишно членство и соработка.  Од Агенцијата 
за Иселеништво на Република Македонија, оваа година 
доби Благодарница за промоцијата на македонската култу-
ра и јазик во иселеништво преку пишаниот збор.  
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Владо Јаневски 
 
 
ПОД ДРУГА ШАПКА СО САВО КОСТАДИНОВСКИ 
– ПОЕЗИЈАТА НЕ БИ ЈА ЗАМЕНИЛ СО НИШТО НА 

СВЕТОТ 
 
Продолжуваме со циклусот „Под друга шапка“, прет-

ставување на наши автори што живеат и творат надвор од 
Македонија. Циклусот се вика „Под друга шапка“ затоа 
што со секој напис ќе ѕирнуваме под творечката шапка на 
авторот. Во случајов шапката може да се толкува и како 
друга земја и се совпаѓа со тоа што ќе претставуваме наши 
автори кои творат под други шапки т.е. во други делови на 
светот. Ги повикуваме авторите од Македонија кои живеат 
надвор од земјата да нè контактираат за да ги претставиме 
и ѕирнеме и под нивната „шапка“. 

Во очекување на вашите творечки „шапки“, овојпат 
просторот му го отстапуваме на наш автор од Германија. 
Творечката шапка ќе ја поткрене Саво Костадиновски - 
раскажувач, патописец и препејувач. 

 
OПИШИ ЕДЕН (РАБОТЕН) ДЕН ОД ТВОЈОТ ЖИВОТ? 

Саво: Ова претставување ме затекна во незавидна 
состојба, во строга изолација заради пандемијава, затворен 
сум во еден сопствен круг. Но, наспроти таквата ситуација 
сепак творам, одамна сум се навикнал преку поезијата и 
прозата да си растоварам по некоја тежина што сум ја имал 
во животот. Колку за пример, во минатата година во една 
таква изолација ја напишав збирката поезија за деца „Од 
дневникот на самоизолација“. А сега? Повторно си созда-
вам, вообичајувам еден сопствен систем на уште построга 
самоизолација и денот ми е целосно испланиран. За жал, 
живееме во време кога целиот свет е во состојба на прежи-
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вување. Со тоа и јас морам да се помирам, дали сум во 
Келн или во некој друг град. 

Се надевам дека наскоро ќе се вратиме во нормален 
живот и ќе оживее литературниот живот овде во Келн, 
повторно ќе имаме поетски читања, ќе дружиме и ќе си 
помагаме. Ќе помине и ова незгодно време, доста нѝ е од 
дигиталната комуникација и виртуелните гушкања преку 
телефон. Со надеж сум повторно да бидам и со моите дру-
гари од Македонија со кои се знам над педесет години овде 
во Келн; повторно да се собираме на пикник или да про-
славуваме во црква по повод некој православен празник. 
Со надеж сум да се видам и со младите деца Македончиња 
и како и секогаш да им подарам по некоја моја нова книга. 
Така е кај секој еден автор, а така е и кај мене, спонтано, 
само од себе, преку слободата на живеење се наметнува ра-
ботниот ден...  

 
ДАЛИ ЖИВОТОТ ВО ТВОЈАТА СРЕДИНА СЕ МЕНУВА 
НА ПОДОБРО ИЛИ ПОЛОШО И ЗОШТО? 

Саво: Што се однесува до мојата средина во Келн и 
во Германија, состојбите се менуваат, „еволуираат“ кон 
добри, но, за жал и кон лоши работи. Келн не е тој град од 
пред 50 години кога за првпат дојдов на гости кај моите 
братучеди. Но, откако пред некоја година се пензионирав, 
мојот начин на живеењето се промени на подобро. Пред сè, 
со месеци бев во татковината, која ја имав „времено“ на-
пуштено после земјотресот 1963 година и живеев по разни 
земји по светот. Во меѓувреме некои од моите планови ми 
се исполнија, имено, јубилејно ја објавив збирката поезија 
„Со цвеќето по светот“, 150-та збирка, од моето обемно 
поетско и прозно творештво. 

Пензионерскиот живот сега го поминувам релаксира-
но. За сè наоѓам време, особено за моето семејство, за мои-
те внуци. Нови работи? Како за секој автор така и за мене, 
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тоа е книжевниот живот кој го живеам и во овие години 
што успешно творам. Мојот двоен книжевен статус, маке-
донски и германски, не ми претставува никаква бариера - 
како дводомен автор пишувам на македонски и на герман-
ски јазик, та затоа подеднакво сум познат и признат во 
двете средини. 

 
КАКО СЕ ИНСПИРИРАШ, КАКО ТИ ДОАЃААТ ИДЕИ 
ЗА ПИШУВАЊЕ? 

Саво: Моите песни и прозни ракописи ги пишувам на 
најразличен начин. Некои збирки сум ги пишувал за некол-
ку дена. На пример, збирката поезија за деца „Со Ботуше 
во Париз“ја напишав повеќе во движење за време на еден 
краток престој во Париз. А поемата за деца „Еврорека“ ја 
напишав во автобус на пат од Келн до Скопје, за 32 часа 
патување. Не смеам да ја заборавам и монографијата „Под 
добра вода“, за моето родно село Ботуше, која ја имам 
пишувано неколку децении. Во неколку прилики дури и се 
откажував, ме обземаше разочарување. Разочаран бев што 
селото се испразни, луѓето се отселија. Но љубовта кон 
родниот крај и татковината била појака од разочарувањето. 
Монографијата ја напишав и ја објавив, како и моногра-
фијата „Сè од љубов за Порече и Поречани“. Копнежите и 
носталгиите ми биле некаков вид преносни мостови кон 
родниот крај и татковината. Така настана и книгата „На 
Македонија со љубов“, десет збирки поезија за млади во 
еден том.  

Патувањата по светот ги чувствував како творечки 
предизвик. Патувањата за поетот се слобода, гледани со 
љубопитното поетско око. Слободата на патувањата ми бе-
ше рамна на слободата на песните кои во мене се раѓаа, 
инспирирани не само од природата туку и од добронамер-
ните луѓе со кои дружев и соработував. 
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Такво е моето творечко постоење, со интимното би-
тие на песната, кое се отсликува во мојот обемен творечки 
опус. Поезијата со ништо на светот, по никоја цена, не би 
ја заменил. Насекаде каде што сум бил по светот имав по-
води да пишувам стихови: во Австралија, Америка, Кана-
да, Индија, Кина, Тибет, Африка, по цела Европа, во секој 
град во Македонија и во секое село по целото роднокрајско 
Порече.  

Тематски претежно сум преокупиран со родољубива-
та тема, патешествијата, историјата на Македонија и други 
теми. Темите како да ме следеле низ животот. Не сум си 
наметнувал теми. Сум патувал по светот и сум пишувал. 

 
ДАЛИ МИСЛИШ НЕКОГАШ ДА СЕ ВРАТИШ ВО 
МАКЕДОНИЈА (ДА/НЕ) И ЗОШТО? 

Саво: Во моментов, чекам да се надмине изолацијата 
од пандемијата, која ги наруши повеќето аспекти на живе-
ењето и спремен сум во првата прилика да заминам во мо-
јата тактовина. Откако се пензионирав, во мислите сè пове-
ќе сум таму. Овде, во Келн и подалеку, дружам со моите 
колеги писатели. Во татковината е подруго чувството на 
живеење, овдека сè уште сум со стаус на Gastarbeiter – гос-
тин работник. Откако се пензионирав повеќе не сум работ-
ник туку само гостин во Келн. Кога сум во Македонија, 
поминувам извесно време во Скопје. Но, Скопје за мене не 
е што и Македонски Брод, каде што се чувствувам како 
домородец, во секое село по Порече сум како дома и во 
родното Ботуше. Речиси во секое село по Порече имам по 
некој од мојата широко разгранета лоза: пет браќа на татко 
ми и пет сестри на мајка ми. Ова допринесува да се чувст-
вувам како дома во моето исконско Порече. Моите чувства 
за Скопје сè уште имаат сенка од страотното минато, кога 
настрадав на денот на земјотресот во 1963 година. Во секој 
случај, планирам наскоро да се вратам засекогаш во Маке-
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донија, каде што сум целосно со мислите и чувстата. 
Тогаш и физички ќе бидам во прегратката на татковината.  

 
 
ВЕЧЕН ЖИВОТ 
 
Книжевноста е мојата втора татковина 
штом насекаде по светот  
се чувствувам како во свој дом 
 
Поезијата е мојот роден крај  
во кој се раѓаат моите песни 
 
Песните се мојот идендитет  
кои го носат  
моето име и презиме 
 
Стиховите се моите магични будилници 
кои ме будат 
во утрото на мојата нова песна  
под поетското небо на родниот крај  
во вечниот живот  
на мојата втора татковина. 
 
 
МЕСТО ЕДНА БИОГРАФИЈА 
 
Кој сум? 
 
Тајната е во кумот и матичарот - 
тие со исто мастило и перо 
ме запишале  
во матичната книга на родени 
и ме предале  
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на наречниците и судбината 
според кои изгреала  
мојата ѕвезда на животот. 
 
Од каде сум? 
 
Одговорот е во Ботуше - 
тоа ќе ви ја каже 
адресата на моето постоење 
и идентитет. 
 
Таму  
во една точка 
според некое непишано правило 
ми се соединуваат 
сите страни на светот. 
 
Каде живеам? 
 
Прашајте го Келн - 
тој ќе ви објасни 
дека речиси 50 години 
сум негов жител - 
и како според божја волја 
вечноста 
со него ме збратимила. 
 
А доколку 
светот го запрашате 
тој најдобро ќе ви каже 
како го мајсторисувам животот 
според желбите 
кои ми се издолжуваа 
до најдалечните меридијани 
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на планетава Земја 
па затоа 
целиот свет го признавам 
за татковина 
на сите мои спомени и песни. 
 
А литературата? 
 
Нејзе 
името и презимето 
за секогаш £ ги препишав. 
Преку неа 
насекаде ќе се дознае 
за Ботуше и Келн  
и за целиот свет 
до каде јас сум ги запишал 
родендените на моите песни 
како нивен кум и матичар. 
 
Саво Костадиновски e мaкeдонско-германски поет, 

раскажувач, патописец, писател за деца и возрасни и пре-
пејувач. Роден е на 30 мај 1950 год. во село Горно Ботуше, 
Македонски Брод, Maкeдонија. По катастрофалниот земјо-
трес во 1963 год. во Скопје, заминува да живее надвор од 
Македонија. Во 1971 се доселува во Германија. Вишо тех-
ничко училиште завршил во Келн каде што од 1973 год. 
постојано живее. Како дводомен автор пишува поезија и 
проза за деца и за возрасни на македонски и на германски 
јазик. Член е на Друштвото на писателите на Македонија 
(од 1989), на Сојузот на писателите на Германија (од 1993) 
и на Сојузот на новинарите и на преведувачите на Македо-
нија (од 1995). 

За неговите книжевни дела е наградуван и преведу-
ван на српски, хрватски, германски и на романски јазик. 
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Добитник е на наградата „Иселеничкка грамота“ на Мати-
цата на иселениците на Република Македонија, доделена 
во рамките на Струшките вечери на поезијата во 1993 го-
дина и на „Почесно Признание“ (2018) од Синдикатот, во 
рамките на Сојузот на германските писатели, по повод 25-
годишното членство и соработка. Од Агенцијата за Иселе-
ништво на Македонија, оваа година добива благодарница 
за промоција на македонската култура и јазик во иселени-
штво преку пишаниот збор. Негови творби се објавувани 
во списанијата за деца и возрасни во Македонија. Застапу-
ван е во лексикони, избори и антологии во Македонија и 
во Германија. 
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КОН ЦИКЛУСОТ ПЕСНИ,  
НА ПОЕТОТ ЃОРЕ ГЕРОСКИ 

 
НАМЕСТО ВОВЕД 

 
Во далечната 1968 година, на една заедничка верска 

слава, заедно со селото Ботуше и Железна Река, во дворот 
на манастирот „Св.Никола”, горе на планината Добра 
Вода, случајно се запознав со Драге Геровски од комшис-
кото село Железна Река. Се гледавме одвреме-навреме, но, 
во една прилика, кога дојдов во посета на моите родители 
во Гостивар, Драге бил информиран дека јас ќе дојдам, и 
бидејќи со куќата не беше многу одалечен, дојде  со мене 
да се види. Јас веќе знаев дека неговиот син Ѓоре, кој за 
време на ослужвањето на ворениот рок во југословенската 
народна армија беше загинал во Вуковар, каде што за 
првпат изби конфликтот како почеток на распадот на Југо-
славија. Драге, а и неговата сопруга ожалостени ми распра-
ваа, дека нивниот син Ѓоре пишувал поезија и некаде пес-
ните му заталкале, и од тоа нема ништо, па доколку нешто 
од некаде дознам да се интересирам и да ги „спасам” макар 
тие ракописи. Јас тоа нивно кажување многу добро го запа-
метив, така што имав среќа да дојдам до овој циклус песни, 
кои ми ги даде Проф. д-р.Томе Саздов. Не случајно појдов 
кај Саздов. Договорот беше да ми даде книги за да ги одне-
сам во Келн, да ги подарам по нашите клубови каде што 
македонските дечиња учеа дополнителна настава по маке-
донски јазик. Во Келн се запознав со Проф.д-р. Саздов во 
средината на седумдесетите години на минатиот век, каде 
што држеше настава на катедрата за славистика. 

Деннта стигнав на договореното време. Го најдов 
професорот Томе како расчистуваше по полиците во него-
виот кабинет во униврерзитетот во Скопје, каде што рабо-
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теше, бидејќи веќе го добил решението за во пензија, ре-
шил некои книги кои ги имаше дури и дупликат мене да 
ми ги подари. Во расчистувањето наиде на еден плик со 
песните од Ѓоре Геровски пратени до редакцијата „Совре-
меност”, со назнака за Томе Саздов, за да се објават. Ми ги 
даде песните, за што веднаш му објаснив дека се знам со 
неговите родители и дека  зедов обврска дека ќе ги зачувам 
доколку дојдат во мои раце. Го прочитав циклусот песни, 
пишувани во едно виорно време, во одбрана на Титовата 
Југославија, за која Тито беше водачот за слобода и мир, во 
војна со неговите борци  за Југославија, да ја ослободи од 
фашистичкиот агресор, во втората светска војна. Ѓоре Ге-
ровски не бил прв ниту последен војник, кој со живот пла-
тил за слобода на татковината, затоа големината на живо-
тот се цени и почитува според заслугите на нивните дела. 

Ѓоре Геровски уште на изворите на животот „зами-
на”, но, не за секогаш, неговиот живот е спомен од река, 
која не одминува штом спомените остануваат да живеат за-
секогаш. Овој циклус од петнаесетина песни, се песни за 
сите генерации сегашни и идни како да се сака и брани тат-
ковината, како една поучна лекција. Но, за несреќа непред-
видената судбина му го попречи патот на младиот поет од 
Железна Река, но поетот Ѓоре Геровски, ни докажа дека 
ѕвездата на хероите е најсилна од секоја друга светлина, 
бидејќи во неа се препознава слободата, светлината која се 
чувствува во анѓелски височини. За тој краток период од 
животот на поетот Ѓоре Геровски,  тој остава еден циклус 
песни со длабоки траги, не само во историјата на неговото 
родно село Железна Река, туку и подалеку како поет и 
воин. Книга која допрва ќе си дочека своја профинета важ-
ност, песни кои имаат своја носивост на кобното виорно 
време. 
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ЕДЕН ЖИВОТ ПОМНОЖЕН СО ЖИВОТ 

        
Јубилејно возгордеан, го напишав овој вовед, за вре-

мето изминато во еден период од 50 години. Но, иако е 
обемна темата на оваа книга, сепак ќе се обидам, да посо-
чам некоја мисла и смисла, да кажам неколку реченици, од 
неколку површни гледни точки. 

Всушност, во човекот сѐ е во некакво загадочно соз-
вучје-поврзаност, во таинствениот живот на неговата при-
рода, во неговиот микрокосмос. Но, колку и да се загадоч-
ни тие длабочини во човекот, толку тие се и интересни. 
Затоа човекот е во вечна потрага, и се стреми со мислата да 
разобличи нешто во себеси, од сопственото постоење, со 
мислата која го води до незамисливото, до  ограниченоста. 

Можеби и затоа си имаме своевидни претпоставки за 
среќата, судбината, наречниците, и сопствената ѕвезда... 
Овде, со право си земам да кажам, дека битието човек е во 
божји раце, напати и оваа книга е според волјата и милоста 
божја. Песната, која е посветена на катастрофалниот земјо-
трес во 1963 година, е моја прва песна со која ја крунисав 
мојата поезија. Сега ми се наметнува прашањето: Дали 
беше навистина катастрофалниот земјотрес што го разурна 
Скопје тој, од толку пресудно значење за мојот живот? Од 
времето кога настрадав на мојата тринаесетгодишна воз-
раст, да се најдам на лекување во Белград. Потоа за едно 
извесно време на работа во Славонски Брод, каде што ја 
дочекав инвазијата на Советскиот Сојуз, врз тогашната 
Чехословачка во 1968 година. Тогаш јас сакал - не сакал 
како 18 годишно момче, мене од работа ме зеде воена по-
лиција и ме однесоа во Загреб, во касарната „Маршал 
Тито” на отслужување на воениот рок. Југославија беше 
воено мобилизирана за одбрана од евентуална инвазија од 
страна на Советскиот Сојуз. После отслужениот воен рок 
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во 1970 година, авантуристички отпатував во Келн, во по-
сета на мојот братучед Дано Јанкоски кој моментално таму 
беше на работа, испратен преку заводот за вработување од 
Македонски Брод. Бидејќи за работата ми требаше договор 
меѓу Југославија и Германија, јас се јавив во надлежниот 
завод во Гостивар, од каде што ме упатија во Минхен. Така 
што  од 1971 година па сѐ до денес сум со статус на Гас-
тарбајтер. Оваа 2020 година направив 70 години од мојот 
живот, и 50 години од моето прво доаѓање во Германија. 

Денес, кога се навраќам кон оваа книга, „Стихувани 
години”, ме враќа половина век наназад, и штом ќе се про-
шетам со мислите низ минатото, забележувам добри и 
лоши времиња, еден голем мозаик на различни спомени. 
Впрочем, како да постоеле некои натприродни непишани 
закони и ми „шепнале” да ја пишувам книгава, додавајќи 
по една песна за секоја година. 

Но, не се чувствував дека сум „заробен” во сопстве-
ниот свет, меѓу мислата и незамисливото. Всушност, и 
тука можев да си воспоставам ред. Туѓината не ја чувству-
вав со некои неподносливи носталгии, копнежи и слично. 
Имав своевидна заштита, песната ми беше, ем придружник 
ем одбрана, било каде да патував по светот. Со време, во 
себеси како да си создадов своевидна приватна религија, 
на мислата, зборот, на сопствениот истрај, идејно и идео-
лошки на светот, со свој портрет, профил, образец... 

Како доказ е оваа книга, со која со децении сум жи-
веел, сум верувал во животот, сум гледал кон иднината, и 
покрај судбоносните премрежја. Феноменот во оваа книга 
го гледам со искристализирани погледи кон минатото. 
Спомените се тие кои во мене ми кажуваат за една сопст-
вена традиција низ мојот век.  

Минатото ми се одѕива како недосонувана и недона-
пишана поема која не сака да згасне, туку гори, оживува во 
спомените, така го осведочува мојот живот, возгордува и 
го помножува, со животот на песната, поезијата. Затоа во-
ведот го насловив - „Еден живот помножен со живот”. Фи-
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лозофијата на оваа книга има и ќе има, толку долг живот 
во мојот живот, колку што таа  ќе трае. Живот со кој ќе жи-
вее и со љубителите на поезијата. 

Што се однесува до моето животно мото-кредо, јас не 
сум бил, ниту сум опседнат, да го толкувам моето животно 
кредо, штом имам чувства како моите внатрешни енергии 
(а тоа се песните), ме утешуваат и успокојуваат. Песните 

се израз и воодушевено кажуваат пред сè за Порече, и по-
далеку. Ќе кажуваат и тогаш, кога јас нема со нив да 
бидам.  
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НАМЕСТО ВОВЕД КОН ЗБИРКАТА ПОЕЗИЈА ЗА 
ДЕЦА - ДОМАШНИ И ДИВИ ЖИВОТНИ 

 
На планетава Земја постојат безброј животни. Ги има 

многу врсти, но, точно е и тоа дека  има животни кои сѐ 
уште не се откриени. Точно е и тоа дека на некои места, 
човекот не може да допре и да ги проучи. За сега има уште 
непознатите животни. Веднаш може да се спомнат прашу-
мите и океаните, а во нивните длабочини постои разнови-
ден и сè уште неоткриен животински свет. 

Но, на човекот најблиски му се домашните животни, 
со кои живеел од најстарото време, откако почнал да се 
развива и оформува како човек. Како  во старото време, 
така и денес, незамисливо е за човекот било каде да живее, 
не може без домашни животни, посебно животот на село. 
Тие се основен услов за егзистенција. Но, некои земји во 
светот имаат домашни животни, кои се карактеристични за 
таа средина, пример камилата, која е отпорна на тропски 
температури, а еленот на поларни температури. 

Јас лично, како селско дете, до мојата десетгодишна 
возраст одраснав на село. Добро си спомнувам на сите на-
ши домашни животни со кои се живееше во една хармони-
ја, сметајќи ги како дел од нашето семејство. 

Како пример, во зимата овците се јагнеа, па доколку 
зафатеше јака студена зима, овцата со јагнето ја земавме во 
собата. На јагнето се радував како на дете новороденче. 
Кога ќе се сретнев со моите другари, често пати разгова-
равме  за новородените домашни животни. Дали се тоа јаг-
ниња, телиња, кучиња или мачиња. Домашните животни 
ни беа најмили играчки, покрај игрите кои самите си ги из-
мислувавме. Моето време после втората светска војна, 
беше сосема друго време, за разлика од денешново совре-
мено време, со сѐ и сѐшто за младава генерација. 
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Во селото немаше куќа без коњ, крави, овци, кокош-
ки... Добро си спомнувам колку бев сигурен штом сум со 
нашиот Шарпланинец. Од љубов кон тој благороден пес, 
понекогаш го земав во дневната соба. Всушност, кучето ми 
беше најверен и најблизок другар.  

Си спомнувам и за нашиот коњ, на кого јавав по пла-
нината Добра Вода, на прошетки со мојот дедо кој ми ги 
исполнуваше желбите, а по нас се разбира одеше нашиот 
најверен другар, Шарпланинецот. 

Но, со време, откако се преселивме во Гостивар, то-
гаш јас како „градско” дете, не потиштено, туку гласно та-
гував во станот и се чувствував како да сум во кафез, во зо-
олошка градина. Едноставно, плачев по кучето по мојот 
најверен другар. 

 Тагував по селото, по природата, и школските дру-
гари. Кога потпораснав, имав прилика да појдам во зо-
олошката градинка во Скопје. На едно место да видам 
толку многу разни животни од цел свет. Не можат да се 
опишат тие спомени, таа радост. 

Спомени, кои во мене тлеат повеќе од половина век. 
Ги носам со себе и токму тие спомени, некако ја  спотнаа 
желбите, да посветам повеќе внимание кон животните, да 
ја напишам оваа збирка поезија посветена токму на домаш-
ните и дивите животни. 

Разбирливо е дека на светов постојат и многу други 
интересни животни, но, незамисливо е, за секое животно 
да се напише по една песна.Туку инспириран бев од тие 
животни кои како на децата, така и на возрасните им се 
најпознати. 

Во есента 2019 година во зоолошката градина во 
Усти над Лабем, недалеку од Прага, ми успеа да ја напи-
шам оваа книга песни, а со мислата бев во времето, кога 
живеев во моето родно село Горно Ботуше, со моите сака-
ни домашни животни. Пишуваќи ги песните, се вратив со 
мислата во годините на моето рано детство. Токму така и 
песните ги прилагодив за таа возраст. 
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НАМЕСТО ВОВЕД - КОН РОМАНОТ „ТРИТЕ ВЕКА” 
 
Моето животно искуство ми потврдува, дека колку 

човек порано се одвои од родното место, толку подолго во 
животот му траат носталгиите за него. 

Јас сум откорнатик уште од раѓање. И затоа целиот 
мој живот, со сето битие, и во сето творештво – трагам по 
корените. Целиот живот ми е еден голем копнеж - по род-
ниот крај. Тоа кај мене е најголемиот остаток од балкан-
скиот менталитет, иако веќе со децении сум со германизи-
ран менталитет. 

Јас сум откорнат веднаш по раѓањето, потоа вратен 
во рани години во родното место, па доброволно мигриран. 
Тоа самооткорнување го направив на малолетни години. 
Си помислувам дека можеби поради тоа сум толку опсед-
нат со роднокрајните корени. Можеби ме прогонува некоја 
затскриена грижа на совеста, па јас се однесувам така, како 
да си барам прошка од себеси и од мојата совест, а про-
шката како да ја наоѓам во носталгијата. 

Јас го носам проклетството на предците – проклет-
ството на самопрогонство. Одамна сум го увидел тоа, па во 
постари години почнувам да верувам дека тоа можеби пре-
минало во генетско наследство. 

Јас сум силно опседнат со родните корени, а цврсто 
вкоренет во германските предели. Тоа се моите два пункта, 
моите два дома, две татковини, мојата неизбежна дводом-
ност како писател, мојата тежа и противтежа во животот. 
Две магнетни полиња, а таквите полиња не можат едно без 
друго. Без едното ја нема смислата на другото. Па си мис-
лам: можно ли е некогаш во животот сосема да го напуш-
там едното или другото? Можно ли е да му се вратам на 
родниот предел, а да се откажам од германскиот корен? 
Можно ли е човек да чекори со една нога? 
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Чудни се патиштата Господови, но не помалку чудни 
се и животните патишта и крстопати. 

Моите предци живееле во бурни времиња. Тие вре-
миња повеќе биле невремиња отколку времиња. Несреќите 
им биле неизбежни во животот. Од мака го напуштале род-
ното место, а со радост му се враќале. А мене – и мака и 
мачнина ме зафаќаат и кога не му се навраќам и кога му се 
враќам. 

Моето отсуство од родниот крај трае долго, доволно 
долго што ја дочекав и глобализацијата на светот. Таа ми 
ги направи подостапни и меридијаните и родните предели, 
но не ми ги стивна копнежите и носталгиите. Како да сум 
роден да бидам заробен од нив. Можеби тие се алката ис-
кована од моите зборови, од зборовите што ги запишувам 
во моите книги. Зборовите ми се утеха, но алката сепак е 
тешка. 

Зборовите што ги запишувам ја даваат најголемата 

смисла за сè што правам или што не правам. Тие се одраз 
на мојот живот: сведоштво на моето минато, смисла на мо-
јата сегашност. Сите тие зборови се содржани во книгата 
на мојот живот. 

А животот е отворена книга, како отворено море – 
непредвидливо и неизвесно. 

И многу ми личи на заскитан брод по нашите мориња 
од спомени стари, за огништа драги, за нашиот раселен 
род. 

Оти животот ми е една постојано неиспишана книга. 
Која никогаш не се испишува, колку и да пишувам. Секо-

гаш ќе се доиспишува, сè додека раката ми пишува. А ра-
ката не пишува никому, мене ми пишува. Ми пишува за да 
не заборавам како се паметат спомените. Спомените се 
лични, ама ако не кажам дека ги имам, исто е како да ги 
немам. 

Затоа и сум ја напишал оваа книга! 
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Savo Kostadinovski 
 

 
ANSTELLE EINES VORWORTS-FÜR DEN ROMAN 

„DREI ZEITALTER“ 
 
Meine Lebenserfahrung bestätigt es mir immer wieder: Je 

eher ein Mensch von seinem Heimatort scheidet, desto länger 
hält sich der in der Sehnsucht des eigenen Lebens.  

Seit meiner Geburt bin ich ein Entwurzelter. Eben darum 
fahnde ich nach den Wurzeln – mein ganzes Lebens lang, in 
meinem gesamten Wesen und Schaffen. Die ganz große 
Sehnsucht meines Lebens gilt der heimatlichen Region. Das ist 
bei mir der nachhaltigste Rest balkanischer Mentalität, da ich 
doch im Laufe von Jahrzehnten mental immer „deutscher“ 
geworden bin.  

 Ziemlich bald nach meiner Geburt wurde ich entwurzelt, 
dann bin ich in jungen Jahren ins Heimatdorf zurückgekehrt, 
schließlich freiwillig abgewandert. Diese Selbstentwurzelung 
betrieb ich bereits als Minderjähriger. Jetzt denke ich, dass ich 
eben deshalb so sehr fasziniert bin von den heimatlichen 
Wurzeln. Vielleicht treiben mich versteckte Gewissensbisse 
umher und ich benehme mich, als suchte ich Absolution von 
mir selber und von meinem Gewissen, als fände ich die 
Absolution im Heimweh.     

Ich trage die Bürde meiner Vorfahren – die Bürde der 
Selbstvertreibung. Geahnt habe ich das immer, aber erst im 
vorgerückten Alter fange ich an zu glauben, dass die Bürde 
sich in meinem genetischen Erbgut eingenistet hat.  

Ich bin mächtig besessen von den heimatlichen Wurzeln, 
aber auch fest verwurzelt im deutschen Umfeld. Das sind 
meine zwei Pole, meine zwei Heimstätten, meine 
unausweichliche Doppelhäusigkeit als Schriftsteller, meine 
Gravitation und Balance im Leben. Es sind zwei Magnetfelder, 
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und beide Felder sind existentiell auf einander angewiesen. Das 
eine wäre ohne das andere sinnlos. Und ich überlege: Könnte 
ich mich in gewissen Lebensmomenten völlig von dem einen 
oder von dem anderen lösen? Kann ich in die Heimat 
zurückkehren und gänzlich meinem deutschen Wurzelwerk 
entsagen? Kann ein Mensch auf einem Bein ausschreiten?  

Unerforschlich sind Gottes Wege, doch kaum weniger 
unergründlich sind Lebenspfade und Wegeskreuzungen.  

Meine Vorfahren lebten in bewegten Zeiten. Diese Zeiten 
waren mehr Unzeiten als alles andere. Auf Schritt und Tritt 
lauerten Unglücksfälle. Wegen der Not verließen sie den 
Heimatort, aber gern kehrten sie zu ihm zurück. Auch mich 
ergreifen Trauer und Qual, ob ich nun heimkehre oder nicht 
heimkehre.  

Meine Abwesenheit vom Heimatland dauert schon lange, 
lange genug, um die Globalisierung der Welt abwarten zu 
können. Sie macht mir die Meridiane der Heimatregionen 
greifbarer, aber sie besänftigt kein Heimweh und keine 
Sehnsucht. Ich bin wohl als deren Sklave geboren worden. 
Vielleicht sind sie Kettenglieder, geschmiedet aus meinen 
Worten, aus den Wörtern, die ich in meinen Büchern 
niederschreibe. Die Wörter sind mir Trost, aber die Kette ist 
dennoch schwer.  

Wörter, die ich schreibe, geben erst größten Sinn allem, 
was ich tue oder lasse. Sie sind Ausdruck meines Lebens: 
Zeugnis meiner Vergangenheit, Sinn meiner Gegenwart. Alle 
diese Wörter sind im Buch meines Lebens festgehalten.  

Und das Leben ist ein offenes Buch, offen wie das Meer 
– unergründlich und geheimnisvoll.  

Häufig erscheint es mir wie ein Kreuzfahrtschiff auf den 
Meeren unserer alten Erinnerungen an liebgewordene 
Heimstätten, an unser verstreutes Geschlecht.  

Mein Leben ist ein niemals zu Ende geschriebenes Buch. 
Es wird nie zu Ende geschrieben, so viel ich auch schreiben 
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mag. Immer werde ich etwas hinzuschreiben, so lange meine 
Hand noch schreiben kann. Die Hand schreibt niemandem, sie 
schreibt nur an mich. Sie schreibt mir, damit ich nie vergesse, 
wie man Erinnerungen aufbewahrt. Erinnerungen sind 
persönlich, aber wenn ich verheimliche, dass ich sie habe, dann 
ist es so, als hätte ich sie gar nicht.  

Eben darum habe ich dieses Buch geschrieben!        
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Наум Попески 
 
 

ТРИ ГЕНЕРАЦИИ ВТЕМЕЛЕНИ ВО 
МАКЕДОНСКИОТ ОПСТОЈ  И НЕПОКОР 

         
Со време, моето  познанство со писателот Саво Кос-

тадиновски се претвори во пријателска врска, така што, 
имав можност да се запознам и со неговите родители. Се 
сеќавам со новиот фотоапарат кој беше го донел од Келн, 
купен на саемот ФОТО- КИНА во Келн, често сликаше 
убави пејсажи, како и свои пријатели, за потоа во Келн да 
ги разгледува на фотографиите, за да ја ублажува ностал-
гијата кон родниот крај и татковината. Направив  и јас не-
кои фотографии од кои неколку  се поместени и во оваа  
монографија. Имено, во почетокот на 80-тите години, Саво 
го купи станот во Скопје. Тогаш татко му на Саво често 
доаѓаше во „Нова Македонија”, не посетуваше во редакци-
јата. Како дома,  така и во редакцијата, татко му на Саво, 
Сергеј, често раскажуваше за Втората светска војна, ги по-
кажуваше неговите рани од Сремскиот фронт, за што со 
право е одликуван со бројни признанија и медали за заслу-
га на народ. Кажуваше и за Васил синот на Костадин – ко-
митата кој загинал во Илинденското востание 1903 година. 
Кажуваше и за неговиот дедо Дамјан - татко на Благуња, 
мајка му на Саво. Тој, Дамјан, на негови 20 години отишол 
во четата на Костадин - војводата од долно Порече, заедно 
и со војводата Билбил од Горно Порече. Но кога дошле 
Турците во селото Горно Ботуше, со намера да ги запрат 
младите да не одат во Илинденското востание, Турците се 
увериле дека Дамјан не се наоѓа дома, значи тој заминал со 
комитите. Лути и разочарани, Турците како данок на  сето 
тоа, ја грабнале помладата сестра Петра. 

По 60 години случајно се нашле. 
Еве го објаснувањето во романот „Трите века” на 

писателот Саво Костадиновски: 
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Утрото, на третиот ден по доаѓањето во селото, вед-
наш по појадокот, излеговме со дедо Јанко под сенката на 
јаболкницата во нашиот овоштарник. Само што ги распос-
лав ќебињата на тревата, ни се придружи и дедо Дамјан. 
Набргу пристигнаа баба ми и моите сестри, а потоа и татко 
ми. Како што минуваше времето, еден по еден почнаа да 
доаѓаат и соседите, за да го видат Јанко и да се поприкажу-
ваат со него. Едно време беа четириесеттина луѓе во овош-
тарникот. Како што беше го зафатило иселувањето, тоа 
беше добар дел од селото.   

Во сенката од јаболкницата, се раскажуваше надолго 
и нашироко, за многу работи. Како и во секој разговор, 
така и овојпат, дедо Јанко зборуваше за минатите времиња 
на селото. Многу сакаше да зборува за тоа, а му се приклу-
чија и дедовците. Се навратија дури во турско време, на 
комитлакот, на Костадина, на Васил, како и на комитлакот 
на мојот дедо по мајка ми, дедо Дамјан. Дедо Јанко многу 
често во разговорот се распрашуваше за роднините, за суд-
бината на нашите семејства, за многу луѓе од својата мла-
дост...а знаеше и добро, со големо внимание да слуша кога 
му се раскажуваше нешто. Дедо Дамјан беше најстариот од 
сите, па  имаше повеќе од сите да раскажува, бидејќи пове-
ќе видел и доживеал. Сите го слушаа со посебно внимание 
и со почит.   

Дедо Дамјан се присети и на тоа, кога со татко му 
Костадин заедно се враќале од востанието во Крушево: 

- Со татка ти се враќавме бавно, оти беше ранет – 
рече. – Јас се вратив без рана на телото, но се здобив со ра-
на во душата – ја отвори дедо Дамјан својата веќе заздраве-
на душа. – Кога стигнав во дворот, моите наместо да се из-
радуваат, ги видов со натажени лица: најмладата сестра ја 
грабнале Турци и ја однеле во непознато место.      

Овој настан му беше познат на дедо Јанко од устата 
на деда Дамјана, а сега ќе чуе уште една приказна поврзана 
за истиот настан: 
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- Пред пет години – продолжи дедо Дамјан, бев на 
пазар во Гостивар. На враќање, веднаш до градот, во Бањи-
ца, го запрев коњот пред едно дуќанче, за да се одморам од 
патот и од годините што ги носам. Дуќанчето е веднаш до 
болницата. Го врзав коњот за оградата од болницата и вле-
гов до дуќанчето да си земам една оранжада за да си ја раз-
ладам душата. Кога гледам: внатре Богдан од Волче. Џам-
баз човек, често одеше во Гостивар, стока продаваше. Се 
занимаваше со трговија. Им се одврзал јазикот и зборуваат 
колку можат да се надитруваат во пазарлакот. Повеќе им 
зборуваше ракијата што ја испиле, отколку итрината. И, по 
некое време слушам, се спречкаа за пиењето: - Што пиеш 
ракија кога ти е штетна? – му вели Богдан на Ружди. – Ка-
ков Турчин си  ти штом локаш ракија како рисјанин? - Па 
рисјанин сум – одврати Ружди. Се спречкаа и за тоа. – Кај 
се видело, Турчин да биде рисјанин ? – Ако не си видел, 
гледај сега, ме гледаш мене – му одговори пак. Се спречкаа 
како на шега, но продолжија сериозно да се убедуваат. Ако 
не веруваш, да се обложиме – му предлага на Богдана. Еве 
стариов, твојот земјак ќе биде сведок, ќе сече. Бива? И би. 
Се обложија. Им тргнав по нивниот ум – пресеков. Размуа-
бетениот дуќанџија почна мене да ме распрашува: кој си, 
што си, од каде си... И така едно време ме прашува како се 
вика татко ми. Што го интересира сега за татка, бог да го 
прости, си велам, кај овој ич не мирува ракијата. А тој пак 
истото ме прашува. Видов не видов, му реков: Максим. 
Кога му реков, така се штрекна како змија да го касна.  
Поголем сведок од ового не можев да ти најдам – му вели 
на Богдана, а мене ми се заврте: Па ... ти знаеш..., ти си ми 
вујко !?! Како гром да ме удри. Вујко? Јас сиот среќен, тој 
среќен, среќен и Богдан, иако го загуби обложувањето. Од 
среќа, наместо од облогот да биде честен, Ружди почна да 
чести. Точно по шеесет години дознав што се случило со 
сестра ми, каде отишла и каде е сега. Едно време рече, 
чекајте тука! Излезе набрзина и отиде во болницата. - Овој 
е улав - вели Богдан - и затоа не ми личи дека ти е внук. 
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Што мака го фати што отрча во болница. Не помина време 
колку за еден тутун, го гледаме како се враќа, а со него 
доаѓа и доктор: - А, бре, овој да не води за нас доктор – си 
се прашува Богдан. Е..., па тоа е главниот доктор во болни-
цата. Дури се чудиме ние, дојдоа во дуќанчето и Ружди ми 
вели – и овој ти е внук. – Овој е брат ми Мифтар. Да се чу-
диш, да не веруваш. Шеесет години, ни абер ни поштук 
имав за сестра ми, а сега одеднаш два внука запознав! Од 
друга вера, ама од иста крв. Што ти бил животот? Тие да 
ти биле веднаш преку планина, а ние ни абер да немаме за 
тоа. Барем еден збор да имавме чуено за сестра ми Петра, 
дали е жива да разберевме … И, после – ти велам Јанко - 
јас уште зашеметен од тоа што го гледам и што ми се слу-
чува, запнаа внуците да ме носат дома да си ја видам сест-
рата. Поминаа пазарџии од селово, им сторив абер по нив 
на моите дома, да не ме чекаат таа вечер. Мифтар ја на-
пушти болницата, Ружди го затвори дуќанчето и – право 
кај нив дома. – Оваа е сестра ти Первин – ми велат кога 
стигнавме. Како првпат да ја гледам жената. Кога ја видов 
последен пат имаше дваесет години, а сега осумдесет годи-
ни. Тогаш беше мома – сега старица. Беше Петра – станала 
Первин?! Се запознавме повторно. И – цела вечер муабети: 
Што? Како?... Оти ништо не знаев за неа, ниту таа за наша-
та фамилија. 

Утрината, на Мифтар не му се одеше на работа, туку 
со Петра, ние тројцата, се кренавме на пат за Горно Боту-
ше. Кутрата Петра, загубила надеж дека пак ќе си ја види 
родната куќа. Ние исто така. По трагата, кога ја грабеле, 
слушнавме дека ја одвеле во селото Ќафа накај Кичево, а 
таа живеела во Бањица...   

Дедо Дамјан ја раскажуваше својата приказна која во 
животот му донела радост. 

Но, приказната повеќе звучеше тажно, отколку ра-
досно. 

Раскажуваше, ама повеќе солзи од очите му изле-
гуваа, отколку зборови од устата. 
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 Неговата тага се пренесуваше и во очите на другите, 
а изгледа најмногу кај дедо Јанко, иако не стануваше збор 
за негова роднина. Зашто најтешко ги преживуваше семеј-
ните трагедии и осамата, па секоја судбина со тегоба ја 
слушаше. Тоа беше таговен монолог на дедо Дамјан, а сите 
ние молчаливо слушавме.   

- Да се чудиш, каква судбина! – рече по подолга 
пауза. – Јанко, татко ти беше во Америка, ти замина во 
Австралија, ама знаевме каде сте и даде Господ пак по не-
којпат да се видиме. Ама Петра не била ниту во Америка, 
ниту во Австралија, туку толку блиску, а дури по шеесет 
години дојде дома, кога ниту татко, ниту мајка се живи, 
ниту знаела дали се живи блиските, ниту да чуе која е но-
вородената рода... Живеела во друг свет и како да имала 
друг живот. 

Сите замолчеа. 
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Наум Попески  
 
 

МАКЕДОНСКИ ГЛОБТРОТЕР 
„Најдолги се патиштата во потрага по лебот  

и по љубовта” 

                                                                                                         

Печалбата и печалбарството се главно обележје во 
опстојбата на Македонецот... Се сеќавам, како дете, на пе-
чалбарите од моето Вевчани, кога со обични стари куфери 
чекаа автобусот да тргне и да ги одвои од најмилите на 
патот во неизвесноста, на печалба, обично низ поранешни-
те Ју – простори. Но, некои и надвор од тие граници, низ 
европските земји, а и преку океанот, во Австралија, или 
Америка... Ги испраќаа сите членови од семејството, мајка, 
татко, сопруга, деца...сите со стегнато срце и со солзи во 
очите, зашто не знаеја кога повторно ќе се видат. 

Таква беше тогаш печалбата. Со нив понекогаш одеа 
и некое од нивните голобради синчиња, кои не сакајќи да 
одат на училиште, заминуваа да го учат печалбарскиот 
занает. Мајките низ солзи во очите, им велеа на постарите, 
искусни печалбари: - „Води сметка за детево“! ... 

Така тогаш се печалеше лебот за себе и за семејство-
то. Бидејќи млади почнуваа со печалба, млади и се женеа. 
Животот за нив беше најдобрата школа. На печалба ,„зрее-
ја” побрзо од нивните врсници. Додека нивните врсници 
од селото станувајќи за на училиште ги чекаше појадок 
подготвен од нивните мајки, пред да тргнат на училиште, 
младите печалбарчиња стануваа рано заедно со татковците 
и тргнуваа по градилиштата каде што мешаа малтер и им 
го носеа на мајсторите кои ѕидаа згради низ белиот свет. 
Кога ќе дојдеа в село, обично зимно време, кога условите 
не се за скелињата по „белиот свет”,  рацете им беа полни 
со плускавци од тешката работа со градежниот материјал, 
со кого „дружеа” од рани зори до доцна попладне.  

Зимно време во Вевчани, често се слушаа тапани и 
свирки. Се некој од дојдените млади печалбари, се женеа, 
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правеа свадби, земаа убави и вредни невести, кои остану-
ваа да ги обработуваат нивите, а момчињата продолжуваа 
со печалбата.  

Саво е современ печалбар, така да се каже. И тој како 
дете го почувствува горчливиот леб на печалбата, но затоа 
пак, сосема мал, поточно, сосема млад, тој сам, без совети 
од никого, работеше и учеше. Си отвораше подобри па-
тишта за неговата иднина. Но, добро му беа познати уште 
тогаш, печалбарските патишта и неизвесности. Од негово-
то семејство имаше печалбари дури во Америка, во таа 
„ветена” земја, во која тоа далечно време некои одеа и 
едвам се враќаа исцрпени и изнемоштени од копање по 
американските рудници. А некои и не се враќаа назад, за 
жал.Така се создаваа македонските печалбарски песни, во 
кои се велеше „Продај си го мило лебе елечето, прати пари 
да си дојдам”... печалбата е опишана и во македонските би-
тови драми „Печалбари”, „Парите се отепувачка” и слично. 
За среќа, сето тоа се измени и печалбарството одамна веќе 
не е тоа што некогаш било.  Писмата долго патуваа, а кога 
ќе стигнеа, се читаа на глас меѓу сите членови во семејст-
вото...читаа и плачеа...  

Светот веќе стана едно глобално село...сега од еден 
до друг крај на светот стигнуваш со авион за еден ден, или 
нешто малку повеќе... Стигна и Интернетот, мобилните 
телефони, преку Скајп секојдневно се разговара и се гледа 
соговорникот.... 

Саво е добар пример, кој ги почувствува благодетите 
од современото печалбарство. Ги впива убавините на све-
тот, патува и пишува, а често е и во родниот крај, во сака-
ната татковина Македонија, меѓу своите најмили. 

Спечали колку  за солидна егзистенција на неговото 
семејство, стекна солидна пензија, а стана интелектуалец и 
писател кој пишува на два јазика: мајчиниот - македонски 
и вториот ,,мајчин” јазик, како што самиот милува да каже 
– германскиот. Но, добро ги памети тешките денови од 
детството на печалба, како своите, така и на неговите меш-
тани од родното Ботуше. 
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Наум Попески  
 
 

ЦЕЛ  ЖИВОТ СО ЖИВОТОТ НА ПОЕЗИЈАТА 
 
Писателот Саво Костадиновски, како што им е позна-

то на сите што го знаат, од мали нозе го напушти родното 
Ботуше и тргна по својот светол и свет пат низ животот. 
Токму како едно мало и бистро планинско поточе, кое тече 
и се влева во реките и морињата. Така и Саво растејќи и 

созревајќи, „се влеваше” во сè поголеми места, градови и 
држави. И секаде во негово друштво беше книгата, поези-
јата... Читаше и чита само одбрани книги, учеше и учи 
само од најдобрите... 

Од оној дебитант во литературата за деца, кој речиси 
плашливо и скоро несигурно навлегуваше во литературата, 
уште повеќе што со години живее во Германија, сега пред 
нас имаме негови дела кои можат на рамна нога да бидат 
со многу потврдени наши автори за деца. Но, не само за 
деца. Тој е уште една потврда, дека ако сакаш убаво да пи-
шуваш, треба и да читаш. Саво во читањето вложува многу 
време и љубов. Неговата домашна библиотека има фонд од 
неколку илјади книги, сите убаво сложени по жанрови и 
секоја книга што му треба може да ја најде за миг. Води 
прецизна и точна евиденција и во друштво на книгите тој 
најубаво се чувствува. Еднакво пишува и на македонски  и 
на „неговиот втор мајчин јазик”, како што самиот вели, 
германскиот. Член е и на Друштвото на писателите на 
Македонија и на Германското друштво на писатели. 
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Наум Попески 
                                            
              

ЛИЧНАТА КАРТА НА САВО КОСТАДИНОВСКИ 
 
Ако прашате, кој е Саво Костадиновски, која е не-

говата  лична карта, би ви рекол: 
- Саво е позитивна личност: вреден, исполнителен, 

прецизен, точен, скромен...  
Пред сѐ, мора да се нагласи дека, Саво Костадинов-

ски е првиот писател од Порече кој напишал и објавил пое-
зија и проза за деца и за возрасни. За своето родно Порече, 
Саво Костадиновски има напишано околу десетина книги. 
Штом се спомнува за творештвото на овој поречки писа-
тел, мора да го споменеме неговиот роман „Трите века”. 
Дело кое е најзначајно, не само затоа што тој роман е прв 
роман за Порече, туку и прв роман на еден поречки писа-
тел. За да биде посликовита илустрацијата,  ќе го цитирам 
записот на последната страница од романот: 

- „Трите Века” е роман - хроника, која е и епско и 
лирско ехо на меланхолијата, носталгијата, љубовта, суд-
бината, родољубивоста... од суровата животна приказна за 
трите генерации печалбари од една семејна лоза на три 
различни континенти, што се протега во три календарски 
века во три дела во книгата. Со читањето на ова дело се 
добива впечаток како сѐ да ѝ е подредено на фикцијата, но 
неодминливо е и уверувањето дека најдобрите приказни се 
вистинските приказни”. 

Како второ, да одговорам, кој е Саво Костадиновски, 
македонскиот писател од Порече? 

Неговата биографија е мошне интересна и специфич-
на. За Саво може да се напише и цел еден роман, или сце-
нарио за добар документарен филм. За момчето кое голо-
брадо тргна на пат по светот, како бистро планинско пото-
че, кое извира од високите планини и тргнува кон реката и 
морето, така и Саво тргна од родното Ботуше и се влеа во 
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европските метрополи. Своето место под сонцето го најде 
во германскиот убав и познат град Келн. Неговата биогра-
фија ми сведочи дека, со децении живее и твори  во Герма-
нија. Таму низ работа, со германска дисциплина и работ-
ливост, Саво се изгради во здрава и угледна личност, а 
стана и  член на Сојузот на германските писатели. Тој  во 
април 2018 година, доби награда Почесна повелба-приз-
нание за неговата активна работа со Сојузот на герман-
ските писатели, каде меѓу другото е наведено:  

- Саво Костадиновски е вистинскиот амбасадор на 
пишаниот збор меѓу Република Македонија и Германија. 

Сето ова ми сведочи и јас да си земам слобода и да ја 
кажам вистината, дека името и презимето на Саво Коста-
диновски е гордост - историја на неговата семејна печал-
барска лоза, но и историја на трите генерации втемелени 
во македонскиот опстој и непокор, кои оставиле обележја 
во одбрана на татковината. 

А Саво Костадиновски како нивни наследник и пото-
мок и тој е борец, но тој е со перо во рака, да го оживот-
вори времето минато на неговата славна комитска лоза.  
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Саво Костадиновски                                                
  
 

МОИ ЛИЧНИ СЕЌАВАЊА, СЕЌАВАЊАТА НА ДЕДО 
МИ ДАМЈАН, СЕСТРА МУ ПЕТРА, НА ДЕДО МИ 
ЈАНКО, СИН НА КОСТАДИН И НА ТАТКО МИ 

СЕРГЕЈ 
 
Поголем дел од овие сеќавања ги немам внесено во 

мојот роман, со намера да не се оптоварува содржината на 
темата. Но, некои сеќавања ќе ми останат за сите времиња 
во  животот. Најсилни ми се сеќавањата, кога јас за првпат 
го видов дедо ми Дамјан расплакан, кога заедно појдовме  
по втор пат да се сретне со сестра му Петра, по 60 години. 
Тогаш имав чувство, како дедо ми Дамјан да бараше некак-
ва духовна поткрепа од мене, па затоа мене ме одбра со не-
го да појдам. Патот беше одвај 2 км., од нашата приградска 
населба до Гостивар, до селото Бањица. Веднаш насетив 
како баба Петра има желба да зборува на мајчиниот јазик, 
забележав дека зборуваше течно иако таа со децении жи-
вееше изолирана од околната средина. Всушност нејзиниот 
постар син  беше доктор Мифтар, шеф на болницата на 
Гостивар, и неговата ќерка Сузана, исто така докторка,  ра-
ботеше во детската амбуланта. Со неа направив неколку 
часовен разговор и ѝ го подарив романот објавен во 2005 
година, ѝ кажав на која страница пишува за мајка ѝ Петра 
прекрстена во Первин, мојата баба. Вистината е во тоа, 
баба Петра имала интелигентен син и внука и беа школува-
ни на македонски јазик, тоа значи дека баба Петра сепак 
дома си разговарала македонски мајчин јазик, а не турски. 

Да се вратам на разговорот со баба Петра, како раска-
жуваше. Дека за долго време не можела да се помири со 
судбината, кога ја грабнале и ја однеле во селото Ќафа вед-
наш зад  планината Добра Вода, планина која го дели на-
шето село Горно Ботуше. Раскажуваше дека ѝ биле завит-
кани очите да не види каде ја носат на коњот. Подоцна доз-
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нала дека Турците грабеле многу млади невести од Поре-
чието.  Кога ја донеле во новиот дом видела дека влегува 
во некоја богата фамилија. Ја облекле во друга облека, се-
каков накит кој нејзе ѝ го дале, сета била накитена со 
злато, видов имаше и златни заби. Но ете, по наше речено: 
колку може љубовта со пари и со злато да се купи, нејзе 
душата ѝ знае. 

Не е така едноставно, на 17 години да се оддели од 
фамилијата, на таков присилен начин да го напушти семеј-
ството, да живее во брак со човек кој првпат го гледа и до-
животно со него да биде. Така раскажуваше баба Петра, и 
продолжи да кажува, со недели не можев да јадам, знаев 
дека таа храна е незаработена од нив, туку од другите села-
ни кои во тоа Турско ропство морале да плаќаат данок. Со 
солзи во очите кажа дека на мајка ми Севда и татко ми 
Максим за данок ништо не им зедоа но на нив им го зедоа 
најмилото, а тоа им бев јас, значи платиле данок за целото 
село а не само на моите родители. Скап данок, затоа што 
дедо ми Дамјан отишол да се придружи во четата на Коста-
дин војводата, да се бори за слобода на својот народ кој 
бил во 5 - вековно ропство под Турската империја.Таква 
беше средбата со мојата баба Петра која не е само вистин-
ска приказна, туку и вистински роман. 

Не знам кој спомен повеќе ме возбудува. Јас кај дедо 
ми Дамјан израснав, во најраната младост, немав зборови 
каква радост му беше кога јас бев со него. Дедо Дамјан 
имаше 5 ќерки, кога јас сум се родил, тој се чувствувал 
како да е најсреќниот човек на светот, затоа што јас сум му 
бил прво машко дете во куќата. Се сеќавам во летните де-
нови кога имав тримесечен распуст, со дедо секој ден не-
разделно дружев. Наутро кога ќе го назобаше коњот, ќе ме 
земеше мене и пред да ме качи на коњ, слушав како со чо-
век со коњот галежно си разговара, го милуваше исто како 
и мене кога ме милуваше и го бакнуваше на челото каде 
што имаше една  бела дамка. 
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А коњот имаше една убава сива боја, па затоа Сивко 
го викаше. Се сеќавам и јас изразив желба да го бакнам ко-
њот, а дедо ми ќе ме подигнеше да го бакнам коњот, потоа 
ќе ме качеше на самарот, на кој имаше едно домашно ист-
каено веленце. Ме слушаше дедо ми, а и јас го слушав, и 
му ги исполнував желбите. Можеби затоа живееше 109 го-
дини?. Се сеќавам, кога по цел ден бевме по планината До-
бра Вода, го посетувавме еден бач Милош, наш роднина. 
Тој имаше стадо од над 200 овци и по цело лето живееше 
во планина во неговото бачило. Дедо ми Дамјан  му се нао-
ѓаше за многу работи, на пример: да ја наостри секирата, 
или нова секира да му донесе од пазар, брашно за качамак, 
сол и други најпотребни артикли неопходни за планински-
от живот. Да не  заборавам да кажам и за  неколкуте верни 
шарпланинци, неговите неразделни и верни чувари во 
секое време. А на  враќањето, секогаш ќе наберевме јагоди, 
малини, капини кои ги имаше во изобилие, цели диви 
плантажи.  

На мојата 15 годишна возраст за првпат го видов 
дедо ми Јанко, синот на прадедо ми Костадин. Со мене 
беше постојано заедно, затоа што тој ми беше кум. Случај-
но дошол од Сиднеј на посета 1950 год. во Ботуше и видел 
новороденче. Штом дознал дека новороденчето е машко, 
веднаш им го соопштил името: новороденчето ќе се вика 
Саво. Доста имиња имаме на револуционери, ова име е 
свето,и додал: - Во седумте истомисленици на Кирил и Ме-
тодија имало име Саво. Тоа било најсилниот негов повод 
да ме крсти, Саво да се викам. Ми кажуваше за татко му 
Костадин и поголемиот син на Костадин по име Васил. 
Васил загинал во Илинденското востание, а тоа го знае 
цело Порече. Поречани знаат колку бил Костадин храбор и 
решителен, штом се нафатил со два коња да отпатува до 
Солун, прв  поречанец кој со коњите отишол на така долг 
пат. Дедо Јанко за многу досетки ми раскажа  за татко му 
Костадин, кој служел за пример  во селото. Се ангажирал 
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да се направи патот со соседното село Долно Ботуше и 
слични активности кои биле во корист за селаните. 

Татко ми Сергеј со гордост му раскажа, дека името го 
менил од Јанковски на Костадиновски, поради нашиот сла-
вен војвода, комитата Костадин. Дедо Јанко ми кажуваше 
и за неговиот син по име Костадин. Му ветив дека ќе го за-
познам мојот братучед во некоја прилика во Сиднеј. Така и 
беше: 2000-та година, јас со група германски новинари от-
патував во Сиднеј да го видам. Тогаш во Австралија се 
одржуваа Олимписките летни игри. Средбата со братуче-
дот Костадин беше незаборавна. Сестра му Сирма тогаш 
живееше на другата страна на Австралија, во градот Перт. 
Бев да го посетам гробот на дедо ми Јанко во Сиднеј. 

Во еден разговор со братучедот Костадин дојдовме 
на идеја да погледаме во Википедија за предедо ми Коста-
дин војводата. Во Македонска Википедија не најдовме ни-
какви податоци. Со тоа не останавме рамнодушни и барав-
ме во Википедија на соседните земји, и дојдовме до созна-
ние дека во Бугарска Википедија има еден кус податок, 
Костадин Војвода роден во Штип во 19 век. Веднаш се по-
сомневавме дека има и друг Костадин. Но, вистината за на-
шиот прадедо Костадин е на наша страна со докази и фак-
ти кои сведочат рамно на песната која за него е испеана. 

Сите овие спомени не можат да ми избледат, за секо-
гаш ќе ми бидат колку драги, толку тажни слики од живо-
тот на моите славни претци. 

Приказните, сеќавањата со татко ми Сергеј ги има 
многу. За да се совпаднат кон оваа тема, морам да кажам 
дека покрај тоа што кажуваше за војната, посебно на Срем-
скиот фронт, татко ми го мачеше  и нешто друго, тоа што 
често ми се жалеше покажуваќи ги неговите три рани од 
војната. И, едноставно на татко ми не му беше драго негов 
син да оди во странство, посебно во Германија. Така, во се-
која прилика ќе речеше: - Еве, уште не ми се исцелени ра-
ниве, а јас тоа да го доживеам, мојот син единец да оди во 
таа земја. Не можев да го разубедам, дека не сум дошол 
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според мотото: „Трбухом за крухом”, туку ете така, аван-
туристички. Ах, нејсе, си мислев, по наше речено, да се 
убеди еден човек кој во духот носи големо Југословенство, 
тоа за него беше несфатливо, невозможно, едноставно мо-
јата самоопределба во еден западен свет, тоа татко ми го 
убиваше така речено во поим. Борец, комунист, доверлив и 
строг партиец. После ослободувањето на Југославија, татко 
ми како угледен активист бил избран за председател на на-
родната младина на Македонија. Лично се познавал и со 
народниот херој Чеде Филиповски, та во секоја важна при-
года татко ми ме земаше со него да однесеме цвеќе пред 
споменикот на Чеде. Секогаш на сведните (празниците), го 
слушав како ги пееше партизанските песни, за Тито, се 
разбира, па песната за Костадин војводата, и со солзи во 
очите кажуваше за  неговите загинати другари: - Загинаа за 
да имаме денеска слобода, секогаш тоа му беа последните 
зборови, кога од него ќе избиеше некаков револт, неправда 
на денешницата. Јас бегав да не сум му пред очи, со чувст-
во бев да не ми влепи некја „незаборавна шлаканица”, за-
тоа што и јас нему му причинував голема неправда.  

На моменти, за утеха,  ќе си пивнеше одвреме-навре-
ме, со другарите по некоја чашка од неговата домашна ра-
кија, за која веднаш знаеше отприлика колку проценти има 
без да мери со справата за алхохол која јас му ја донесов од 
Келн. 

Но сепак, до моето „недоразбирање” со татко ми дој-
дов. Едно време кога имав прилика да се прошетам по цен-
тарот на Гостивар, кога наидов пред споменикот на народ-
ниот херој Чеде филиповски, се досетив на денот, кога 
тука со татко ми поставивме цвеќе. За таа пригода напи-
шав и песна. Се сетив и на моето патриотство кон таткови-
ната тоа, дека и јас бев војник, па разводник, десетар, и на-
граден со чин водник подофицир во резерва. 

Гледаќи ги уверенијата од 1947 година, со печат на 
кој стои Прва Македонска ударна бригада, чин - борец. 
Време проведено во НОБ (Народноослободителната борба) 
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и ПОЈ, и Југословенската Армија, од 20.04.1941 год.(на ро-
денденот на Хитлер) до 25.10.1947год. Татко ми има и не-
колку признанија за заслуга за народ. На Медалите посеб-
но им се радуваше. На нив беше испишано: Медал за за-
слуга на народ добиена од претседателот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, Маршал на оруже-
ните сили Јосип Броз Тито. Во една прилика, од куферот 
извади една тетратка со неколку песни, напишани после 
војната  во една болница во Загреб. Од песните кои ми ги 
прочита ми остана во сеќавање еден стих: „А Берлина опа-
сала га змија“. После едно извесно време тетратката ја по-
барав, но штом беше толку стара веројатно татко ми  ја 
имаше фрлено. Не заборавам дека на секој ѕид во дневната 
соба во нашата куќа во Гостивар, имаше закачени во рамка 
слики на Тито. 

Не го заборавив раскажувањето на татко ми, дека се 
познавал и со народниот херој  Вера Јоциќ, како и со Ацо 
Шопов, тие биле во исти штаб, само во различита бригада. 
Според интервјуто објавено во „Стожер“ бр.110 од 2010 
год, на писателот Јован Павловски, во разговор со поетот 
Ацо Шопов, се совпаѓа и се потврдува со кажувањата на 
татко ми Сергеј. После втората светска војна, татко ми го 
менил презимето од Јанковски во Костадиновски, инспи-
риран од неговиот дедо, а мој пра дедо Костадин војводата, 
кој се презивал Костадиновски. Откако татко ми го менил 
презимето, следела реакција и кај неговите 3 барќа, само 
најмалиот брат Јане не го сменил презимето. Презимето го 
смениле и некои од братучедите од Јанковски во Костади-
новски, а некои покрај новото презиме го задржале и ма-
тичното прво презиме: примерот со стрико ми  Јанко кој се  
презива Јанко  Јанковски-Костадиновски.  
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Саво Костадиновски 
 
 

СРЕДОК 
 
Средок е едно маало во кое сум се родил. Средок му 

припаѓа на селото Горно Ботуше, и се наоѓа од спротив-
ната страна од селото, така речено „очи во очи” се гледаат. 
Ова го објаснувам поради тоа, што јас во моите песни и 
раскази често го споменувам, претежно носталгично, затоа 
што откако го завршив четиригодишното основното обра-
зование во училиштето „Пере Тошев”, се преселивме во 
Гостивар. Тука ги направив првите мои детски чекори, од 
тука ја почнав мојата Одисеја која сѐ уште се издолжува по 
светот, иако наскоро ќе наполнам 70 години.  

Во Средок ја напишав првата песна, круна на моето 
поетско писмо. Средок ми е  како пророчко место, тука да 
се родам, магично име што асоцира некаква средина, а тоа 
за мене е средината на светот, штом толку тесно сум повр-
зан да го опејувам во безброј стихови. Едноставно, само на 
тој начин можам на Средок и на селото Горно Ботуше да 
им се оддолжам. Причина која заслужува, а со тоа сум до-
ловил едно внимание  за Средок и селото Ботуше, како све-
тол белег да влезат во историјата, со намера родниот крај 
да не потоне во сенката на заборавот. На овој начин, сакав 
да му посветам достојно внимание, штом физички сум от-
сутен, не само јас, туку сега за сега нема ниту еден човек 
да живее во Средок, а во селото Ботуше има одвај 4 луѓе. 

Средок, кој се наоѓа непосредно под планината Добра 
Вода, е едно романтично, живописно село, со такви ретки 
природни убавини, кои често се пред моите очи, а не ретко  
и во моите сни. Незаборавно е тоа маало Средок и селото 
Ботуше и поради славните Ботушки извори, на кои негови-
те селани си ја оладуваат душата, а исто така и носталгиите 
поради што, одвреме – навреме доаѓаат да ги посетат одам-
на изгаснатите огништа. 
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Саво Костадиновски 
 
 
ПОРЕЧЕ- НЕ БИЛО САМО ЕДЕН ЗБОР 

  
Ако не за секого, но за мене Порече не е само еден 

збор, бидејќи во бројните книги посветени за моето родно-
крајско Порече, тие ми сведочат колку сум бил приврзан 
кон тој крај. Моите патувања кон матичното Порече, со 
време ги нареков носталгични одисеи. Природата на Поре-
че ја чувствував како душевна храна, поткрепа. Луѓето од 
овие планински предели се со свои големини, по издрж-
ливоста, добрината и жилавоста. На образите на мојот на-
род се забележува радост, среќа и задоволство. А тоа е нај-
вечното во истрајот на една нација. Така, во овој народ од 
колено на колено „преживувале” и народните песни, леген-
ди, приказни, хумор, обичаи... Тоа е мудруста на народот, 
со која се изградува националното ткиво. Сѐ е тоа поврзано 
со народните преданија, преку кои се огледуваат стиловите 
на епохите. 

Така времињата на народното творештво се вграду-
вале во историјата. Зар не е тоа нашиот исконски национа-
лен код? Зар сето ова не асоцира на минатото, на историс-
ката подлога, на истрајот на Порече? Да си роден во Поре-
че, не значи дека си блиску до Господа, туку Господ е со 
поречаните. Неоти и Порече на грб ја носи македонската 
историја, поречкиот борбен народ, е горд на минатото, 
според легендата, Порече го нарекле поради тоа што наро-
дот порекол да не се потурчи за времето на владеењето на 
Турската Империја во Македонија. Поречкиот народ е со 
целина како исткаено поречко веленце, неделив од својот 
менталитет, јазик и култура, кој постепено со времето се 
интегрира, чекор по чекор во современото општество во 
светот. Но, не забораваме што ни зборува историјата, дека 
нашата татковина со векови била потиснувана, поробува-
на, негирана... Нашите поети биле попречувани, и оневоз-
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можувани да се изразат на својот мајчин македонски  јазик. 
За жал сѐ уште имаме, детално нерасчистени долгогодиш-
ни спорови на различити историски и културолошки рела-
ции. 

Штом сум кај историјата, не смеам да не кажам не-
колку реченици за мојата комитска лоза. Возгордеано ќе 
кажам, но не пренагласено, бидејќи „одамна се уверив дека 
гените не лажат” (според еден мој стих). Презимето го но-
сам на славниот Костадин Комитата-Капиданот, за кого е 
испеана песната „Слушам кај шумат шумите”. По Коста-
дин, следуваат дедо ми Дамјан (по мајка) Илинденец, и 
татко ми Сергеј Авноец. Тоа се моите претци, на трите ге-
нерации втемелени во македонскиот опстој и непокор. Не-
сомнено моите претци ми биле поттик да се стихува чувст-
вото при потсетувањето на бурни и судбоносни времиња 
низ кои минал македонскиот народ низ виорните векови. 
За да се опстане и да го зачува својот идентитет македон-
скиот народ дал многу свои синови, пламени борци. Тие се 
најсветлите ѕвезди на македонското небо, тие ѕвезди, сим-
болично речено, се бродот македонски кој плови низ вре-
мето. 

Всушност, затоа јас се гордеам што сум роден во по-
речкото село Ботуше. И со право се гордам на праискон-
ското и легендарно Порече, од каде потекнува дрвото на 
мојата широко разгранета комитска лоза. Затоа секое мое 
доаѓање во Порече, имав чувство за нов подвиг на нови 
теми да напишам, кои со време се собраа и ги преплавија 
моите симпатии кон Порече. Можеби и затоа во Порече 
најсилно сум ја чувствувал творечката слобода, и преку 
таквата слобода, во допир сум бил со вечноста на мојот 
народ. Но, иако со децении одисејски сум крстарел по 
светот, моето доаѓање во Порече не сум го чувствувал како 
Одисеј по враќањето во Итака. 

Секое мое доаѓање во Порече го чувствував како 
внатрешен довик. Воодушевен, со душата допирав по бес-
крајните убавини на поречката природа, по пределите на 



 126

корените на моето поетско писмо. Тоа е доказ, дека уба-
вите спомени кои ги доживував не ги заробував во мене, 
туку преку песната ги обелоденував и овековечував, бидеј-
ќи Порече со време го чувствував како археологија на мо-
јата поезија. Па затоа и неслучајно во една песна напишав: 
„И илјада години да живеам, сигурно е дека нема да поре-
чам , а да не напишам песна за Порече”. И оправдано е тоа, 
дека јас овде сум во мојата природна состојба на поречки 
поет. Природата на Порече е вистинска поезија, со која 
моите стихови се во вистински дослух, така на тој начин 
сум ја хранел мојата поетска душа. Природата е со прив-
лечни и таинствени вредности, вечен предизвик, кој ми 
зборува со рчникот на убавините. Доколку боговите не ка-
жале доволно за Порече, со мојата поезија јас сум се огла-
сил, и сум кажал тоа што сум можел во период на еден чо-
веков век. По Порече темите не ги барав, туку со чувство 
бев како тие мене  тамо да ме очекувале да дојдам, и  да ме 
најдат, а мое било, јас да им ја одразам нивната внатрешна 
тематска структура, а тоа е должноста на секој поет, со не-
говата поетично-сензибилна моќ и определба. Таква е мо-
јата поезија, мојата поврзаност со родниот крај и со татко-
вината, што се потврдува мотивско-тематската разновид-
ност и определба во моето поетско творештво. Природата 
на Ботуше и Порече се мајка на моите песни. Иако со деце-
нии сум бил отсутен од роднокрајските предели, но во 
свеста на идните генерации ќе постојам, да живеам со жи-
вотот на песните кои се посветени на овој древен крај. Пес-
ните напишани за Порече немаат неоткриени димензии и 
градби на нивниот живот, туку песните кои влијаеле врз 
мене, ги чувствував како животен повик по роднокрајното 
поднебје. 

Па зошто да не се чувствувам горд на Порече, и по-
речкиот народ кој е со најчист дух во мајчинството на ма-
кедонскиот јазик во Македонија. Јазикот живее во живото 
срце на поречанецот, гордо и непорекливо. Тоа се штито-
вите кои народот го бранеле низ мрачните столетија, слу-
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жеќи како за пример, за подобра иднина, одбранувајќи го 
нивното постоење, и идентитет. 

За Порече многу има што да се пишува. Посебно за 
народното творештво во кое е запрено многувековното 
време, животот на минливоста е со богатството на ова де-
нешно време, компонента на истрајот на овој народ, благо-
состојба. Овде со време народот преку народното творешт-
во се себенадраснувал, било во слобода или во ропство, ги 
освојувал духовните простори во себе си за да го задржи 
народното духовно богатство. Па затоа Порече е традиција 
на духот и верата, на истрајот што постои во времето и 
просторот. И во име на Порече, сакам да кажам дека овој 
текст, спонтано ме инспирира да кажам дека за Порече, 
има доста што да се каже. Само еден мал пример, не дос-
тасуваат дообјаснето за верските обичаи, за свадбите, по-
речките носии, мајсторството, материјалните градби, Поре-
че низ легендите, за митовите, за востанијата, хероите, 
музиката... 

Па затоа текстов го озаглавив, Порече – не било само 
еден збор, туку Порече  е многу повеќе и остануваат уште 
многу недокажани и недонапишани теми на кои треба ид-
ните генерации да се навратат, и што повеќе да откријат од 
вистините за Порече и да ги обелоденат со цел, да не ги 
засени сенката на времето на заборавот. Ова лично го ка-
жувам со недвосмислена порака. 

Така е кај секој човек, а не само кај поетот, кој има 
потреба на некаква љубопитност и стремеж да длаби кон 
својот свет, кон своето роднокрајно поднебје,  да го растај-
нува. Донекаде јас „успеав” да го растајнам моето Порече,  
а воедно да го растајнам, и моето поетско писмо,  по чии 
простори ги откривав песните, затоа, таму сум  со чувство, 
дека најслободна ми  била поетската мисла на зборот, со 
која гласно тврдам, дека, Порече - не било само еден збор. 
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ПОРЕЧЕ- НЕПОРЕКЛИВ ДУХ – 
ОДГОВОР НА ПРИРОДАТА 

 
И илјада години да живеам - 
сигурно е дека нема да поречам, 
а да не напишам песни за Порече. 
 
Намерно ги цитирам овие мои стихови, испеани од 

мене, како одговор на природата која ме создала, природа 
која се слеала и се римува со природата на поезијата. Така, 
во Порече, народот е една едност и живот, кој живее со ду-
хот на народната песна. Покрај песната и приказните го чу-
ваат духот на Порече, дух кој што непорекнал ниту пак ќе 
порекне во било кое време и невреме, секогаш ќе понира и 
витално ќе се држи вековито да го зачува Порече. 

Во сите големи и мали народи на светот, песната си 
зема слобода да се огласува, а тоа е знак дека опстојува ду-
хот на народот. Така е и со песната во Порече. Таа имала и 
ќе има вечна моќ, како обележје за постоењето на Пореч-
киот народ. Празниците во Порече ги сметам како недона-
пишана поема, како свето писмо. Надалеку се знае колку  
се убави и поетични свадбите, сведните, (празниците), оби-
чаите, паганските ритуали...Сите овие збиднувања се по-
вод, како се одржувале во живот народните песни во Поре-
че. Начин на кој со време  се размножувале, од непресуш-
ниот дух на народот со Порече, довикот на душата од која 
носталгични стихови ми навирале во свеста.  

Чести се моите внатрешни духовни довикувања кои 
доаѓаат до мене, а не можев да го откријам кодот на ова 
древно и исконско роднокрајно Порече. Па затоа, во името 
на непорекливото Порече, и непорекливата Поречка песна, 
оставам силна порака на идните генерации поети. Та и тие 
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да продолжат според моето гесло на горе цитираните сти-
хови. 

(Според легендата, Порече го нарекле поради тоа што 
народот порекол да не се потурчи за времето на владеење-
то на Турската Империја во Македонија. Голема заслуга 
има попот Ковил кој им рекол на Поречни да не се потур-
чуваат. Само неколку села се потурчле.) 
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Бојан Бежоски 
 
 

„ПОРЕЧЕ, ВО ТВОРЕШТВОТО НА ПИСАТЕЛОТ 
САВО КОСТАДИНОВСКИ“ 

 
НАМЕСТО ВОВЕД, КОН КНИГАТА  
 
Саво Костадиновски е еден од македонските писа-

тели од дијаспората кој со успех пишува поезија и проза за 
млади и возрасни, со што со време се стекна да има позабе-
лежително место во македонската литература. По катас-
трофалниот земјотрес во Скопје 1963 година, Саво живее 
на повеќе места по југословенските простори. Во 1970 го-
дина го отслужува воениот рок, и авантуристички доаѓа во 
Минхен. Од 1971 година се вработува со статус на гастар-
бајтер. После Минхен  и Франкфурт од 1973 година па сѐ 
до денес постојано живее во Келн, во градот каде што се 
стекнал и со високо образование машински одел. Покрај 
работата и школувањето, Саво пишува проза и поезија, на 
македонски и на германски јазик, како за деца така и за 
возрасни. И како дводомен автор нема проблем со неговата 
двојна припадност на македонската и германската книжев-
ност, бидејќи со време, Германија се поима како негова 
втора поетска татковина. 

Воодушевен од обемното творештво на Саво Коста-
диновски, си зедов обврска да го замолам во еден фолдер 
да ми испрати сѐ што има запишано за Порече. Саво недо-
мислено ја прифати мојата понуда, и штом ги добив сите 
негови книги, имав по широки погледи што да напишам во 
овој вовед. Вушност, на самиот почеток сакам  да нагласам 
дека чест ми е и на овој наш Поречки и сѐмакедонски Пи-
сател, да напишам неколку пристојни реченици. Имено, со 
неговото поетско и прозно творештво одамна сум запознат, 
посебно со монографиите, а и со романот „Трите Века“, кој 
во општо е првиот роман на еден писател од Порече. На-
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гласив дека неговото творештво е обемно, со патриотска, 
родољубива, но, доминираат и темите за туѓината, пате-
шествијата по светот посебно по Европа.    

Читајќи ги песните, доаѓам до сознание дека има пес-
ни и за возрасни читатели. Во тематски обемната различ-
ност, Саво Костадиновски не ја заобиколил ниту темата за 
комитството. Имено, за неговиот прадедо Костадин војво-
дата-капиданот, за кого е испеана песната „Слушам кај шу-
мат шумите”, Саво напишал бројни песни како и на него-
виот дедо (по мајка) Дамјан, Илинденец, и за неговиот 
татко Сергеј учесник во АВНОЈ, учесник на славниот 
Сремски фронт. Мислам дека Саво со право како „борец” 
со перо в рака, се оддолжил на неговата комитска лоза, на 
трите генерации втемелени во опстојот и непокорот на Ма-
кедонија. 

Во многуте наврати во роднокрајското Порече, во по-
следно време имав прилика и чест ми беше да се запознам 
со Саво. Неколку пати беше и учесник на прославите кои 
ги приреди Домот на Културата на Македонски Брод. Не-
говата поврзаност со родното Ботуше, не била само преку 
пишаниот збор туку и физикото присуство, факт е и тоа 
што Саво подари една така речено уникатна библиотека со 
над 1000 книги. Уникатна е по тоа што во тие над 1000 
книги, се по една книга на автор. 

Со Саво Костадиновски треба да се гордее, и се гор-
дее, неговото родно Ботуше и Порече, на неговите бројни 
поетски книги напишани за овој крај. Саво е како божја 
дарба, што значи дека требало одамна да се роди еден 
ваков писател, преку чии дела, Порече ќе прогледа кон 
светот, а светот кон Порече.   

Па затоа, секој кој ќе ги прочита твоите книги за 
Порече ќе има голема благодарност кон тебе и кон твоите 
вредни дела. 
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Саво Костадновски 
 
 

МЛАДОСТА И ТУЃИНАТА 
(Туѓина можеш да си смениш, ама родниот крај не 
можеш да го  смениш, тој е  еден и единствен). 
 
Уште во младоста, како млад печалбар во Славонски 

Брод, во 1965 година, брзо дознав каков е печалбарскиот 
живот. Нашите македонски печалбари, иако се растурени 
по светот, сепак тие не се искоренети од родната почва. 
Најжилави се тие корени, но секој на индивидуален начин 
ја чувствува  туѓината. Печалбарев уште од младоста, но во 
мојот печалбарски живот, живееше животот на моето тво-
речко битие. Во миговите на осамата, пишував поезија и 
проза. На тој начин ја засенував осамата. Со време, нашите 
печалбари, сѐ полесен и полесен им стануваше животот. 
Посебно откако влеговме во ерата на компјутерите. Кому-
никацијата со целиот свет е како на дланка. Во почетокот 
на седумдесеттите години од минатиот век, мојата комуни-
кација беше преку писма,телефон но и посетите на родите-
лите и другите роднини во Ботуше и било каде да биле во 
Македонија. Што се однесува до мене, јас имав разновиден 
живот. Живеев во разни средини, како студентски дом, ин-
тернати во приватен стан. Но денес, штом ќе си спомнам, 
на сцената на младоста имам доста досетки кои остануваат 
незаборавни. Но спомените на младоста не се спомени 
доколку тие не се потпираат на желбите. Штом желбите се 
во прашање во животот ништо не е тешко. Не ни беше 
тешко над 6 часа да чекаме на ред за да влеземе во  Ајфе-
ловата кула, и без замор да се искачиме до врвот по 1670 
скали. Три пати повеќе од скалите на Катедралата во Келн 
која има само 503 скали. Не ни беше тешко да се организи-
раме и од Келн за Белград, авионски во еден ден, појди - 
дојди, да ни се исполнат желбите. Сме летале на прослави 
како 25 мај Денот на младоста, како публика од дијаспора-
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та,  кога се предаваше штафетата на младоста на претседа-
телот на Југославија Јосип Броз Тито. Чест ни беше да се 
потсетам на школските денови, кога како Титов пионер ре-
цитирав и пишував песни за Тито. Често се организиравме 
и за други пригоди да летаме за Југославија. Посебни зна-
чајни спомени ми беа кога ги гледавме фудбалските нат-
превари, кои тогаш беа скромни и дисциплинирани, за раз-
лика од денешните натпревари кои личат повеќе на хао-
тични. Така ни беше на нас  младите со младоста, а мла-
доста со нас и така натаму и натаму така. Спомените на 
младоста се убавина, музика, песна слични на карневалот 
во Келн. Но сепак, за младите останува младоста неразјас-
нет код, а можеби и најдобро е така да остане.     
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Саво Костадиновски 
                     
 

ОД СУДБОПИСОТ НА КНИГАТА НА ЖИВОТОТ 
- предговор за „Стихувани години” - 

 
Во збиркава „Стихувани години” се презентира поло-

вина век, два живота кои одат паралелно. Животот на мо-
јата поезија крунисан со првата песна напишана за катас-
трофалниот земјотрес во Скопје, во 1963 година, и мојот 
втор живот по преживеаниот земјотрес. Со текот на време-
то, се нижеа годините, а напоредно со нив и овие песни. 
Всушност, со создавањето на првата песна, како обземен 
со некаква волшебна моќ, јас станав вечен заробеник на 
зборот, та секоја година од мојот живот се втисна хроно-
лошки во овие песни; живот на радост и среќа, на ностал-
гии и копнежи, кои спонтано со време го оформуваа судбо-
писот на мојата книга на животот. 

 
ЕДЕН ЖИВОТ И ПОВЕЌЕ 

- Поговор за „Стихувани години” - 
 
Во предговорот на збиркава „Стихувани години” за-

пишав дека овој живот е мој втор живот по преживеаниот 
земјотрес во 1963 година, а во воведот на збирката „Меѓу 
небото и земјата” запишав дека во над десет премрежиња 
можев да загинам. 

Сега, кога го пишувам Поговорот за оваа книга, не 
случајно му дадов наслов „Еден живот и повеќе”, штом 
толку патишта животот ми издолжил. Ми иде дури и да се 
запрашам: и ова ли е божје дело? Дури и песната да ме 
признае за нејзин вечен осведочен Одисеј... Сепак, каде и 
да патував по светот, одвреме-навреме навраќав во родно-
то Ботуше, од каде е генезата на мојата поетска опстојба, 
за потем да бидам подарен на животот - да го живеам по 
светот, по неговата цивилизациска правостоина. Но, и тој 
живот „на кратки нозе” среќно ме носеше низ мисијата на 
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мојот век и притоа божјите поклоненија ги чувствував како 
продолжена божја рака, која ме чувала по местата што ги 
поминав: од Ерусалим, Лорд, Меѓугорје, Тибет, Индија; 
патешествија кои ги сметам за еден цел живот, и повеќе од 
тоа. 

  

МЕЃУ НЕБОТО И ЗЕМЈАТА 
- вовед - 

 

На самиот почеток морам да нагласам дека за една 
ваква тема, пишувана во состојба како да сум бил меѓу не-
бото и земјата, попатно и во другите такви турбулентни 
времиња, песната ми била верна придружничка. Една свет-
лина - наспроти мојата ѕвезда, едно волшепство - наспроти 
моите наречници. Тогаш, се прашувам: кое е моето живот-
но кредо, кога пред толку судбоносни разврски, ризици и 
распетија низ животот, можев над десет пати да загинам?! 
Едно животно кредо кое го гледам искалено од времињата 
на векот по кои сум „мајсторисувал” со моето битие, во 
сите облици на моето постоење... 

Но, доколку се запрашам: кој е тогаш мојот книжевен 
идиом? Пред едно вакво книжно дело низ кое провејуваат, 
како животот, така и смртта, дело на судбини кои како да 
му изградиле манастир меѓу небото и земјата? Сепак, чи-
нам, тоа останува како дело кое го врзува животот со мојот 
книжевен идиом, пред кој не сум во потрага по идентите-
тот, туку - и покрај толку премрежиња низ животот - и 
оваа книга сметам дека е успех на Бога, која ќе биде посеб-
но кажување за животот, кое ќе изрече сè за мене како 
Христос еднаш што рекол: „Јас сум тоа што ви говорам”. 

  
КОН ЗБИРКАТА ПЕСНИ „ПОРЕЧЕ” 

- предговор - 
 

Во збирката песна насловена „Порече” („Мисла”, 
1995) им посветив песни на сите поречки села, сегашни и 
некогашни; и на оние кои веќе изумираат, и на оние кои 
веќе одамна се исчезнати и ги нема на географските карти. 
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Преку песните се обидов (колку што тоа е можно на овој 
начин), имињата на тие села да ги оттргнам од заборавот. 
Некои од нив, денес нема никој да ги споменува, зашто 
одамна се без жители и речиси им се избришани сите траги 
на постоењето. 

Ваквото исчезнување како да е некакво проклетство 
за поречките села, како неминовност во историските про-
цеси и на процесот на осиромашување на овој крај. Пове-
ќето денешни села се нагризани од тој „синдром” - сè пове-
ќе се на изумирање, сè поблиску им е крајот. Во нив пре-
тежно живеат луѓе кои се на својот животен залез; млади 
сè помалку има, а во некои и воопшто нема. 

Нема раѓања, нема крштевки, нема свадби, нема све-
дени како некогаш. Има само преселби и умирачки. 

Меѓу многуте Поречки села кои незапирливо исчез-
нуваат е и моето родно село Ботуше. Бројот на неговите 
жители од година во година е сè помал. Кога ги напишав 
овие стихови имаше педесеттина, кога ќе се отпечатат 
можеби (за жал) ќе има четириесетина, по десетина годи-
ни... Не би сакал ни да помислам што ќе се случи по десе-
тина години со селото каде што ги поминав најубавите го-
дини од моето детство, за кое спомените од тоа време пре-
многу ме вознемируваат, премногу ми внесуваат тага во 
душата, премногу ми се испреплетуваат со сонот, а пре-
малку или воопшто не се совпаѓаат со денешната реалност. 
Ниту со мојата реалност, ниту со реалноста на кој и да е 
ботушанец. 

Поттикнат од ваквите опстојби и состојби, ја напи-
шав оваа стихозбирка и би сакал таа некогаш да стигне и 
до некои идни читатели, чии предци живееле во ова село. 
Сакам таа да остане (и да се восприеми) како пишан спо-
мен за ова село, како збир на поетски слики во кои се прет-
ставени Ботуше и неговата топонимија, збир на слики кои 
живеат во мене, а јас живеам во нив... 

Нека ми биде простено, ако моите стихови премногу 
тежат од носталгија. Овојпат поинаку не можев да се осло-
бодам од товарот на моите спомени! 



 137

Саво Костадиновски 
  
 

ПРЕДГОВОР КОН ЗБИРКАТА  ПОЕЗИЈА ЗА МЛАДИ 
„НА МАКЕДОНИЈА СО ЉУБОВ” 

 
 Не ми беше тешко да се нафатам за остварување на 

еден ваков зафат, да сместам 10 збирки со поезија во една 
книга, бидејќи темите сами по себе ми се наметнаа, вклу-
чувајќи го интересот и одговорната задача која го наложу-
ваше тоа. Во литературата не е новина во една книга да се 
сублимираат повеќе поетски книги, со тоа на читателот му 
се овозможува да го има на увид континуитетот и развојот 
на поетот. Ако овие стихозбири се објавуваа поединечно, 
се јавува потреба од некаков предговор. За илустрација ќе 
ја наведам збирката „Порече”, во која ги имам опеано села-
та што ги нема ниту во географските карти, села што ис-
чезнале, а некогаш постоеле и имале историско минато. 

Моето физичко отсуство од родниот крај, со куси 
престои во него, исполнува над половина век, затоа мојата 
љубов кон татковината и родниот крај достигнува до степен 
на вжарување, а тоа чувство и носталгија посебно ме импре-
сионира, така што со текот на мојот творечки живот, спон-
тано се оформија овие збирки: „На Македонија, со љубов”; 
„Со татковината”; „Планини - убавини”; „Водите македон-
ски”; „Верата е наша среќа”; „Сјајна ѕвезда”; „Стихови за 
цвеќињата”; „Билјана платно белеше”; „Порече” и „Ботуше 
во стихови”. Со оглед на тоа дека се работи за излив на пат-
риотски чувства, логично беше заедничкиот наслов на оваа 
збирка да гласи: „На Македонија, со љубов”. 

Немав намера да пишувам долг предговор, а со тоа да 
го заморувам читателот. Доволно е да се има на увид оваа 
книга, а читателот самиот да се препушти низ стиховите, 
да ги почувствува македонските природни убавини, да го 
почувствува македонскиот менталитет, добродушност, гос-
топримство, македонскиот народен фолклор - песни и ора, 
итн. 
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Саво Костадиновски 
 
 

ПРВИТЕ ДЕСЕТ ЗБИРКИ 
- Предговор кон оваа книга - 

 
Во далечната 1974 година, во тогашниот Југословен-

ски културен и информативен центар во Келн, Германија, 
имав можност да се запознаам со проф. д-р Томе Саздов, 
кој во тоа време беше гостин на Славистичкиот институт 
при Универзитетот во овој град. Јас дотогаш свои песни 
имав објавувано на германски јазик, но сè уште немав ни-
што објавено во мојата татковина, на мајчин јазик. 

Така, во една пригода, на господинот Саздов му ја да-
дов мојата прва збирка песни во ракопис, наменета за мла-
дите читатели. Кога се сретнавме по неколку дена, веднаш 
ми соопшти дека е пријатно изненаден од моите песни, а 
тоа врз мене имаше мотивирачко влијание; прво, за да се 
потрудам да ја објавам својата прва книга; и второ, уште 
поактивно да пристапам на пишувањето, пред сè стихови, а 
поретко проза за млади. Тој момент, можеби беше реша-
вачки што во изминативе две децении литературата ми 
беше најголемата творечка преокупација и што го напишав 
тоа што го напишав. А тоа што сум го напишал се состои 
од над 50-тина објавени и необјавени поетски збирки (и 
една со раскази), кои систематично поделени по 10 стихоз-
бирки се објавуваат во пет книги. Распоредот и редоследот 
на десетте стихозбирки не е случаен, туку осмислен и ло-
гичен. Така, на пример, во секоја книга е вклучена по една 
стихозбирка напишана на патриотска тема, а пак послед-
ната стихозбирка е со универзална тема. 

Почетокот на моето творештво е означен со првата 
збирка поезија „Лето во родниот крај”, што ја објави „Дет-
ска радост” во 1980 година и која е вклучена во оваа прва 
книга. Не е случајно и тоа што прва во неа е стихозбирката 
„Глас”, со која се искажува своевидна симболика (во на-
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словот и внатре) на мојот лирски исказ, преку кој се тран-
смисира кон светот (преку гласот и ехото од него) пораката 
и вистината на мојот етнос. Мотивско-тематските пункто-
ви во мојата поезија се првенствено печалбарството, татко-
вината, родниот крај, носталгијата, копнежот... Тоа го 
„оправдувам” со моето физичко отсуство од татковината, 
та сосема разбирливо следуваа и копнежите што ги иска-
жав во „Копнежи”. Исто како што е разбирливо, (кога веќе 
повеќе од половината од својот живот сум го минал во 
„туѓа” земја), да ѝ посветам стихови и нејзе. Затоа, и на мо-
јата втора поетска татковина не ѝ останав должен: на неа ѝ 
се посветени стихозбирките „Пролет на Рајна” и „Северни 
песни”. Песни им посветив и на многу други нешта, на 
песните им го посветив животот. 
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Саво Костадиновски                              
 

 

ПОЕТ, ПАТНИК И ПЕЧАЛБАР 
(Читајќи ги моите песни, спонтано во мене се роди 
идејата да го напишам овој текст. Ги одбрав 

метафорите, а бидеќи испаднаа многу, намерно се 
одлучив да не го потпишувам моето име) 

 

Несомнено е дека поезијата, патиштата и туѓината во 
моето битие имаат некаква заедничка судбина.Та, желбата 
за патување е енергија, а и поезијата е енергија на твореч-
киот дух на поетот. Патиштата ништо не се посилни од жи-
вотот на човекот, штом ги разрушени патишта, ми чуваат 
траги на животот. А колку е ова случајно и судбоносно, се 
прашувам со стиховите: 

„Ако верувам во судбината, тогаш точно е тоа, дека 
таа ми отворила многу патишта, да врват низ мојот живот”. 
Така во континуитет, поетот треба да ја одржува и твореч-
ката енергија додека „Нозете, најмногу му веруваат на па-
тот, доколку тие и во сонот по него одат”. Така беше со 
мене, додека како глобтротер патував по светот. Па затоа и 
не случајно сум запишал: „Можам да се скарам со нечове-
кот во мене, но не и со стихот, и со моите патешествија”. 
Штом поетот се определил и веќе поезијата го признала за 
нејзин поет, тогаш тој треба да биде „борец”со перо в рака, 
разглас и одглас по светот. И во секое невреме од неговото 
постоење, со револт постојано да балансира со својата фи-
зичка и умствена кондиција. „И тогаш, кога сум растроен, 
да не знам на која страна во желбите, сонцето ќе ме огрее”. 
Јас со песната а песната со мене, една природа слеана во 
друга, една единственост во стихот и метафората, а така 
песната по сите патешествија во дослух со светот ми беше. 
Така поетот треба да биде и со сопствената поетска ѕвезда.  
Значи, така треба да се одржува рамнотежа во времепловот 
на животот. Понекогаш туѓината ја чувствував извишена 
како непреодна планина. Па затоа запишав: „Никој не ги 
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измислил нерамните патишта, но, вистина е дека нерам-
ниот пат е сличен на животот на човекот”. Јас со патува-
њето, патувањето со мене, е една креативна поетска пре-
окупација која во секојдневието ми се римуваше во свеста 
и потсвеста, една катарза од мојот животен времеплов. Во 
голем број песни во мојот творечки опус со поетски дух го 
доживував патувањето. Со време откривав дека патувања-
та за секој поет се поволна творечка слобода. И таму каде 
што „Носталгиите се евтин украс на туѓината”, а и во тие 
простори каде што на поетот „во туѓината, и смртта му е 
туѓа”. Ништо не е тешко во творештвото кога се живее во 
слобода и во изобилие ги има инспирациите што ни ги ну-
дат убавините на светот. Во едно патување по светот запи-
шав: „На убавините, со стихови, им отварам пат кон веч-
носта, за подалеку да стигнат, и од моите патешествија по 
светот”. Така поетот сопственото време во животот го пре-
точува во своевидни песни. Колку повеќе ми се издолжу-
ваа патиштата, толку поголема беше мојата лирска поето-
графија, та и во тоа имав право, дека „најдолги се патишта-
та, во потрага по љубовта и лебот”. Со песната по светот 
одев како сонцето со светлината, со чувство на патник, 
скитник, Одисеј и глобтротер на светот. Но која е, и пред 
сѐ чија е мојата ѕвезда, пред поезијата, патувањата и печал-
бата? Патувањата по светот воедно ги сметам како патува-
ња низ светот на поезијата. А печалбарењето и туѓината ми 
овозможија поблизок пристап до народот. Тоа што „жел-
бите на патникот, само патиштата, можат да ги измерат”. 
Со песната бев како во самоодбрана, самоизбавување. 
Принуден на нови патишта на нови селидби, од едно на 
друго место, поволно за мојата поетска душа, затоа што 
„таму каде што најмалку се надевав, најсилно ми изгреа, 
ѕвездата на туѓината”. Спонтано, но принудно се откривав 
како автентичен творец, кој преку песната, си создава свое 
време во времето. А за одбрана на слободата на духот, 
стихот-песната е таа која ги овозможува правата на поетот. 
И затоа потврдив „но сепак, на никоја од носталгиите, не ѝ 
дозволив, срцето, во јамка да го фати” или „не е точно, 
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дека туѓината, насекаде по светот, била господар на моите 
стихови”. Не грешам кога тврдам, дека со време се рас-
туѓив. А тоа растуѓување е одамнешна вистина кај многу 
печалбари. Тоа ми личи како да сум нашол уточиште „де-
ње под сонцето, а ноќе под ѕвездите”. Таквите „растуѓува-
чи” се и најслободољубивите луѓе на светот. Како да сум 
се оправдал кон родниот крај, а и средината кај што живе-
ам „со време, се растуѓив, но не се изгубив, во кралството 
на туѓината”. Имав чувство како со време да ги научив 
клучните одбрани на осаменоста. Па затоа со внимание 
успеав да се пробијам, ослободам иако „во една малечка 
соба, толку осамено се чувствував, како срце, кое чека миг 
за пресадување, за да отпочне втор живот”, со тоа како да 
си го проверував достоинството во невремето штом во тес-
на врска бев со моите поетски светови. Затоа што секогаш 
и насекаде при рака ѝ бев на туѓната. Некогаш песната ќе 
ме начека, како да била прикриена во мене. Таа ме освојува 
во разновиден профил, согласно или не согласно, штом  е 
со моќ со мене да  завладее и во тоа време кога не е за пес-
на. „Овде и со шпиртосани носталгии, може да се напишат 
стихови за туѓината”. 

Нема поет кој не напишал макар еден стих за сонот, а 
можеби и во сонот. Видливо е, а и невидливо и секогаш е 
присутно во имагинарниот свет на поезијата. И не прилаго-
ден на туѓината, сепак ти си тој во тие „предели во кои се 
сонува, и со очите на туѓината”. Патуваќи по разни преде-
ли со неопислива романтика, раздвиженоста, шаренилото 
на убавините, воодушевен ги дочекував, возвишен ги опи-
шував. Природно, песната ја измерував на рамнотежата на 
моите чувства и тогаш, кога „оваа ноќ ја чувствувам, како 
поезија на туѓината”. 

А во каква животворност во соживот со туѓината би 
бил? Штом и во сонот сум живеел со животот на копнежи-
те и носталгиите. Важно, тие биле беззначајни поткрепува-
чи на моите песни. Признавам дека така со време се фор-
мираше моето поетско време и писмо. Како момче на туѓи-
ната признав: „Туѓината во мене, со копнежи и носталгии, 
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а јас во туѓината, со стихови и песни”. Неслучајно ја от-
крив таинствената муза на ноќта. Такво доживеано искуст-
во смислата која ме довикува да кажам за мојата скитничка 
сенка и пак да остане тајна, а тоа е таму каде што „оваа ве-
чер потајум ме мами да кажам, дека ноќта ја крие мојата 
скитничка сенка”. 

Уште како дете, запамтив како ми кажуваа дека сум 
седмаче, роден на седум месеци. Одвај на нозе, одвај и 
земјотресот го преживеав, а денес, неуморен патник. 

Патував по светот со поетски багаж, со себе го носев 
и „багажот” на космополитството, хуманоста, со екологија-
та на душата, гледав низ прозорецот на душата, тоа се мои-
те теми кои ме доградуваа во животот. Со време, песната 
ми стана како визија, до привлечно спокојство. Па затоа во 
песната барав мир и спокој, и тогаш кога „од зад големата 
планина на туѓината, повторно ќе ми огрее сонцето на 
родниот крај”. Можноста на моето патување и печалбаре-
ње ми овозможи да ги проучам убавиините на светот, на-
родите, нивниот живот, поблиску да се соочам со комуни-
кација, за да откријам од душата на битието човек. Значи, 
со децении со песната во дослух бев со моите патешествија 
и туѓината и со право ги вдомив во еден дом во мојата 
поетика. И колку да е магична поезијата, и колку да имам 
творечка слобода, не е чудно што „сите патишта не можам, 
во песна да ги соберам, но едно можам, со метафори, спо-
меник да им подигнам”. Но, не е чудно и тоа дека со време 
ќе стивнат водите на времепловот на животот, ќе се случи 
ли и тој револт тогаш „доколку наеднаш, би престанал да 
патувам, чинам дека патиштата „би кренале востание 
против мене”. Патиштата се вечен живот, но дали ќе им 
недостасува животот на нивниот патник, скитник и светски 
глобтротер? Или, да се потпрам на оваа порака „верувај и 
на твојата ѕвезда, таа со небесна порака, го дочекала и ќе 
го испрати твојот живот” 

За крај, ќе завршам со зборот „несомнено” со кој и го 
почнав овој текст. Значи, за мене несомнено е дека додека 
живеам, и суштествувам, со задоволство  ќе си спомнувам 
за моето минато. 
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Проф. Д-р Христо Петрески 
 
 
КНИГА ЗА СОЗДАВАЊЕТО ВО ТУЃИНАТА 

(Кон ракописот „Остатоци од туѓината“  
од Саво Костадиновски) 

 
Саво Костадиновски е македонски поет, раскажувач, 

патописец, публицист, писател за деца и возрасни, и препе-
јувач. Роден е на 30 мај 1950 г., во с. Горно Ботуше, Маке-
донски Брод. По катастрофалниот земјотрес во 1963 год. 
во Скопје, живее на повеќе места по просторите на пора-
нешна Југославија. Од 1971 година живее и работи во Гер-
манија, од 1973 во Келн. Има завршено (дописно) средно 
машинско техничко училиште при Работничкиот универ-
зитет „Нов Белград” во Белград и три степени висок степен 
за технички инженер, во Келн. 

Ги објавил следните книги за деца и млади:  
„Лето во родниот крај“ („Детска радост” 1980) – Скопје,  
„Копнежи“ (Дом на културата „Кочо Рацин” 1989) – 

Скопје,  
„Кафез без птици“ (Од Ботуше до Келн) („Печалбарски 

денови” – 1990) Вевчани,  
„Децата на светот“ (Дом на културата „Кочо Рацин” 1990) 

– Скопје,  
„Песни“ (десет збирки во еден том, Културно-просветна 

заедница на Скопје, 1991) – Скопје, 
 „Песни од Ботуше“ (избор, Дом на културата „Кочо 

Рацин” – 1992) Скопје,  
„Песни“ (десет збирки во еден том, Културно-просветна 

заедница на Скопје, 1993) – Скопје,  
„Порече“ („Мисла” 1995) – Скопје,  
„Илјада и една носталгија“ (избор „Детска радост” 2001) – 

Скопје,   
„Заедно со Филип“ („Антолог” 2013) – Скопје,  
„Разговори со Бети“ („Антолог” 2013) – Скопје, 
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„Стихувани години“ („Антолог” 2013) – Скопје,  
„Вечен Глас“ (избор „Антолог” 2014) – Скопје,  
„Писма до Филип“ („Антолог” 2014) – Скопје, 
„На одмор кај Филип“ („Антолог” 2014) – Скопје,  
Секогаш со Филип („Антолог” 2014) – Скопје, 
„Филип е прваче“ („Антолог” 2014) – Скопје,  
„Како Филип ја научи азбуката“ („Антолог” 2014) – 

Скопје, 
„Бисерчиња за Бисера“ („Антолог” 2014) – Скопје 
„Записи од Америка“ („Антолог” 2015) – Скопје, 
„Блиски песни во далечна Австралија“ („Антолог” 2015) – 

Скопје, 
„Европа во стихови“ („Антолог” 2015) – Скопје,  
„Порече“ („Антолог” 2015) – Скопје 
„Со Ботуше во Париз“ („Антолог” 2015) – Скопје, 
„Без родниот крај“ („Антолог” 2016) – Скопје,  
„Келн и јас“ („Антолог” 2016) – Скопје, 
„Со Татковината“ („Антолог” 2016) – Скопје,  
„Од животот по Европа“ („Антолог” 2016) – Скопје, 
„Македонски знаменитости“ („Антолог” 2016) – Скопје, 
„Песни за деца собрани дела“, 81 збирка поезија за деца во 

еден том, („Академски Печат” 2018) Скопје, 
„Домашни и диви животни“ („Академски Печат” 2019) - 

Скопје, 
„На Македонија со љубов“ („Академски Печат” 2020 - 

Скопје, 
„Сѐ од љубов за Ботуше и Ботушани“  („Академски Печат” 

2020) - Скопје, 
„Дедо, зошто ги сакаш децата“ („Академски Печат” 2020) - 

Скопје, 
„Од дневникот на самоизолација“ („Академски Печат” 

2020) - Скопје, 
„Ботуше во спомени“ („Академски Печат”2020) - Скопје, 
„Ботуше со последните селани“ („Академски Печат” 2020) 

- Скопје, 
„Со Ботуше до Артикот” („Академски печат” 2020) – 

Скопје, 
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„Од дневникот на туѓината” („Академски Печат” 2020) -
Скопје, 

„Децата се наша радост” („Академски Печат” 2020) – 
Скопје, 

„Времето не е само илузија” („Академски Печат” 2020 -
Скопје, 

„Од Планинска врвица до Автопат” („Академски Печат” 
2020) - Скопје, 

„Природата е за сите нас”(„Академски Печат”2020) 
„Со Бродот од Порече” („Академски Печат” 2020) - Скопје, 
„Книга за секое дете” („Академски Печат” 2020) - Скопје, 
„На браникот на непокорот„ (Академски Печат”2020) -

Скопје, 
„Стари и нови песни”„Академски Печат”2020) - Скопје, 
„Стихувани години” (дополнето издание)„Академски 

Печат” 2020) - Скопје, 
 
Автор е на поетските  книги за возрасни: 

„Поезија за поезијата“ (двојазично издание на македонски 
и романски јазик,  „Едитура ацадемиеи интернатионале 
Ориент-Окцидент“ 2002) – Букурешт,  

„Поезија за поезијата“ (двојазично издание на македонски 
и германски) („Матица македонска” 2012) – Скопје, 

„Поезијата во животот на поетот“ (двојазично издание на 
македонски и германски)  („Македоника литера” 2014) 
Скопје,  

„Дие Лиебе лебт“ –„Љубовта живее“, заедно со Терезе 
Ројбер, (на германски јазик) („Македоника литера” 
2014) – Скопје,  

„Живот за Ботуше“ (двојазично издание на македонски и 
германски)  („Македоника литера 2014) – Скопје,  

„Песни од Келн“ (двојазично издание на македонски и 
германски) („Македоника литера” 2014 – Скопје, 

„Поезија за поезијата“, (превод на српски) („Банатски 
културен центар” 2015 – Ново Милошево, 

„Историја на војните“, (двојазично издание на македонски 
и германски) („Македоника литера” 2015) – Скопје, 
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„Поезија за возрасни“ Собрани дела, 41 збирка поезија за 
возрасни (двојазично издание на, македонски и гер-
мански) („Академски Печат” 2018) Скопје, 

„Песни и Манифести” (Двојазично издание на македонски 
и германски) („Академски Печат” 2020) - Скопје, 

 
Проза за деца и возрасни 

„Трите века“, биографски – хронолошки роман за возрасни 
(„Македонска реч” 2005), – Скопје,  

„Трите века“, биографски – хронолошки роман за возрас-
ни, во превод на германски („Литератур-Ателиер” 2016) 
– Бон. 

„Роден крај со срце“, збирка раскази за јуниори („Македон-
ска реч” 2005) – Скопје, 

„Трите века“, (второ дополнето издание) биографски – 
хронолошки роман за возрасни, („Македоника литера” 
2016) - Скопје, 

„Роден крај со срце“ (во превод на германски („Литератур–
Ателиер” 2016) – Бон, 

„Бисерчиња за Бисера“ (во превод на германски („Лите-
ратур-Ателиер” 2016) – Бон, 

„Роден крај со срце“ (двојазично издание на македонски и 
германски) („Антолог” 2016) – Скопје, 

„Бисерчинја за Бисера“, (двојазично издание на македон-
ски и германски) („Антолог” 2016) – Скопје, 

„Под Добра Вода“, Монографија за родното село Ботуше 
(„Антолог” 2016 ) Скопје, 

„Сè од љубов кон Порече и Поречани” Монографија за 
Порече („Антолог” 2017) Скопје, 

„Сè од Љубов кон Порече и Поречани” (дополнето изда-
ние) 

„Монографија за Порече („Антолог” 2017) Скопје, 
„Писателот од Порече” Монографија, („Академски Печат” 

2018) Скопје, 
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Добитник е на наградата „Иселеничка грамота” на 
Матицата на иселениците на Македонија, доделена во рам-
ките на Струшките вечери на поезијата во 1993 година. До-
битник е на „Почесно Признание” (2018) од од Синдикатот 
во рамките на Сојузот на Германските Писатели, по повод 
25 годишно членство и соработка.  

Негови творби се објавувани во списанијата за деца и 
возрасни во Македонија. Преведуван е на српски, хрват-
ски, германски и на романски јазик. Застапуван е во лекси-
кони, избори и антологии во Македонија и во Германија. 

Како дводомен автор, пишува на македонски и гер-
мански јазик. 

Член е на Друштвото на писателите на Македонија 
(од 1989 година), на Сојузот на писателите на Германија 
(од 1993 година) и на Сојузот на новинарите и на преведу-
вачите на Македонија (од 1995 година). Благодарница од 
Агенцијата за Иселеништво на Р. Македонија, за промоци-
ја на македонската култура и јазик во иселеништво преку 
пишаниот збор.   

И самите наслови на песните во книгата „Остатоци 
од туѓината“ се сликовити и илустративни и најдобро гово-
рат за тематско-мотивските содржини во неа:   

„Оваа земја“; „Поздрав со туѓината“; „Денот на туѓи-
ната“; „Под небото на туѓината“; „Туѓинецот“; „Тестамен-
тот на туѓината“ и други. Во нив има  многу носталгија, 
емоции, мечти, копнежи, резигнација, но и надеж за пов-
торно враќање и живот во родната земја.  

Читајќи  ги песните од оваа збирка, можеби читате-
лот спонтано ќе се запраша: дали е можно  и во такви ус-
лови, и во туѓ свет, да се создава поезија?! 

Одговорот е - да! 
И  најтешките услови  што човекот често попатно го 

следат низ животот, не се пречка за творењето, за пишува-
њето песни, кои можат да бидат и мошне успешни. 

Раѓањето на песната не треба да зависи од околнос-
тите во кои поетот живее, посебно кога годините ќе се нап-
ластат и спомените ќе го искристализираат минатото. 
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Поетските пориви доаѓаат  најмногу до израз тогаш, 
кога најдлабоко се нурнува во чувствата, во минатото, но и 
во секој миг од животот што го проживува во туѓина, пре-
полн со доживувања, во кои постојано се откриваат безброј 
теми и мотиви за нови песни. 

Саво Костадиновски е суптилен, ангажиран и значаен 
автор. Тој зад себе има опус од дела и препознатлива носи-
вост и стил. 

Со задоволство ја препорачувам оваа негова книга за 
објавување. 
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Саво Костадиновски 
 
 

БИОБИБЛИОГРАФСКА БЕЛЕШКА 
 
Саво Костадиновски е еден од најпознатите и најпро-

дуктивни македонски писатели за деца и за возрасни, кој 
поголемиот дел од својот живот го минува во туѓина. Сво-
јата печалбарска „Одисеја” ја почнува уште од најраната 
младост, некаде веднаш по катастрофалниот скопски зем-
јотрес, во 1963 година, и таа негова „жива книга” ја бележи 
страница по страница, ја пишува и ја допишува сè до ден 
денешен. 

Саво Костадиновски е роден на 30 мај 1950 г. во Гор-
но Ботуше, во областа Порече, општина Македонски Брод; 
преубаво село распослано под падините на Добра Вода, на 
приближно иста километарска оддалеченост од Македон-
ски Брод и од Гостивар. Основно училиште завршил во 
родното место и во Гостивар, дописно техничко училиште 
во Белград, а више образование од металска струка офор-
мил во Германија. Во таа далечна, северна земја, во градот 
Келн, на реката Рајна, тој го минал поголемиот дел од 
својот животен и работен век. Важно е да се одбележи дека 
Костадиновски уште веднаш по доселувањето во госто-
примливиот Келн, во 1973 година, за време на своите сту-
дии, почнал да пишува поезија и на германски јазик, и со 
тоа, како дводомен автор, придобива свои верни читатели 
и почитувачи и во Германија и во Македонија, но и не 
само во тие две земји. И подоцна, иако работел на најраз-
лични места, вложувајќи ги својот труд, знаење и умеење 
во најразлични професии, пред сè во сферите на техниката 
и на инженерството, но и во угостителството, туризмот, со-
обраќајот, градежништвото, Саво Костадиновски во ни-
еден момент не дозволил да го запостави убавиот пишан 
збор, кој го вознесувал во недогледните и недоодните 
простори на уметничката дејност. 
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Првата збирка со песни Саво Костадиновски ја обја-
вил кај познатиот издавач на литература за деца и млади 
„Детска радост” уште во далечната 1980 година. Тоа е 
збирката „Лето во родниот крај“. Потоа следуваат след-
ните збирки за деца: „Копнежи“ (1989 г.); „Кафез без пти-
ци“ („Од Ботуше до Келн“) (1990 г.); „Децата на светот“ 
(1990 г.) „Песни“ (1991 г. - десет збирки во една книга); 
„Песни од Ботуше“ (1992 г.); „Песни“ (1993 г. - десет збир-
ки во една книга); „Порече“ (1995 г.); „Илјада и една нос-
талгија“ (2001 г.); „Роден крај со срце“  (2005 г.); „Заедно 
со Филип“ (2013 г.); „Стихувани години“ (2013 г.); „Разго-
вори со Бети“ (2014 г.); „Вечен глас“ (2014 г.); „Писма до 
Филип“ (2014 г.); „На одмор кај Филип“ (2014 г.); 
„Секогаш со Филип“ (2014 г.); Филип е прваче (2014 г.); 
Како Филип ја научи азбуката (2014 г.); Бисерчиња за „Би-
сера“ (2014 г.); „Блиски песни од далечна Австралија“ 
(2015 г.); „Европа во стихови“ (2015 г.); „Порече“ (2015 г.); 
„Со Ботуше во Париз“ (2015 г.); „Без родниот крај“ (2016 
г.); „Келн и јас“ (2016 г.): „Со татковината“ (2016 г.); „Од 
животот по Европа“ (2016 г.); „Македонски знаменитости“ 
(2016 г.); „Под Добра Вода“  Монографија за родното село 
Ботуше (2016 г.); „Се од љубов за Порече и Поречани“ Мо-
нографија за родното Ботуше дополнето со шест поетски 
збирки (2017). 

 Многу од песните и расказите за деца и за возрасни 
на Саво Костадиновски, како засебни творби се преведени 
на повеќе странски јазици, додека неговата збирка песни за 
возрасни „Поезија за поезијата“ досега е печатена двоја-
зично на македонски и на романски јазик (2002 г.); и на ма-
кедонски и на германски (2012 г.); како и во превод на срп-
ски јазик (2015 г.).  

Двојазично, на македонски и на германски јазик му 
се објавени и книгиве „Живот за Ботуше“ (2014 г); „Песни 
од Келн“ (2014 г.); и „Историја на војните“ (2015 г.); како и 
книгите за деца „Роден крај со срце“ (2016 г.) и „Бисерчи-
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ња за Бисера“ (2016 г.). (Последниве две книги, на герман-
ски јазик се објавени и во Германија, во 2016 година). 

За возрасната читателска публика, Саво Костадинов-
ски ги објавил и збирките „Поезијата во животот на пое-
тот“ (двојазично, на македонски и на германски јазик – 
2013 г.); како и автобиографската романсирана хроника 
„Трите века“ (2005 г.), која во 2016 г. доживува и второ, 
надополнето издание. Воедно, овој негов роман во 2016 г. 
е преведен и на германски јазик. 

Саво Костадиновски е член на Друштвото на писате-
лите на Македонија и на Сојузот на писателите на Герма-
нија, а како значаен поет и прозаист, патописец и есеист, 
кој се занимава и со преведувачка дејност, членува и во 
Сојузот на литературните преведувачи на Македонија. 
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Марија Таушанска 
 „Нова Македонија” 

„КОЛИБРИ” број 23788 - среда 22.6.2016 

 
 

РОДНОТО БОТУШЕ - ВЕЧНА ИНСПИРАЦИЈА 
Спомени од детството на македонските писатели за 

деца: Саво Костадиновски 
 
Со внукот Филип 
 
Спомените на моите детски години, секогаш ме вра-

ќаат назад во родното Ботуше, каде што ги завршив чети-
рите одделенија во основното училиште „Пере Тошев”. 
Тие дамнешни денови кај мене ги будат сликите кога жи-
веев на село, кога играјќи детски игри со врсниците, друга-
рував и со природата, изворите, цвеќињата, птиците... 
Моите детски денови се вткаени во многу мои книги. Една 
од нив е стихо-збирката „Порече”, низ чии стихови сѐ уште 
дува ветерот на минатото. Еве неколку строфи: 

 
...Кога пишувам песна за Порече, 
најдобро ја чувствувам слободата, 
па посакувам во сечие топло срце 
да допре шумот од ветерот 
и водата. 
И додека занесен по листот шарам, 
ги замислувам нивите со жита, 
и сонувам во тоа царство да царам, 
и како дете по река да си скитам... 
 
Детството и родниот крај, кај секого од нас се нешто 

незаборавно, скриени во најтаинствените места на нашите 
сеќавања. Затоа, спомените на тие безгрижни денови за 
мене се како мелем за душата. 
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И во книгата „Роден крај со срце”, која содржи 45 
кратки раскази, лирски и вдахновени и со теми од животот 
на современите печалбари, односно на младите генерации 
во македонската дијаспора, како што напиша Горјан Пет-
ревски во поговорот, расказите се со своја порака, а „пора-
ките произлегуваат сами по себе од онаа исконска љубов 
на печалбарот кон своето родно огниште. Секој расказ 
претставува свечена воздишка која не може да го одмине 
читателот”. 

 
КРСТОПАТ ВО ЖИВОТОТ 
 
Но, тие убави, детски денови ги прекина катастро-

фалниот земјотрес во Скопје, на 26 јули 1963 година. Тага-
та беше голема, а тажно беше и на училиште. Првата до-
машна задача ни беше секој од 45-те ученици да напише 
состав или песна, во која ќе ги преточи своите чувство по 
катастрофата. Јас напишав песна, а тоа беше мојата прва и 
до сега нераскинлива врска со поезијата. Таа песна ми е и 
почетна во збирката „Стихувани години” во која се смес-
тени 50 песни, за секоја година по една, а ја објавив поло-
вина век по скопскиот катастрофален земјотрес. 

 
Подоцна, оваа моја љубов кон поезијата ја пренесов 

во поетска збирка за возрасни „Поезијата во животот на 
поетот”, каде што велам: „Сето мое животно и поетско ис-
куство”. Така, патувајќи по светот, ненаметливо ги напи-
шав и збирките поезија: „Од животот по Европа”, „Европа 
во стихови”, „Со Ботуше во Париз”, „Записи од Америка”, 
„Блиски песни во далечна Австралија” и други. 

 
Паралелно со сѐ што ми се случуваше, спомените од 

детството никогаш не ме напуштија. На извесен начин ме 
бодреа и ми беа непресушна инспирација. И денеска тие се 
чести теми и мотиви во моите книги. 
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„ПРИВРЕМЕНО” НА РАБОТА 
 
Но животот често знае да нѐ изненади и да нѐ однесе 

онаму, каде што не сме очекувале. Далечната 1965 година, 
шетајќи по главната улица на Македонски Брод, случајно 
се запознав со еден човек. Тој веднаш ме праша: „Момче, 
имаш ли работа, што така се шеткаш и денгубиш?” Ми по-
нуди работа, па за два дена без двоумење заминав од Ма-
кедонски Брод за Славонски Брод, Хрватска. Но, иако бев 
среќен, бев и доста збунет. Зад мене го оставив родното 
Ботуше на кое вечно си спомнувам. Тие спомени не може 
никој да ми ги одземе, како ни 50-те години живот во туѓи-
на, кои исто така имаат големо влијание врз моето тво-
рештво. 

По некоја година во Славонски Брод отидов на отс-
лужување на воениот рок во Карловац и во Загреб, а потоа 
повторно на „привремена работа”, но тогаш уште подалеку 
- во Германија, каде што ден-денеска сѐ уште „привреме-
но” престојувам. 

 
За Порече Костадиновски пишува во своите книги 
 
РАНА МЛАДОСТ ВО КЕЛН 
 
Не можам да ги заборавам ниту спомените од раната 

младост во градот Келн, Германија, мојата втора таткови-
на. Таму созреав, се оформив во сите сфери во животот, па 
и како поет. Во далечната 1975 година во Келн, на Кате-
драта за словенски јазици, го запознав професорот Томе 
Саздов. Премногу бев среќен што тој ги прифати моите 
први песни да ги лекторира и ме упати во редакцијата 
„Детска радост” во Скопје, за да ги предадам, а по извесно 
време, на моја голема радост, од редакцијата ме известија 
дека ќе се отпечати мојата прва книга. Но, надевајќи се 
дека во студентскиот дом во Келн ќе живеам поспокоен 
живот, тогаш напротив, мене ми се отворија уште поширо-
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ки видици. Моите студентски „одмори” ги минував на ра-
бота како келнер во меѓународниот воз „Дојче Бундер-
сбан”, па тогаш со големо љубопитство патував по цела 
Европа. 

Честопати бев отсутен од мојот дом, кога службено, 
кога на пат кон татковината. И овој текст го напишав на 
патот од Франкфурт за Лондон, на 30 мај 2016 година – 
случајно или не: на мојот роденден. 

    
СТИХОВИ ЗА ВНУКОТ ФИЛИП 
 
Иако пишувам и за возрасни, литературата за деца е 

моја голема љубов и верна друшка. Не случајно е речено 
дека вистинските писатели за деца и млади, во душата и 
срцето, или барем во некое скришно катче од нив, засеко-
гаш остануваат млади. 

Една од моите последни книги „Заедно со Филип”, 
што ја издаде „Антолог” му ја посветив на мојот внук, Фи-
лип, кој живее во Скопје. Но пишувајќи за него и за него-
вото растење, јас всушност пишувам за сите деца. 

 
Саво Костадиновски е македонски и германски поет, 

раскажувач, писател за деца и возрасни, преведувач. Роден 
на 30 мај 1950 год. во село с. Горно Ботуше - Македонски 
Брод. По катастрофалниот земјотрес во 1963 год. во Скопје, 
живее надвор од границите на Македонија. Во 1971 година 
се доселува во Германија. Вишо техничко училиште завр-
шил во Келн, во градот каде што од 1973 год. постојано жи-
вее. Како дводомен автор пишува лирика и проза за деца и 
за возрасни на македонски и на германски јазик. За неговите 
книжевни дела е наградуван и преведуван на повеќе јазици. 
Застапен е во избори, лексикони, антологии во Македонија 
и во Германија. Член е на Друштвото на писателите на 
Македонија и на Сојузот на германските писатели. 
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Добитник е на наградата „Иселеничка грамота” на 
Матицата на иселениците на Македонија, доделена во рам-
ките на Струшките вечери на поезијата во 1993 година. 

Негови творби се објавувани во списанијата за деца и 
возрасни во Македонија. Преведуван е на српски, хрват-
ски, германски и на романски јазик. Застапуван е во лекси-
кони, избори и антологии во Македонија и во Германија. 

Член е на Друштвото на писателите на Македонија 
(од 1989 година), на Сојузот на писателите на Германија 
(од 1993 година) и на Сојузот на преведувачите на Македо-
нија (од 1995 година). 

 
 
 
 
   



 158

Филип Димкоски 
 
 

ПАТУВА И ПИШУВА ПОЕЗИЈА 
   
Саво Костадиновски е роден во 1950 година во с. Бо-

туше, Македонски Брод. Завршил основно училиште во 
родното село, а средно училиште во Гостивар. Во 1973 
година работел и се школувал во градот Келн, Германија. 
Таму го поминал поголемиот дел од својот животен и ра-
ботен век. Во 1978 г. дипломира, а за време на неговите 
студии почнал да пишува поезија на германски и на маке-
донски јазик. Патувал низ Европа, Северна Америка, 
Австралија и Африка. 

Многу од песните и расказите за деца и за возрасни 
на Саво Костадиновски, како посебни творби се преведени 
на повеќе странски јазици, додека неговата збирка стихови 
за возрасни „Поезија за поезијата” досега е печатена двоја-
зично на македонски и романски (2002 г.) и на македонски 
и германски (2012 г.). За возрасната читателска публика ја 
објавил и автобиографската романсирана хроника „Трите 
века” (2005 г.). 

Член е на Сојузот на писателите на Германија, како и 
на Друштвото на писателите на Македонија (ДПМ) од 
1989 година, на Здружението на новинарите на Македонија 
и на Сојузот на книжевните преведувачи на Македонија. 

Добитник е на наградата „Иселеничка грамота”, во 
рамките на „Струшките вечери на поезијата” (СВП). 

Автор е на книгите: „Лето во родниот крај”, „Коп-
нежи”, „Песни од Келн”, „Живот за Ботуше”, „Записи од 
Америка”,„Европа во стихови” и други.                                               
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КОГА ПИШУВАМ ЗА ПОРЕЧЕ 
 
Кога пишувам песна за Порече, 
најдобро ја чувствувам слободата, 
па посакувам во сечие топло срце 
да допре шумот од ветерот и водата. 
 
И додека занесен по листот шарам, 
ги замислувам нивите со жита, 
и сонувам во тоа царство да царам, 
и како дете по река да си скитам... 
 

(од стихозбирката „Порече”) 
 
 
   

  



 160

Марија Таушанска  
  
 
МОЈОТ ПРАДЕДО КОСТАДИН ВОЈВОДАТА 

КАПИДАНОТ 
 
Костадин бил познат комита и имал своја дружина со 

која ги гонел качаците, не само во ботушкиот крај туку и 
во околните планини, дури до Брод, Крушево и Кичево. Во 
1890 г. заминува на печалба во Детроит, САД, а по десет 
години се враќа и со синот учествува во Илинденското 
востание, каде што е ранет, а син му загинува. Јанко, нај-
малиот син на Костадин, ја пренесува приказната за него 
меѓу населението во Долно Порече, кое во 1950-тите поч-
нува да ја пее песната „Слушам кај шумат шумите” 

Речиси еден век меѓу народот се пее македонската 
народна песна за Костадин Војводата Капиданот, „Слушам 
кај шумат шумите”. Пред неколку години ја препеа дуото 
„Некст тајм”, со нов аранжман, но со истата порака и пов-
торно допре до публиката. На популарноста на овој фолк-
лорен бисер, што му одолева на времето, особено е горд 
Саво Костадиновски, правнук на Костадин Војводата од 
Ботуше, Долно Порече, чие јунаштво е опишано во песната 
што живее меѓу Македонците во земјава и оние што се ра-
сеани по светот. 

Саво Костадиновски повеќе од 40 години живее во 
Келн, Германија, каде што дочека и пензија. Работел како 
погонски бравар и погонски техничар, а завршил виша ме-
талска школа. Долги години е активен и како писател. До-
сега издал 127 книги, на македонски и на германски јазик. 
Неговата, според многумина, најдобра книга „Трите века” 
му е посветена токму на неговиот славен прадедо Коста-
дин Војводата Капиданот. 

– Настаните во овој роман-хроника се вистинити, 
како и имињата. Моите предци живееле во бурни времиња, 
доживувајќи многу несреќи. Некои од нив од мака го напу-
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шатле родното огниште, на кое секогаш со радост му се 
враќале. Во потрага по подобар живот за себе и за семејст-
вото преку океанот, кон крајот на 19 век, во 1890 година, 
тргнал и прадедо ми Костадин, поради кого јас го сменив 
презимето од Јанковски во Костадиновски – ја почна сво-
јата интересна животна приказна Саво Костадиновски. 

Јунакот опеан во народната песна „Слушам кај шу-
мат шумите” не бил многу учен човек, но бил бистар, ви-
сок и строен. Вистинско планинско мажиште. Имал црна 
коса, црни очи и топол поглед. Бил многу силен и вешт во 
многу работи. 

– Кога заминувал на печалба од Солунското приста-
ниште, напуштајќи го родното Ботуше, сопругата Евдокија 
и четирите сина: Васил, Аврам, Мојсо и тримесечниот Јан-
ко, имал само една желба, да им овозможи подобар живот. 
На заминување засадил јаболкница во дворот, а во својот 
багаж ја зел и гајдата, на која убаво свирел, со која полесно 
се пребродувала тагата, а и радоста била поголема. Според 
адетот, сите од селото оделе на печалба на Благовец, за по-
добар бериќет. Некои заминувале за Србија, Бугарија, Ро-
манија, а други, како него, оделе далеку, во Америка и во 
Австралија. Тој решил да замине подалеку и поради тоа 
што се криел од турската војска. Бил познат комита и имал 
своја дружина, со која ги гонел качаците не само во ботуш-
киот крај, туку и во околните планини, дури до Брод, Кру-
шево и Кичево. 

Удирале на турската војска, но и тој возвраќал суро-
во, па Поречката буна набрзо била задушена. Затоа Коста-
дин бил на штрек да не го уапсат и да не го стават во зан-
дана. 

Сите од неговиот крај што патувале на бродот со 
него, набрзо дознале за неговото комитско минато и пора-
ди тоа, како и поради неговите 40 години, почнале да го 
викаат Костадин Војводата – ни откри Саво. 

Кога пристигнале во Детроит, Костадин и неговите 
другари се вработиле во еден рудник, работејќи тешка фи-
зичка работа, далеку од своите, од поробена Македонија. 
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– Костадин по 10 години од печалба се вратил оста-
рен, со побелена коса и со многу малку заштедени долари. 
Откако во 1900 година во Детроит го прославил доаѓањето 
на 20 век, по неколку месеци со пријателите со кои делел и 
добро и лошо, се качил на брод за Солун. По долгото пате-
шествие, кога стигнал во Солунското пристаниште, ја бак-
нал земјата на која стапнал. Кога по една деценија повтор-
но застанал на куќниот праг бил туѓинец за своите деца – 
вели неговиот правнук Саво. 

По три години не можејќи веќе да го трпи турскиот 
јарем, заедно со синот Васил, Костадин повторно станал 
комита и учествувал во Илинденското востание. 

Во битката кај Бушова Планина бил ранет во раката, 
но успеал да избега. Повлекувајќи се во шумата стигнал 
дома, каде што ја дознал тажната вест за загинувањето на 
синот Васил и на брат му Миле. Наредните неколку месеци 
по востанието се криел во поречките шуми, бачила, воде-
ници и колиби, а во текот на зимата и во пештерата Зркле. 

Саво за Капиданот најмногу научил од татко му Сер-
геј, Авноец, кому Костадин му бил стрико и од дедо му, по 
мајка, Дамјан. 

– Дедо ми Дамјан, бил во неговата чета за време на 
Илинденското востание. Инаку, тој живееше 109 години и 
ми ја пренесе приказната за прадедото Костадин. Му бев 
прв внук и мене ме израсна – раскажува Костадиновски. 

Кога Костадин наполнил 62 години во борба за сло-
бодна Македонија го заменил син му Јанко. 

– Бил разочаран кога и по заминувањето на Турците, 
не дошле подобри денови за Македонците, па затоа го под-
држал синот Јанко и кога му соопштил дека сака да замине 
во Солун да работи, плашејќи се да не го мобилизираат. 
Така Јанко на 25 години, заминал да работи во Солун, каде 
што останал три години. Кога се вратил во Ботуше, тој до-
нел лек за раната на Костадин што никако не зараснувала, 
маст од еден познат исцелител од Гостивар, од што му би-
ло многу подобро. По враќањето во Солун, Јанко заминал 
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со мајстор Петре за кого работел во Австралија. Таму се 
оженил и добил две деца, синот Костадин и ќерка Сирма – 
ни рече нашиот соговорник. 

По долги години во туѓина Јанко со семејството, со-
пругата Лена, која била родум од Лерин, и децата стигнал 
во селото Ботуше. Го пречекал 80-годишниот Костадин на 
Петровден. 

– По една деценија Јанко ги видел мајка си, татка си, 
браќата Аврам и Мојсо и нивните деца, кои живееле со 
Костадин. Едно видување еден век. По една година му ја-
виле дека татко му починал. По 20 години Јанко вторпат го 
посетил Ботуше во 1950 година и тогаш ме крстил мене и 
горд сум што синот на прочуениот Костадин Војводата и 
самиот комита е мој кум. Стрико Јанко беше и во Крушево 
да му оддаде почит на брат му Васил, кој загина на Мечкин 
Камен. За него слушав многу од неговите браќа, им се ра-
дував на картичките со австралиски марки што ни ги ис-
праќаше. Татко ми со гордост зборуваше за него. Тој беше 
љубезен, со цврст карактер, со бескраен патриотизам. Се 
сеќавам го чекавме на аеродромот во Скопје. Чекореше ис-
правено и покрај своите 78 години, беше ведар и витален 
човек – се присети тој. 

Во 1950-тите години на Радио Скопје почнала сѐ по-
често да се пушта песната за Костадин Војводата. 

– Нејзиното создавање било инспирирано од кажува-
њата на дедо Јанко за храброста на својот татко. Таа не 
само што станала популарна во Македонија, туку се пеела 
и во Австралија меѓу нашинците. Всушност има некои ка-
жувања дека првпат почнала да се пее, кога Костадин бил 
ранет во Илинденското востание, во кое ги загубил најста-
риот син и родениот брат и сѐ повеќе се пренесувала од 
уста на уста. Денес и мојата петгодишна внука Бисера и 
десетгодишниот внук Филип ја знаат песната за нивниот 
славен предок Костадин Војводата Капиданот. Верувајте, 
кога првпат ја слушнав новата верзија на близнаците Сте-
фан и Мартин Филиповски од „Некст тајм”, ми навираше 
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во душата чувство на револт и тага и во мене се разбрану-
ваа емоциите. Тоа ме инспирираше, да ги напишам песните 
„Што можат уште гените да ми кажат” и „Вечен непокор”, 
посветени на моите предци, но и на моите внуци – ни рече 
тој. 

Три години од последното доаѓање на Јанко во Боту-
ше и самиот тој заминал на печалба, прво во Славонски 
Брод, Хрватска, а потоа во Германија. 

– Каде и да сум, си ветив, дека приказната за нашата 
семејна лоза еднаш ќе ја ставам на хартија, иако Долно По-
рече и родното Ботуше се присутни во сите мои книги, за-
едно со мојата носталгија. На последната средба со дедо 
Јанко, Дамјан мојот дедо по мајка, се сети како со Коста-
дин се враќале од востанието во Крушево. „Одеше бавно, 
оти беше ранет, но гордо и исправено”, велеше тој. Молба-
та на дедо Јанко, мојот кум, да го посетам во Австралија, 
за жал, ја исполнив по неговата смрт. Тогаш го запознав 
неговиот син Костадин, кој го носи името на својот дедо – 
открива тој. 

Во 2000 година во Крушево, во историскиот музејот, 
каде што меѓу имињата на илинденците е и името на Кос-
тадин Војводата, тој однел лични предмети на својот пра-
дедо. 

– Однесов некои предмети што ги најдов во неговата 
стара семејна куќа во родното Ботуше: кубурата, камата, 
некои стари белешки, стар молитвеник и неколку долари 
што ги донел од туѓина и ги криел за не дај боже, како и 
единствената негова фотографија што ја донел од Детроит, 
на која, за жал, ѝ се загуби трагата – вели Саво, додавајќи 
дека и во иднина приказната за неговиот славен прадедо 
уште повеќе ќе ја збогатува со нови сведоштва. 
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Марија Таушанска 
 
 

„ЕХОТО НА ТАТКОВИНАТА“ 
„Нова Македонија” – „Колибри” 22. дек. 2019,  прилози 

  
 Дали си во татковината или си некаде далеку по све-

тот, дење или ноќе, секогаш си во дослух со чувствата и 
копнежот по родниот крај, татковината, родна грутка. Во 
една моја песна запишав: 

 
„Можеш да бидеш далечен 
како Месечината 
пак да го слушаш повикот 
и ехото на татковината” 
 
На еден таков чувствителен начин, преку копнежот и 

носталгијата, јас со децении сум го слушал тој драматичен 
повик, кој прави нераскинлива врска меѓу откорнатикот и 
татковината. Затоа, во многу мои песни се чувствува нос-
талгијата, таа печалбарска прокоба. Без оглед каде сум се 
наоѓал, некаде по светот или во родниот крај, животната 
крилатица – татковината е љубов – е мој постојан при-
дружник. 

Во оваа пригода, драги деца, издвоив неколку мои 
песни во кои ги опевам Македонија, мајчиниот јазик, сон-
цето над нашата земја…. 

Со љубов, 
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Саво Костадиновски 
 

 
КОГА ПИШУВАМ ПЕСНА ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
Кога пишувам песна за Македонија, 
мислите длабоко, длабоко ми тонат, 
и, чинам, од камбаните крушевски – 
илинденските напеви долго ми ѕвонат. 
 
Кога пишувам песна за Македонија, 
го гледам Гоцета со лице сакано, 
го гледам Питу, Сандански, Карев, 
што создадоа прва Република на Балканот. 
 
Кога пишувам песна за Македонија, 
пред моите очи стои една драга слика: 
Прилеп со својот востанички Октомври – 
победоносно по Илинден в радост блика. 
 
Кога го гледам манастирот „Прохор Пчињски”, 
ми се разбиструва и ми станува јасно: 
ние постоиме затоа што ги имавме 
и Илинден, и Октомври и светиот АСНОМ! 
 
 

ДОЛЖНИ СМЕ… 
 
Должни сме 
кон татковината 
сите ние: 
зборот да го чуваме 
и за неа секогаш 
со гордост да зборуваме. 
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Должни сме 
кон татковината 
сите ние: 
песната да ја чуваме, 
да ја пееме 
и со гордост 
да се радуваме. 
 
Должни сме кон татковината 
сите ние: 
да ја сакаме 
да ја цениме 
и почитуваме 
 
и - каде и да отпатуваме 
по светот бел – 
татковината мила 
да не ја забораваме - 
да ја посетуваме. 

 
 
Наместо белешка за авторот 
 
Саво Костадиновски е македонски и германски поет, 

раскажувач, патописец, публицист, писател за деца и воз-
расни, препејувач. Роден е во 1950 г., во Ботуше, Македон-
ски Брод, а од 1971 г. живее и работи во Германија. Добит-
ник е на наградата „Иселеничка грамота” на Матицата на 
иселениците на Македонија, како и на почесно признание 
од Сојузот на германските писатели, по повод 25-годиш-
ното членство и соработка. 

Костадиновски досега издал стотина книги, а негови 
творби се објавувани во списанија за деца и возрасни во 
земјава, а преведуван е на српски, хрватски, романски и на 
германски јазик. Член е на ДПМ од 1989 година. 
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Зоран Андонов 
  

3 ноември 2019 
Тетово, (САКАМ ДА КАЖАМ.МК) 

 
 

САВО КОСТАДИНОВСКИ НАПИШАЛ 127 КНИГИ 
ПОЕЗИЈА И СИТЕ ГИ ПОДАРИЛ 

Саво Костадиновски пишува и на македонски и на 
германски јазик, најмногу поезија 

 
Саво Костадиновски во 1970 година заминал за Гер-

манија. Иако таму живее и работи веќе 50 години, за себе 
вели дека не е гастербајтаер односно гурбетџија, туку поет 
кој престојува во Германија и патува по светот. Ова со 
право го вели затоа што досега напишал и објавил 127 кни-
ги, најмногу поезија и нешто проза. Со ваков импозантен 
опус ретко кој писател кај нас може да се пофали. Книгите 
му се напишани на германски и на македонски јазик и вели 
најмногу ја сака поезијата. 

„Првата песна ја напишав на 26 јули 1963 година 
како домашна работа за страшниот земјотрес во Скопје. Во 
еден момент стиховите едноставно потекоа од мене. Пес-
ната беше прогласена за најдобра во училиштето „Братство 
и единство“ во Гостивар, каде што учев. И сега, неретко се 
случува така да напишам песни, одеднаш, во еден здив, до-
дека патувам со воз, престојувам некаде, додека се шетам. 
Со себе секогаш носам неколку листови хартија и молив и 
го запишувам она што во тој момент ќе ми надодојде како 
инспирација. Во една песна напишав стих „моите стихови 
миленици, ги пишувам на коленици“, вели Костадиновски. 

Костадиновски вели дека досега подарил околу 5.000 
книги, најмногу на библиотеки (Фото: СДК.МК) Во Биб-
лиотеката во Македонски Брод им негово катче се подрени 
книги. 
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Тој е роден во 1950 во селото Горно Ботуше, Маке-
донски Брод. Во 1960-ите работел како келнер во Славон-
ски Брод, отслужил воен рок и со еден пријател заминал за 
Германија. Но, таа одлука во неговото семејство не ја при-
миле така лесно. 

„Мојот татко Сергеј беше прекален партизан, револу-
ционер, кој во битките на Сремскиот фронт беше ранет не-
колку пати. Поради тоа, мајка ми ми го искина првиот па-
сош, кога ѝ реков дека ќе заминам за Германија. „На татко 
ти уште не му заздравиле раните од војната, а ти Германија 
ќе одиш“!, - ми рече мајка ми. Јас, единствено машко дете 
во семејството, заминувам од дома и каде одам, во Герма-
нија”, се присетува Саво. 

Брзо го совладал германскиот јазик, го завршил обра-
зованието и се вработил во едно проектантско биро. Набр-
зо почнал да пишува и песни на германски јазик. 

Костадиновски е првиот писател од Порече кој напи-
шал и објавил поезија и проза за деца и возрасни „Најед-
ноставно кажано, поезијата отсекогаш била надополнува-
ње на мојот живот. Јас го имам пропатувано цел свет, Се-
верна Африка, Северна Америка, Канада, Индија, Тибет, 
Австралија, од сите тие места црпев инспирација за мојата 
поезија. „Најдолги се патиштата на човекот, во потрага по 
љубовта и по лебот“, напишав во една песна. Сепак, мојата 
најголема поетска инспирација ја црпам од Македонија и 
од родното село Горно Ботуше, кое е сместено во срцето 
на Поречието. - „И самиот не знам колку песни сум му 
посветил”, вели Костадиновски. 

Писателот Наум Попески во биографската книга „Пи-
сателот од Порече” напиша за Саво Костадиновски дека е 
првиот писател од Порече кој напишал и објавил поезија и 
проза за деца и возрасни, а неговата книга „Трите века” не 
само што е прв роман за Порече, туку е и прв роман на 
еден поречки писател. 

„Досега имам објавено 127 книги, најмногу поезија и 
нешто проза. Поезијата за возрасни е објавена во 41 книга, 
на германски и на македонски јазик. Поезијата за деца ја 
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пишувам само на македонски јазик и таа е објавена во 81 
книга. Најголемиот дел од книгите се отпечатени во Маке-
донија, бидејќи овде печатењето е многу поевтино отколку 
во Германија. Печатењето самиот го финансирам, па затоа 
сега и тиражите се многу мали. Неретко се случува да не-
мам ниту еден примерок од некоја книга, бидејќи сите сум 
ги подарил. Според моја груба проценка, досега имам по-
дарено над 5.000 книги, а за печатење сигурно имам даде-
но над 10.000 евра. Досега ниту една книга не сум продал, 
ниту, пак, сакам тоа да го направам. Имам чувство дека ако 
ја продадам книгата, тоа е исто како да сум ја заробил не-
каде, во некоја куќа. Книгите на мој трошок ги праќам на 
библиотеките во Македонија. На библиотеката во Маке-
донски Брод ѝ ја подарив мојата библиотека од 1.028 кни-
ги, по една книга од секој македонски автор. Училишта во 
Скопје ги имаат сите мои книги. Тоа е моето задоволство, 
да пишувам и да подарувам книги”. 

Освен на пишаниот збор, Саво е многу горд и на 
своето семејство, кое е дало повеќе генерации револуцио-
нери и борци за слободата на Македонија. 

„Мојот прадедо е Костадин војводата Капиданот, 
опеан е во народната песна „Слушам кај шумат шумите“. 
Во негова чест, моето семејство подоцна го зема презимето 
Костадиновски. Синот на Костадин, Васил, загинал во 
Илинденското востание. Дедо ми по мајка Дамјан исто 
така е познат комита и бил дел од четата на Костадин вој-
водата. Мојот татко Сергеј е првоборец од 1941 година, 
учесник на Сремскиот фронт, повеќе пати одликуван со 
високи државни ордени, раскажува Саво. 

Добитник е на бројни домашни поетски признанија и 
на „Почесното признание” од Сојузот на писателите на 
Германија, по повод 25-годишнината од членството. Редо-
вен учесник е на Струшките вечери на поезијата. 
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Annette  Fischer 
 

            
KÖNIGS KLASSE DER BESTSELLERAUTOREN  

FÜR POESIE 
        
Der Name des Schriftstellers und Dichters Savo 

Kostadinovski ist schon lange Zeit in Deutschland bekannt. 
Nicht nur hier in Köln, wo er seit fast fünf Jahrzehnten lebt und 
seine Werke schreibt, sondern weit überregional in ganz 
Deutschland. Selbstverständlich ist er auch in der Republik 
Makedonien bekannt. 

Für ihn sprechen auch seine Werke, seine prosaischen 
Bücher veröffentlicht im Verlag “Literatur Atelier“ in Bonn. 
Der Roman „Drei Zeitalter“ so wie Bücher, Geschichten für 
Kinder und Jugendliche,“Bisera und Filip“ und „Geburtsort mit 
Herz“, sind auch zu erwähnen. 

Dieses Jahr ist Kostadinovski sehr erfolgreich. Er hat 123 
Bücher Poesie und Prosa für Jugend und Erwachsene 
veröffentlicht. Als Zweiheimat Autor schreibt er in seiner 
Makedonischen Muttersprache sowie auf Deutsch. In diesem 
Fall wird sein Erfolg auch durch seine 41 Bücher Sammlungen 
in einem Capital Buch, in makedonisch-deutscher Sprache, 
erschienen im Verlag „Akademski Pećat“ Skopje bestätigt. 
Poesie für Erwachsene schrieb er schon in jungen Jahren in 
Köln, in der Stadt, die zu seiner Zweiten poetischen Vaterland 
wurde, wie er selber sagt. Poesie, die erkennen lässt wie viel 
der Poet Savo Kostadinovski auch mit seinem Vaterland 
verbunden ist, zeigen die 10 Sammlungen „Beti, Filip und 
Bisera“ veröffentlicht beim „Akademski Pećat“ Verlag, sowie 
die Monographie „Der Schriftsteller aus Poreće“, wo er als Co-
Autor fungierte mit dem Schriftsteller und Journalist Naum 
Popeski zusammen. Beim selben Verlag hat er dieses Jahr 81 
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Bücher in einer Poesie Sammlung: Poesie für die Kinder und 
Jugendliche, als Capital Buch veröffentlicht. 

Für diese umfangreichen Werke von dem Schriftsteller 
und Poeten Savo Kostadinovski, kann man mit vollem Recht 
sagen, dabei bin ich der gleiche Meinung wie der Kreis Kölner 
Autoren, das Savo Kostadinovski der Königs Klasse der 
Bestsellerautoren für Poesie angehört, besonders Poesie für 
Jugendliche und Erwachsene.  
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Анете Фишер 
 
 

КРАЛ НА ПОЕЗИЈАТА, БЕСТСЕЛЕР 
 
Името на писателот и поетот Саво Костадиновски од 

поодамна е познато на германската публика, и тоа не само 
во Келн каде што скоро 5 децении живее и твори, туку и 
пошироко во Германија. Се разбира, тој со своето творешт-
во е познат и во Република Македонија. 

За него зборуваат прозните дела објавени во издавач-
ката куќа „Литературно Ателиер” во Бон, романот „Трите 
века”, збирките раскази за деца и младинци „Роден крај со 
срце” и „Бисера и Филип”. 

Оваа 2018 година за Саво Костадиновски е богата и 
успешна, затоа што тој објави 123 книги со поезија и проза 
за деца и возрасни. Како дводомен автор тој пишува на 
својот мајчин македонски јазик, како и на германски јазик. 
Ова го оправдуваат неговите 41 збирка поезија објавени во 
еден том на македонски и на германски јазик во издание на 
„Академски печат” Скопје. Тој пишува поезија за возрасни 
уште од младите години во Келн, во својот град, во својата 
втора поетска татковина, како што самиот го нарекува. 
Преку оваа поезија, всушност, ни се дава до знаење колку 
поетот Саво Костадиновски бил и е тесно поврзан со своја-
та татковина.  

Издавачката куќа „Академски печат” ја објави кни-
гата со поезија и проза за деца и младинци „Бети, Филип и 
Бисера” во еден том од 10 збирки, како и монографијата 
„Писателот од Порече”, публицистичко издание. Кај исти-
от издавач е објавена и 81 збирка поезија за деца и младин-
ци собрани во еден том. 

За оваа творечка продукција, за овој обемен творечки 
опус на писателот и поетот Саво Костадиновски, со право, 
и не случајно, го поддржувам мислењето во кругот на ов-
дешните писатели од Келн, дека Саво Костадиновски е 
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засведочен за „крал” на поезијата, и за деца и за возрасни, 
а неговите збирки за бестселер.  

                  
 

                               Превод од германски:  
Марија-Терезија Андерко 

 
                                                            Лектор: 

Дијана Петровска 
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СРЕДА, 09 СЕПТЕМВРИ 2020    
 
 

БЛАГОДАРНИЦА ЗА ИСЕЛЕНИКОТ  
САВО КОСТАДИНОВСКИ ОД АГЕНЦИЈАТА  

ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 
 

Публицистичките постигнувања на  писателот и пое-
тот Саво Костадиновски од поодамна се познати на 
иселеничката и на јавноста во Република Македонија, како 
и на германската читателска публика. Тој како Македонец 
во Германија е познат и признат не само во Келн каде што 
скоро 5 децении живее и твори, туку и пошироко во Герма-
нија. 

Затоа, како резултат на неговото творештво, на 29 ав-
густ 2020 година овој познат иселеник од Македонија зас-
лужено ја доби благодарница од  Агенцијата  за иселе-
ништво на Република Македонија, во знак за признавање 
на неговата промоција на македонската култура и јазик во 
иселеништво преку пишаниот збор. 

Инаку, Саво Костадиновски е еден од најистакнатите 
македонски автори во дијаспората. Неговото обемно поет-
ско творештво брои над 140 досега објавени книги поезија 
и проза за деца и возрасни. Како дводомен (Македонија и 
Германија) тој е автор на 44 книги поезија и проза кои се 
објавени двојазично на германски и на македонски јазик. 
Посебно, неговиот роман наиде на добар прием кај герман-
ските читатели. 

Исто така, треба да се одбележи дека, во 2018 година 
Саво Костадиновски доби почесно признание по повод не-
говото 25 годинишно активно членување во Сојузот на ге-
манските писатели. Со неговото творештво, особено е поз-
нат на грманската публика во Келн каде што  живее. Исто 
така, како автор од Келн,  тој е застапен во „Лексиконот на 
писателите на Келн во 20 век”. Затоа, со право се вели дека 
Саво Костадиновски е амбасадор на пишаниот збор и мост 
на соработка во културата меѓу неговите две татковини – 
Македонија и Германија. 

 

Македонска нација 



 176

Зоран Костески  
 
 

СЕЛО ГОРНО БОТУШЕ 
- прв дел  - За „Мариово Филм” 

 
Патуваќи низ Поречијата, поточно речено низ Долно 

Порече, во правец на поранешната општина Самоков, со 
намера да направам нова репортажа за овој регион, без 
број пати  во пресрет ми доаѓале сообраќајните патокази, 
село Девиќ, Село Локвица, село Драгов дол, Горни и Дол-
ни Манастирец Самоков, а посебно  во очи така да речем 
ми идеше написот на сообраќајниот знак на кој пишуваше 
Косово. Кога речиси пред печес години дојдов во поречко-
то село Косово и за него  да направам репортажа кога меш-
таните ми ги  набројуваа неговите соседни села, како едно 
од маногуте села кои така да речам ме закопкаа да напра-
вам документарен запис  беше и селото горно Ботуше. 
Иако со години  крстарам низ Поречијево, така да речам,  
никако не му доаѓаше редот на ова  село да направам и за 
него  документарен запис. Една стара народна поговорка 
вели:  Не кога сакаме ние, туку кога господ ќе го каже тоа.  

Можеби се прашувате зошто се одлучив да дојдам во 
селово Горно Ботуше. Одлуката падна така да речам, пред  
речиси триесетина дена, кога едно августовско утро, ового-
дишното 2019 господово лето, рано, мошне рано ми заѕво-
ни мојот телефон и како и секогаш, кога некој ме бара пре-
ку телефон, ја кренав слушалката, а од другата страна, така 
народно да се изразам на телефонската жица, слушнав еден 
непознат глас кој ми вели:  - Доброутро Зоране, како си, да 
не те разбудив? - ми рече  - 2Добро утро! - му реков. – „Бу-
ден сум, одамна сум буден“! - додадов. – „Ете јас така по-
рано, знаеш по селски, од  Горно Ботуше  се јавувам, еве 
овде рано изутрина пред изгреј-сонце што се вели, сме со-
брани кај еден  пријтел во неговиот двор си разговаравме, 
кого да викнеме да ни направи репортажа за  селото Горно 
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Ботуше! арно ама, така да речем по поречански, додека се 
нагаѓавме која телевизија да ја викнеме, на телевизиров те 
видовме тебе и си рековме: „Ете, како нарачан од бога се 
појави  на телевизоров! Зорана  ќе го побараме да ни дојде 
во нашево село да ни биде гостин. Моето име е Саво, а 
презиме Костадиноски“! - ми рече.- „Што велиш ти, ме 
праша“? – „Е, слушај вака да ти кажам, одамна му се ток-
мам на твоево родно село Горно Ботуше да го посетам, ама 
никако да му дојде редот, како што знаете вие Поречани да 
кажете“ - малку на повисок глас и на шега му подвикнав. – 
„Ете, сега кандисај се“! - и тој со повисок глас ми довикна 
од другата страна на неговиот телефонски апарат. – „Ние 
своето го кажавме, сега оставаме на тебе“! – слушнав како 
ми довикуваа неколку гласови  во хор. – „Бива, како не 
бива“! -  им реков. – „Туку, да те прашам, дали може да 
дојдам околу празникот Пантелејмон“? - им предложив. – 
„Може, како не може! Ти од Скопје до Македонски Брод 
да дојдеш, а другото си е наше“! - ми рече. – „Договоре-
но“! - им реков.  

И, на вистина така и бидна. За неполни десетина 
дена, на сам ден на Пантелејмон, рано изутрина, во  зорите  
зедно со  мојот пријател Митре Грнчарески, по потекло од 
мариовското село Врпско   тргнавме на пат. Времето беше 
вистинско летно, но свежо, погодно за патување по речиси 
двесте километарска патна делница  која водеше од Скопје 
– Тетово – Гостивар - Стража – Кичево - Македонски Брод 
- каде што ме чекаше мојот пријател, Саво Костадиноски, 
родум од селото Горно Ботуше. Еден од многуте поети, 
прозаисти, патописци, есеисти и литерарни преведувачи, 
но единствен од Порече, од поновата генерација во Репуб-
лика Македонија. Поголемиот дел од својот живот го ми-
нува во туѓина, каде што неговата печалбарска „Одисеја” 
ја почнува уште од најраната младост, и таа негова „жива 
книга” ја бележи страница по страница, ја пишува и допи-
шува сè до ден-денешен.  Заедно со него го продолживме 
патот по дел од педесет километарскиот асвалтиран криву-
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лест пат во правец на Самоков, поминуваќи низ атарите на 
селото село Девич, Селото Локвица, село Драгов Дол, се-
лото Долни Манастирец, градчето Самоков, продолжуваќи 
по асвалтниот пат до крстопатот, поточно речено до сооб-
раќајниот знак, на кој пишуваше село Косово, продолжува-
ќи по според наша проценка седум километарскиот пла-
нински макадам кој кривулесто се извиваше низ многулет-
ната дабова шума на планинскиот горостас Добра Вода. 
Попатно застануваќи на неколку места малку  да одмориме 
и да и се насладуваме  на колоритната снежна убавина што 
и го дарила природата на овој крај, поминуваќи низ атарот 
на селото Долно Ботуше  и по речиси триесеттина минути 
возење стасавме во селото Горно Ботуше, распослано на 
југозападната падина на горостасната убавица Добра Вода 
со куќите наредени како монистра на ѓердан, чиј бисер, кој 
од утро до вечер раскошно блескоти под зраците на Пореч-
кото сонце. Наминав во Горно Ботуше, мојот пријател, до-
маќин, заедно со преостанатите пет-шест души, мештани 
од ова село, Саво Костадиноски, а воедно и водич, не само 
мештаните да ми го раскажат  минатото на нивниот роден 
крај,  а преку нивните лични сеќавања различни по време и 
простор и вам драги мои да ви доловам дел од непорекли-
вата драгоцена слика за Горно Ботуше низ времето, надо-
полнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи 
за ова село. Со надеж дека меѓу помладите Горноботушани 
по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во 
областите на историјата и антропогеографијата, ќе се из-
најдат и љубопитници и ентузијасти, кои за голем број 
прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, 
ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и 
изнесат на виделина, спасуваќи ги од неправедната прав на 
заборавот. туку  мојот пријател, домаќин Саво Костадинос-
ки да ми ги раскаже многуте негови приказни за печалбар-
ството, почетоци на неговата поетска кариера и сето тоа 
преточено во еден документарен серијал со работен нас-
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лов: “Саво Костадиноски - печалбарска „Одисеја - „жива 
книга”!. 

Почитувани мои! Додека со  мојот пријател Саво 
Костадиноски и со нашиот возач Митре Грнчарески се нас-
ладувавме од колоритната убавина која му ја дарила при-
родата на ова село и од хоризинтот што не опкружуваше 
спроти нас,  ми пријде една бабичка, според моја проценка 
на околу седумдесет и пет години  и откако си направивме 
здравоживо и си рековме како сме  и што сме, ми рече: „Јас 
се викам Марица Трајческа, јас сум  од Горно Ботуше. Од 
некаде си ми познат. Како да сум те видел од некаде. По-
чекај да се сетам. Да, те препознав, ем по гласот, ем по ли-
кот, од телевизиине те препознав, ти си Зоран, оној што се-
киден е по селава. Си велев блазе си му, се изнашета по на-
шиве села, детево. Камо да дојде и кај нас, да напрви едно 
снимање и за моево село, да види народецон  како изгледа 
Горно Ботуше, како живееме во селово!  

Како што ни течеше муабетот, што се вели, спроти 
мене слушнав еден непознат глас како ми довикува „Ој, 
Зоране? Ој, Гале? Дојди понаваму? Дојди поодблизу да те 
видам”. „Идам, идам! - му довикнав. – „Добре дојде. Јас 
сум Велимир Трајчески - ми рече”. „Добро те најдов“! - му 
одговорив. – „Добро што дојд! Одамна те чекам. Саде на 
телевизоров те гледам. Добро што дојде, да видиш како 

изгледа моево Горно Ботуше. Да ти раскажам сè за селово! 
Каде се наоѓа, колку куќи броеше порано, колку народ  
бевме; од што живеевме пред педесетина и кусур години; 
каде отидоа луѓево; зошто отидоа; кој му се комшиски 
села; која му е летната селска слава; како беше за Божик, 
за Водици, за Велигден, за Илинден, за свадбите, крштев-
ките; за историјатот на селово мое; за се што се вели, само 
те молам да ме потсетиш малку, малку да ме потпрашаш; 
како што ги потпрашуваш  другине на телевизоров, кога те 
гледам, знаеш јас сум во години, фала му на бога и олку 
што ми даде виделина, арно ама, малку да го потпрашаш и 
Слободана Новески, само уште ние останавме,  ми велеше  
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Велимир Трајчески, а на мојот домаќин Саво Костадино-
ски на шега со повисок тон му довикна:  „Саво, Гале! Ти си 
помлад од мене, детево секаде да го одведиш, да го про-
шеташ низ секое сокаче, патче, влезете во секој двор, одве-

ди го во црквана наша и неа да ја види, ама се да бележи сè 
да запиши“!  

Зоране, имам еден предлог, пред да ти ги раскажам  
многуте  приказни за мојата така да речам печалбарска 
„Одисеја”, која ја зпочнвав уште од мојата најрана мла-
дост, и мојата „жива книга” која ја бележам страница по 
страница, ја пишувам и допишувам сè до ден-денешен, 
предлагам досегашниве мои, твои и на моиве соселани соз-
нанија за моево село, како непорекливата драгоцена слика 
низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и ис-
ториски аргументи за ова село, кои се состојат од, митови, 
легенди усни преданија, материјални артефакти и пишани 
документи. Со надеж дека меѓу помладите  по раѓање или 
по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатени во 
областите на историјата и антропо-географијата, ќе се из-
најдат и љубопитници и ентузијасти, кои за голем број 
прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, 
ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и 
изнесат на виделина, спасуваќи ги од неправедната прав на 
заборавот, да ги преточиме во овој документрен запис“ - 
ми рече мојот домаќин Саво Костадиноски. Предлогот со  
задоволство го прифатив. 

Прв пат селото Горно Ботуше во пишаните и матери-
јалните документи и артефакти во вистинска смисла на 
зборот, се спомнува во мноштвата црковни повелби и жи-
тија  кои датираат од  првата деценија на десеттиот век и 
црковните записи кои датираат од Византискиот период, 
поточно речено  од 1020-та година, за време на владеењето 
на византискиот император Василиј Втори, во црковната 
грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во 
грамотата на Византиските императори  Михаил IX Палео-
лог  и Андроник II Палеолог од 1299 година со која селото 
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Горно Ботуше припаѓа како имот на македонскиот Христи-
јански, Православен, Духовен, Благодатен многувековен 
бисер манастирот Св.Пресвета Богородица, меѓу народот 
попознат како Поречки Манастир. 

Во црковните повелби од 1321 година на Кралот  
Стефан Урош II Милутин Немањиќ, а посебно во црковна-
та  повелба  на  царот Стефан Душан од 1331 година,  изда-
дена во вообзновениот Поречки Манастир, во црковните 
повелби  на кралот  Стефан Урош Петти Немањиќ  од 1356  
година,  во црковните повелби  и од македонскиот  власте-
лин  кралот Димитрија Волкашин  од 1365 година  како и 
во црковните повелби од македонскиот властелин Кралот 
Марко од 1371 година, исто така за  Св. Пресвета Богоро-
дица, меѓу народот попознат како поречкиот манастир. 

Во пишаните Отомански Дефтери селото Горно Боту-
ше се споменува во Отоманскиот пописен Дефтер број 4. 
од 1476/77 година каде што се наведува дека во селото  жи-
веат педесет домаќинства, десет неженети и тринаесет вдо-
вици. Исто така во Отоманскиот Дефтер број 16. од 1481/ 
82 година за ова село е запишано, дека селото брои 56 до-
маќинства, во пописниот Дефтер со број 73  од 1519   го-
дина е запишано дека во селото живеат 75 домаќинства и 
14 неженети, додека пак  во Отоманскиот дефтер број  149. 
од 1528/29 година е запишано дека Горно Ботуше  брои 76 
домаќинства, 19 не женети и дванаесет  вдоици, а според   
Отоманскиот Дефтер број 232. од 1544/ 45 во Горно Боту-
ше  живеат 78 домаќинства  и тројца неженети. 

Дека селото  Горно Ботуше на овие простори опстоју-
ва многу векови, говорат и пишаните документи на многу 
учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се 
до првата половна на 20 век, меѓу кои монографијата: ”Ма-
кедонија, етнографија и статистика од Васил Кнчов,  каде 
што е запишано дека во 1900 година во ова село живеат 
400  жители. Според записите кои ги водел секретарот на 
бугарската егзархија Димитар Мишев, во 1905 година во 
Горно Ботуше живееле 444 селани, како и пишаниот доку-



 182

мент под име “Стара Србија и Македонија“ од Спиридон 
Гончев, „Топографско-етногравски преглед на Македони-
ја“ од Стефан Верковиќ .   

Дека  селото  Горно Ботуше на овие простори опсто-
јува многу векови говори и пишаниот  документ на еден од 
најпознатите не само во македонски, балкански туку и во 
светски размери антрополози и географи Петар Јовановиќ, 
во неговиот научен труд „Порече” издаден во 1979 година. 
За селото Горно Ботуше го забележал следното: „Од нај-
стари времиња, поречкото село Горно Ботуше се наоѓа на 
денешната локација, во долината која ја создава Ботушка 
река. Селото Горно Ботуше е поделено на два дела, Горно 
и Долно Ботуше, кои едно од друго се далеку оклу три ки-
лометри. Во Горно Ботуше во маалото Средок  каде што се 
наоѓа црквата Свети Никола, додека пак во Долно Ботуше 
црквата Света Богородица. Во Малото Сејдија се наоѓа 
црквата Свети Јован. Двете села со вода за пиење се снаб-
дуваат од  неколку кладенци. Село од збиен тип. Селото 
Ботуше е многу старо село. Доселенички семејни родови  
нема. Старински родови во Горно Ботуше се: Мањовци со 
30 куќи, чија куќна слава им е Свети Никола  и Бежановци  
со 6 куќи, чија куќна слава им е Свети Ѓорѓија. Во Долно 
Ботуше старински родови се: Ралушиновци со 10 куќи, 
Ќулковци со 7 куќи, чија куќна слава им е Свети Никола, 
Аслановци со 15 куќи и Сејдиовци со 8 куќи, чија куќна 
слава им е исто  Свети Никола . 

Втората половина на Осумнаесеттиот век, за Горно 
Ботуше е перод на обноввање на истато, испразнето со 
пустошењето по поразот што го претрпеле војските на 
Мустафа Паша Шкодранин во близина на Прилеп од стра-
на на отоманските власти. Меѓу првите знаци на обнова, 
секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз 
претходно разурнатите селски цркви, меѓу кои  црквата 
Свети Никола, и  црквата Света Богородица .  

Иако ова село многу векови било под различни вла-
денија, сепак образовниот процес никогаш не запрел. По-
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четоците на организираната просветна дејност во селото 
датираат од крајот на 19 век. Првото училиште се отвора 
во 1888 година, кое се наоѓало веднаш до црквата Свети 
Никола, а наставата ја изведувале парохиски попови. Прос-
ветните прилики во селото во текот на периодот помеѓу 
Првата и Втората светска војна, останале на ниско ниво 
како и доттогаш. Новата држава на Кралството на Југосла-
вија, во се се обидела да му посвети поголемо внимание на 
образовниот процес. Училишниот процес продолжил да се 
одвива се до 1941 година. Се до 1941 година наставата се 
одвивала на српски јазик, а од 1941 година па се до 1944 
година на Бугарски јазик. По ослободувањето на селото во 
месец Ноември 1944 година наставата се одвива на Маке-
донски мајчин јазик. 

Во подалечното минато, селаните од селото Горно 
Ботуше учествуваат во борбата за ослободување на Маке-
донскиот народ од Отоманското владеење и за самостојна 
Македонија, како и во пред илинденскиот, илинденскиот и 
по илинденскиот перид. Селото било активен центар на 
Илинденското востание. Исто така, не ги избегнуваат вое-
ните дејствија како од Првата и Втората Балканска војна, 
така и од Првата и Втората светска војна каде што за пот-
ребите на боиштата мобилизирано во разните војски ре-
чиси било сето население, а пак од мобилизираното машко 
население кое било испратено на фронтовите поголем дел 
не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до 
ден денешен не им се знае гробнината. 
Пред Втората светска војна, посебно по втората светска 
војна традиционалниот печалбарски начин на живеење не 
се променил, гурбедџиството од година во година земало 

сè поголем замав. Печалбарската традиција речиси и нико-
гаш не прекинала. На гурбет оделе најмногу во Белград, 
Софија, Букурешт и Станбол, а во поново време во запад-
ноевропските и преку океанските земји.  

Кога секој добронамерник ќе дојде во Горно Ботуше 
и кога ќе прошета низ селските сокачиња и патчиња, ќе се 
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воодушеви од остатоците на старата традиционална маке-
донска селска архитектура. Куќите се карактеризираат со 
тоа што сите се со приземје и кат. Приземјето  изѕидано е 
од камен, а катот од тула, опашан со вертикални и хори-
зонтални греди и летви,  малтерисани со глинена кал изме-
шана со слама, со задолжителен чардак и огниште. Во при-
земјето на куќата се наоѓале просториите за чување на до-
битокот. Селските куќи имаат дворишта, некои поголеми, 
некои помали, но сите оградени со дебели  големи ѕидови 
и со големи и тешки порти. 

Преостанатите тројца мештани  од селото  Горно Бо-
туше ми раскажаа многу, многу други приказни за мина-
тото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќава-
ња, различни по време и простор, а вам драги мои  дел од 
непорекливата  драгоцена слика за Горно Ботуше  низ вре-
мето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски 
аргументи за ова село,  со надеж дека меѓу помладите Гор-
но Ботушани по раѓање или по потекло, особено меѓу оние 
поупатени во областите на историјата и антропогеографи-
јата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти, кои за 
голем број прашања  изнесени, делумно опфатени или не-
допрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги 
доистражат и изнесат на виделина, спасуваќи ги од непра-
ведната прав на заборавот, а воедно многуте приказни на 
мојот пријател и домаќин Саво Костадиноски, родум од се-
лото Горно Ботуше, еден од многуте поети, прозаисти, па-
тописци, есеисти и литерарни преведувачи од поновата 
генерација во Република Македонија, кој поголемиот дел 
од својот живот го минува во туѓина, каде што  неговата 
печалбарска „Одисеја” ја почнува уште од најраната мла-
дост, и таа негова „жива книга” ја бележи страница по ст-
раница, ја пишува и допишува сè до ден-денешен. Ќе ви 
доловам во наредната документарна емисија, преточена во 
документарниот серијал “ Саво Костадиноски – печалбар-
ска „Одисеја - „Жива книга”.  
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ПРЕД ВИСТИНИТЕ ЗА ПОЕЗИЈАТА 
 
1. Поезијата е состојба на духот. Негов продукт. Таа 

е посебен свет. И, како реалниот - со небо, сонце, природа, 
со убавини..., свет кој ги има сите праелементи за опста-
нок. Поезијата во својот безграничен свет има свој иденти-
тет, интегритет и суверенитет. Таа живее во сите и со сите 
симболи што ја градат до совршенство, како произлез на 
мислата на поетот. И, можеби затоа уште во античко време 
ја нарекле „ќерка на чудата”. Поезијата не признава никак-
ви ограничувања за просторот и за времето. И таа самата е 
простор во просторот, време во времето.  

2. Светот и е имагинарен, интуитивен, магичен, фан-
тастичен, метафизички... Како што ја има во природата, 
така поезијата ја има во сите сегменти и моменти на живо-
тот, од жуборот на потокот до чекорот на човекот, од мала-
та честичка до космичката бескрајност, од треперот на 
билката до викот и крикот, од атомот и ембрионот до сог-
ласките и самогласките... Поезијата не е само во поетот кој 
ја создава, туку ја има во секого кој ја чувствува. Таа е ос-
лободување на духот, дух во духот на поетот. Треба да се 
прима таква каква што се раѓа, без насилни и поетични до-
терувања, да се транспонира по избор и според мерката на 
емоциите. Во спротивно, нема да биде поезија или нема да 
биде во мисија на духот. Нејзината иреалност е доволно 
иреална за да ја прифатиме реално. 

3. Поезијата е посебен јазик, јазик за себе, јазик на 
емоциите. Избликнува од емоциите, но се раѓа во јазикот, 
во јазикот на своето (поетовото) постоење, во јазикот како 
искуство, наследство, идентитет, паметење на народот - на 
народот на кој му припаѓа поетот, а потоа, како универ-
зална вредност, на сите народи, па и на нивните јазици. 
Оти, иако се нурнува во јазикот, таа ја премостува таа 
граница - кога таа граница е најевидентна - тоа премосту-
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вање на другите бариери е уште повеќе изводливо. Затоа 
таа речиси нема, или поточно: не признава граници. Уште 
помалку може да стане збор за индивидуални граници. 
Зашто во суштина таа е продукт на емоциите, но и ги буди 
емоциите, не само кај поетите, туку кај секој човек - кај 
секој оној кому му овозможува трпение на сопственото 
естетско чувство. 

Притоа, поезијата ги користи неограничените мож-
ности на јазикот (на јазикот кој е естетизиран), а токму со 
поезијата јазикот најмногу е подложен на неограничени 
можности: речиси како никој друг тип јазичен исказ. Ток-
му затоа поезијата има моќ. Но не само во јазикот. Бидејќи, 
освен што гради нови соодноси (конотации и значења) во 
јазикот, таа истовремено гради посебен свет (или покон-
кретно кажано: се гради светот на поетот), а тој свет го гра-
ди до совршенство (односно со неограничени можности). 

Поезијата е мајка на уметноста - затоа што таа нај-
многу се базира врз јазикот, а општо земено уметноста 

пред сè се потпира врз јазичниот израз. Со јазикот се озна-
чува и првиот идентитет на песната. Убавината на поезија-
та се чувствува тогаш кога ќе ни приреди естетска возбуда. 
Основата на таа возбуда е во естетското решение на јазич-
ниот исказ, значи во користењето на можностите на јази-
кот. Таа возбуда доаѓа кога ќе почувствуваме дека е иско-
ристено невозможното во јазикот. Ете, токму затоа, сметам 
дека поезијата како никоја друга уметност има моќ да го 
доведува до совршенство јазикот и како никоја друга умет-
ност светот да го гради (да го дотерува и да го разубавува) 
до совршенство. Всушност, со тоа е загарантирана и непре-
сушната бесконечна иднина на поезијата која се крие во 
длабоките повеќеслојни емоции и усложените мисли кои 
доаѓаат до поетски порив и израз на стихови.  

Моќниот израз на поезијата е одраз на нејзината длабо-
ка мудрост и на широката имагинација во која се препозна-
ваат праелементите на поезијата. Поезијата го има најсовр-
шениот начин на изразување во разни  збиени форми. 
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4.  Многу работи поетот може најдобро да ги каже и 
да ги искаже преку поезијата. Но може ли да се објасни тоа 
што го кажал поетот, да се објасни поезијата? Секако дека 
може, но никогаш тоа не може да биде доволно објаснето, 
никогаш нема да биде целосно. Во суштина поезијата е 
предодредена да се чувствува, а потоа да се објаснува, од-
носно да се толкува. За втората постапка како никогаш да 
нема доволно зборови, зашто за поезијата може да има 
многу објаснувања, односно можни се многу толкувања. 
Оти, таа не е само мајсторски стокмено слово, туку е и ми-
словен процес и порив, нејзината сфера ја минува сферата 
на писмото. Кај вистинскиот поет таа е сегдеприсутна и 
постојано обземувачка. Се реплицира или се мултиплици-
ра во нови изблици, а секој изблик е вдахновеност што го 
буди нуклеусот од кој се придвижуваат супстанциите на 
песната. Таа постапка е како причинско-последична и таа 
кај поетот е кружен и нужен процес без кој тој не може. Во 
таа смисла, поетот е зависник од поезијата.                                               

5.  Поезијата е катарза, но и потреба без која не може 
поетот. Таа е магичен благодет со необјаснива, таинствена 
и со чудотворна моќ. Таа е флуид што не го напушта пое-
тот, без оглед на времето - во сите времиња и невремиња: и 
на револуции, и на општествени и природни немири. (И 
без оглед на книжевните или уметничките правци.) Поточ-
но, клучно е едно време - времето кога тој флуид ќе го оп-
фати поетот. Тоа време е пресвртно во животот на поетот - 
се означува со првата песна. Не верувам дека има поет што 
не се сеќава на неа. Можам ли да заборавам дека мојот прв 
чекор во поезијата беше на тринаесетгодишна возраст со 
стихови за разурнатиот град Скопје? Имам повеќе причини 
да се сеќавам на тоа. 

Не затоа што првата песна ја создадов во детството, 
туку затоа што создавањето е слобода, во поезијата се чув-
ствувам и како дете и истовремено и како визионер, љу-
бовник, истражувач... А во душава ја носам како петти еле-
мент. Љубопитството секогаш ме водеше во откривањето 
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на магичното јадро на поезијата и токму затоа сум ги напи-
шал и овие стихови: „Поезијо/ те наоѓам кај цвеќињата/ 
како ми зборуваш/ за нивната убавина”. Со неа се сретну-
вам на секој чекор. И - неочекувано. Поинаку и не може! 

Поезијата е како совршено битие или систем кој 
совршено функционира според естетските критериуми. Таа 
е и натприродно „чудо” во душата на поетот и планетарен 
свет со совршена рамнотежа  во бесконечните простори на 
поетовиот микрокосмос. Таа е нешто свето, таа е вид за 
слепиот, слух за глувиот. Поетот прво според неа се пре-
познава, а потоа според космополитизмот или национализ-
мот. Оти, се создава со дарба, без оглед дали човекот е на 
слобода, без права, во егзил, без разлика дали е научник, 
лекар, свештеник, трговец, војник... Тој е тоа што е, но 
прво поет е! 

6.  Но, сепак, има и луѓе од перо кои се дрзнуваат да 
кажат дека поезијата има краток век. Тие песнотворци, ос-
вен што себеси се обезвреднуваат, ја обезвреднуваат и пое-
зијата, вршат предавство пред неа. Дури и бегство од пое-
зијата. Во тој случај, само за нив е одреден (ограничен) ве-
кот на поезијата. Таа е свет што постојано се открива во 
интимата на човекот, а таа пак е вечен извор на теми и на 
предизвици. Кога поезијата се негира со антипоезија, то-
гаш не се верува во квалитет, а ако не се верува и не се 
постигнува. 

Поетот е во вечна истражувачка потрага во многу 
сфери, па и во поезијата. Најмногу во неа. Зашто таа е не-
гова животна опсесија, вечна опсесија, па вечноста на пое-
зијата произлегува од самиот поет. Најсигурната одбрана 
на поезијата е во поетовата душа. 

Поетот е човек, а човекот живее во свое време, во ог-
раничено време. Но поетот создава вредности кои откако 
ќе ги создаде, не се само негови, туку универзални, а ана-
логно на тоа тие го надминуваат неговото време. Останува-
ат како јазичко-естетско наследство. На тој начин поезија-
та има свое време - време на создавање, но истовремено е 
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безвремена - како вредност го надминува времето на свое-
то создавање. Таа безвременост, истовремено се именува и 
како вечност. Значи, поезијата е безвремена и вечна вред-
ност, а како таква таа не доаѓа сама по себе, туку преку 
духот на поетот. Нејзината врска (каква-таква) е неизбежна 
со нејзиниот создател, и токму оттука доаѓа и врската меѓу 
поетот и вечноста. Се разбира, таа е секундарна и не треба 
да се глорифицира и како примарен секогаш останува со-
односот меѓу поезијата и времето, односно поезијата и веч-
носта (вечноста како категорија на времето).  

7. Поетот е свесен дека го открил поетскиот универ-
зум во својот микрокосмос во кој е вграден темелот на 
Библијата на поезијата од чија престолнина озарува мат-
ката на поетската мисла до оформувањето на песната 
преку лирскиот ритуал. Но поезијата колку и да е таинст-
вена, загатлива, магична, имагинативна, блиска или далеч-
на, нејзиниот роден крај се наоѓа во рајот на поетовиот 
дух. Така поетот ја чувствува, кога тој е врзан за нешто 
емотивно и тогаш под влијание на рефлексивните емоции 
ја озарува матката на поетовите мисли, тоа се првите суп-
станции - песната. Кога свесно, кога потсвесно со своите 
благодети таа нурнува со стихот во животот на поетот како 
загатлива света искра во духот, која со раѓањето како да 
доаѓа некаде од исконот, а поетската валентност по својот 
имагинарен и интуитивен ракопис се обелоденува, вос-
креснува. 

Песната е моќна уметничка формула. Таа ми зборува 
дека поезијата и поетот се едно битие, една едност, една 
природа од неделиви изотопи. Соочен со овие тези само по 
себе се наметнува прашањето за стилот во кој се огласува 
и се огледува поетовата слобода на изразување (иако сами-
от поет е стил, кога стилот е таинствен како и поезијата), 
без никакви поставени правила. Иако секој поет низ перио-
дите го менува својот стил, можниот поетски ефект, преку 
кој поетот инспиративно општи во светот магичен, имаги-
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нарен и интуитивен, се чувствува како прочистување, воз-
вишување и вдахновение на духот. 

      
*  *  * 

Во текот на целиот мој творечки период, создавајќи 
ги моите песни и стихозбирки, честопати размислував за 
некои прашања за поезијата, а тоа понекогаш го забележу-
вав во стихови. Бидејќи беа надвор од темата на моите сти-
хозбирки, остануваа само забележани на хартија. Откако 
веќе се собраа повеќе, се решив да ги подредам и да ги оза-
главам со заеднички наслов – „Поезија за поезијата”. Тоа 
се моите лирски погледи на лириката, моите поетички раз-
мисли, но и покрај тоа чувствував дека тоа не го одразува 
доволно мојот поглед на поезијата. Токму затоа сам по 
себе се наметна и овој кус есеј за поезијата во кој повеќе се 
набележани мои размислувања во вид на тези. Тие произ-
легуваат од сопственото поетско искуство и се личен став 
за поезијата. Овој есеј и стиховите го одразуваат мојот по-
глед на поезијата, но есејот, се надевам, ќе овозможи и по-
лесно и поприемливо читање на песните во оваа книга. 
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VOR DEN WAHRHEITEN DER POESIE 
      

1. Die Poesie ist ein Zustand des Geistes. Sein Produkt. 
Sie ist eine Welt für sich. Und zwar eine ganz reale – mit 
Himmel, Sonne, Natur, mit Schönheiten… eine Welt, die alle 
Grundvoraussetzungen für ihre Existenz aufweist. In ihrer 
unbegrenzten Welt hat die Poesie ihre Identität, Integrität und 
Souveränität, sie lebt in und mit allen Symbolen, die sie zur 
Vollendung führen, alles als gedankliches Endprodukt des 
Poeten. Vielleicht hat man sie darum in der Antike „Tochter 
des Wunders“ genannt. Die Poesie verwirft alle 
Beschränkungen des Raums und der Zeit – sie selber ist Raum 
im Raum, Zeit in der Zeit. Ihre Welt ist imaginär, intuitiv, 
magisch, fantastisch, metaphysisch... Wie es sie in der Natur 
gibt, so steckt die Poesie auch in allen Segmenten und 
Momenten des Lebens, vom Rauschen des Bachs bis zum 
menschlichen Schritt, vom kleinsten Teilchen bis zur 
kosmischen Unendlichkeit, vom Säuseln der Gräser bis zu 
Rufen und Schreien, vom Atom und dem Embryo bis zu 
Vokalen und Konsonanten. Die Poesie besteht nicht nur im 
Poeten, der sie schafft, sondern sie findet sich in jedem, der sie 
spürt. Sie ist eine Befreiung des Geistes, der Geist im Geiste 
des Poeten. Man muss sie so akzeptieren, wie sie entstanden 
ist, ohne alle gewaltsamen und poetischen Zusätze, sie einfach 
nach Auswahl und Maß von Emotionen walten lassen. 
Anderenfalls wird es eben keine Poesie mehr sein oder keine 
Mission des Geistes. Ihre Irrealität ist so ausgeprägt irreal, dass 
wir sie als real annehmen können.  

 

2. Die Poesie ist eine besondere Sprache, eine Sprache 
für sich, die Sprache der Emotionen. Sie ergießt sich aus 
Emotionen, aber sie manifestiert sich in der Sprache, nämlich 
in der Sprache des Poeten aus Fleisch und Blut, in der Sprache 
als Kunst, Erbe, Identität und Gedächtnis eines Volkes – des 
Volkes, zu dem der Poet gehört, darüber hinaus als universaler 
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Wert bei allen Völkern und in allen Sprachen. Denn obwohl sie 
in der Sprache steckt, überwindet sie diese Grenze – als die 
evidenteste Behinderung, während andere Barrieren von ihr 
noch leichter überwunden werden. Weil sie sozusagen keine 
Grenzen hat, oder genauer, keine Grenzen akzeptiert. Noch 
weniger kann von individuellen Grenzen die Rede sein. Denn 
ihrem Wesen nach ist sie ein Produkt der Emotionen, weckt 
aber auch Emotionen – nicht nur bei Poeten, sondern bei allen 
Menschen, bei jedem, dem sie ermöglicht, mit dem eigenen 
ästhetischen Gespür in Einklang zu leben.  

Dabei nutzt die Poesie die unbegrenzten Möglichkeiten 
der Sprache, einer ästhetisierten Sprache nämlich, und gerade 
mit der Poesie erfährt die Sprache ihre unbegrenzten 
Möglichkeiten, wie sie kein anderer sprachlicher Ausdruck 
vermittelt. Genau hier offenbart die Poesie ihre Macht. 
Allerdings nicht nur in der Sprache. Wenn sie in der Sprache 
zwar neue Zusammenhänge erbaut – Konnotationen, 
Bedeutungswandel etc. -, so errichtet sie gleichzeitig auch eine 
besondere Welt (oder konkreter gesagt: sie erbaut die Welt des 
Poeten), und die Welt baut sie bis zur Vollendung auf (bzw. 
mit den unbegrenzten Möglichkeiten). 

Die Poesie ist die Mutter der Kunst – weil sie am meisten 
auf der Sprache basiert und weil Kunst, allgemein genommen, 
durch sprachlichen Ausdruck erst zugänglich wird. Mit der 
Sprache materialisiert sich auch die erste Identität der 
Dichtung. Die Schönheit der Poesie wird dann spürbar, wenn 
sie uns ästhetische Erlebnisse bietet. Dieses Erlebnis stellt sich 
dann ein, wenn wir spüren, dass etwas Unerhörtes in der 
Sprache genutzt wurde. Eben darum  glaube ich, dass die 
Poesie wie keine andere Kunst über die Macht verfügt, die 
Sprache zur Meisterschaft zu bringen und auch wie keine 
andere Kunst die Welt durch Ausschmückung und 
Verschönerung zu vollenden. Damit ist im Grunde auch die 
unveräußerliche Zukunft der Poesie garantiert, die sich in den 
Tiefen vielschichtiger Emotionen und folgerichtiger Gedanken 
verbirgt, welche zum poetischen Durchbruch und zum 
Ausdruck in Versen kommen.  
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Der mächtige Ausdruck der Poesie ist ein Abglanz ihrer 
tiefen Weisheit und der ausladenden Imagination, in der die 
Urelemente der Poesie evident sind. Die Poesie hat die 
vollendente Methode, die verschiedensten komprimierten 
Formen auszudrücken.  

 
3. Viele Dinge kann der Poet am besten durch die Poesie 

sagen und aussprechen. Aber kann man denn das erklären, was 
der Poet gesagt hat, und damit die Poesie selber erklären? 
Natürlich kann man das, aber die Erklärung wird nicht 
schlüssig und nicht vollständig ausfallen. Denn der Poesie ist 
vorbestimmt, zuerst gefühlt, dann erst erklärt und interpretiert 
zu werden. Für einen anderen Zugang wird man niemals 
genügend Worte finden, weil die Poesie viele Erklärungen und 
zahlreiche Interpretationen zulässt. Weil sie nicht nur ein 
meisterhaft geschmiedetes Wort ist, sondern auch ein 
gedanklicher Prozess und Durchbruch, und weil ihre Sphäre 
die Sphäre des Schriftlichen hinter sich lässt. Beim wahren 
Poeten ist so etwas augenfällig und allumfassend. Es repliziert 
und multipliziert sich in neuen Wortschöpfungen, von denen 
jede eine Inspiration ist, die an den Nukleus anschließt, von 
welchem die ganze Substanz der Dichtung ausgeht. Das ist ein 
Vorgang wie Ursache – Wirkung und für den Poeten ist es ein 
abgerundeter und notwendiger Vorgang, ohne den nichts wäre. 
In diesem Sinne ist der Poet ein Sklave der Poesie.  

 
 4. Die Poesie ist eine Katharsis wie auch ein Bedürfnis, 

das der Poet spürt. Sie ist eine magische Wohltat mit 
unerklärlicher, geheimnisvoller und wundertätiger Macht. Sie 
ist ein Fluidum, das den Poeten nicht verlässt, sie ist zeitlos in 
allen Zeiten und Unzeiten, auch in Revolutionen, sozialen 
Unruhen, Naturkatastrophen. Ausschlaggebend ist nur ein 
Zeitpunkt – der, an dem das Fluidum sich des Poeten 
bemächtigt. Von da ab gibt es einen Umschwung im Leben des 
Poeten, der sich im ersten Gedicht niederschlägt. Ich glaube 
nicht, dass es einen Poeten gibt, der sich nicht an dieses 
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erinnert. Kann ich wohl vergessen, dass mein erster Schritt in 
der Poesie die Verse waren, die ich als Dreizehnjähriger über 
das erdbebenzerstörte Skopje schrieb? Dabei habe ich mehrere 
Gründe, mich daran zu erinnern.  

Nicht, weil ich mein erstes Gedicht als Halbwüchsiger 
schrieb, sondern weil dichterisches Schaffen Freiheit bedeutet, 
in der Poesie fühle ich mich gleichzeitig als Kind und als 
Visionär, Liebhaber, Forscher... In meiner Seele trage ich sie 
als fünftes Element. Die Neugier brachte mich immer dazu, 
den magischen Kern der Poesie zu entdecken und eben darum 
schrieb ich auch solche Verse: „Poesie“ dich finde ich bei den 
Blumen, wo du mir kündest, von ihrer Schönheit“. Ihr begegne 
ich auf Schritt und Tritt. Meistens – unverhofft. Anders geht es 
auch nicht!  

Die Poesie ist wie ein vollkommenes Wesen oder ein 
System, das vollendet funktioniert nach ästhetischen Kriterien. 
Sie ist ein übernatürliches „Wunder“ in der Seele des Poeten 
und eine planetare Welt mit vollendetem Gleichgewicht in den 
endlosen Räumen des poetischen Mikrokosmos. Sie ist etwas 
Heiliges, sie ist das Sehvermögen des Blinden und das Gehör 
des Tauben. Erst durch sie erkennt sich der Poet selber, erst 
dann an Kosmopolitismus oder Nationalismus. Erschafft mit 
Talent, egal ob der Mensch in Freiheit ist oder rechtlos im 
Asyl, unwichtig ob er Wissenschaftler, Arzt, Geistlicher, 
Kaufmann, Soldat ist... Er ist, was er ist, aber zuerst ist er Poet! 

 
5. Aber dennoch, es gibt Leute von der Feder, die sich 

erkühnen zu sagen, die Poesie habe ein kurzes Verfallsdatum. 
Solche Verseschmiede entwerten sich selber, und sie entwerten 
auch die Poesie, sie begehen Verrat an ihr. Sie nehmen sogar 
Reißaus vor der Poesie. Wenn dem so ist, dann gilt das kurze 
Verfallsdatum der Poesie nur für sie. Sie ist eine Welt, die sich 
ständig im Inneren des Menschen öffnet, und sie ist eine ewige 
Quelle von Themen und Herausforderungen. Wenn man die 
Poesie mit Anti-Poesie niedermacht, dann glaubt man nicht an 
Qualität, und wenn man an die nicht glaubt, wird man sie auch 
nie erreichen.  
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Der Poet ist ständig auf Forschungsreise in vielen 
Sphären, also auch in der Poesie. In ihr sogar am häufigsten. 
Weil sie die dauernde Obsession seines Lebens ist – weil die 
Beständigkeit der Poesie vom Poeten selber ausgeht. Die 
wirkungsvollste Verteidigung der Poesie liegt in der Seele des 
Poeten.  

Der Poet ist ein Mensch, und ein Mensch lebt in seiner 
Zeit – die sehr begrenzt ist. Aber der Poet schafft Werte, die ab 
dem Moment ihrer Entstehung nicht mehr nur die seinigen 
sind, vielmehr universale, und analog damit überdauern sie 
auch seine Zeit. Sie verbleiben als sprachlich-ästhetisches 
Erbe. So gesehen, hat auch die Poesie ihre Zeit, nämlich den 
Zeitpunkt ihrer Entstehung, aber zudem ist sie auch zeitlos, 
nämlich als ein Wert, der die Zeit seiner eigenen Entstehung 
überdauert. Diese Zeitlosigkeit könnte man auch Ewigkeit 
nennen. Die Poesie ist folglich ein zeitloser, ewiger Wert, 
allerdings kein Selbstwert, denn sie entstand im Geist des 
Poeten. Sie weist also eine unauflösliche Bindung an den 
eigenen Schöpfer auf, die wiederum als Verbindung zwischen 
dem Poeten und der Ewigkeit erscheint. Natürlich ist sie 
sekundär und sollte nicht glorifiziert werden, denn primär 
bleibt stets das Wechselverhältnis zwischen Poesie und Zeit 
bzw. Poesie und Ewigkeit (Ewigkeit als zeitliche Kategorie),   

  
6. Der Poet ist sich bewusst, dass er in seinem 

Mikrokosmos ein poetisches Universum entdeckt hat, in 
welchem das Fundament der Bibel der Poesie liegt, von deren 
Thron die Schwingungen der poetischen Inspiration 
ausstrahlen, bis sie sich nach lyrischem Ritual in einem Lied 
verdichten. Aber wie sehr die Poesie auch geheimnisvoll. 
rätselhaft, imaginativ, nah oder fern sein mag, ihre Heimat hat 
sie im Paradies des poetischen Geistes. So erfühlt der Poet sie, 
wenn er mit etwas Emotionalem verbunden ist und dann unter 
dem Einfluss reflexiver Emotionen die Befruchtung seiner 
poetischen Gedanken imaginiert, das Gedicht. Manchmal 
bewusst, dann wieder unbewusst ...), taucht sie mit ihren 
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Wohltaten im Vers ins Leben des Poeten als geheimnisvoller, 
heiliger Funken im Geist, der mit seinem Entstehen wie von 
irgendeiner Urzeit daherkommt, wobei sich die poetische 
Valenz in der eigenen imaginären und intuitiven Handschrift 
offenbart und aufersteht. 

Das Gedicht ist eine machtvolle künstlerische Formel. Es 
sagt mir, dass Poesie und Poet ein Wesen sind, ein Ganzes, 
eine Natur von untrennbaren Isotopen. Konfrontiert mit 
derartigen Thesen, drängt sich von allein die Frage nach dem 
Stil auf, in welchem sich die dichterische Freiheit des 
Ausdrucks äußert und sichtbar wird – obwohl der Poet selber 
Stil ist, wobei Stil so geheimnisvoll wie die ganze Poesie ist -, 
ohne irgendwelche festen Regeln. Wenn auch jeder Poet 
phasenweise seinen Stil ändert, so wird doch der mögliche 
poetische Effekt – über den der Poet inspirativ mit der 
magischen, imaginären und intuitiven Welt kommuniziert – 
spürbar als Reinigung, Erhöhung und Inspiration des Geistes.  

                                           
x   x    x 

 

Im Verlauf meiner gesamten Schaffensperiode, als ich 
meine Gedichte und Verssammlungen verfasste, habe ich 
oftmals über gewisse Fragen der Poesie nachgedacht und sie 
mitunter auch in Versen abgehandelt. Weil diese Äußerungen 
nicht zu den Themen meiner Gedichtsammlungen passten, 
blieben sie nur Notizen auf Papier. Als sie immer mehr 
wurden, entschloss ich mich, sie zu ordnen und unter einem 
gemeinsamen Titel zusammenzufassen: „Poesie der Poesie“. 
Es handelt sich um meine lyrischen Ansichten zur Lyrik, meine 
poetischen Überlegungen, aber bei allem spürte ich, dass das 
meine Einstellung zur Poesie nur unzureichend wiedergab. 
Darum drängte sich mir dieser kurze Essay über die Poesie auf, 
in dem meine Gedanken mehr und in Gestalt von Thesen 
abgehandelt sind. Der Essay und die Verse enthalten meine 
Sicht der Poesie, und ich hoffe, dass der Essay dazu verhelfen 
wird, die Gedichte im Buch leichter und eingängiger zu lesen. 
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МАНИФЕСТ НА ПОЕТСКАТА РЕПУБЛИКА 
„СВЕТОТ ТРЕБА ДА ПЕЕ А НЕ ДА ВОЈУВА” 
 
(Гледаќи го светот низ призма на мојата поетска 

душа, и сите истомисленици поети, соочен бев со неправ-
дите и страдањата, кои ги има по сите меридијани на пла-
нетава земја. Така, со време, инспириран бев да ја напишам 
поемата „Поетската Република Сакостика”, која созреа во 
мене и спонтано идеите ми се премостија во овој мани-
фест, толку - колку да ја доловам саканата надежд на наро-
дите на светот, желбата за мир, слобода, добра иднина, ху-
маност и космополитство). 

 
1. ПРОГЛАС 

 
Заедно здружени со сите народи на светов во името 

на сето наше космополитство, хуманост и пријателство, во 
името на добрината во душата и љубовта во срцето, на 
човекот, неговото човештво и човештина, смогнавме сили 
пред светот да ја разгласиме со манифестна порака и завет, 
како суверена Поетска Република „СВЕТОТ ТРЕБА ДА 
ПЕЕ А НЕ ДА ВОЈУВА... 

 
2. БУДЕЊЕ 

 
Човекот со неговата човештина, како да е во дремка, 

некаква магична дремка.Еволуираме, се доградуваме пара-
лелно со дигиталниот свет, каде што на жалост и губиме од 
сопствената филозофија на човековата живеачка. 

Постојано сме во потрага, по подоброто и по поед-
ноставното, а тоа „Подобро“ и „Поедноставно“ е во нас, та 
секој од нас сам треба на свој индивидуален начин да го 
долови, да најде свој спокој и мир. За таквата пробудена 
свест во човека, не им треба на народите на светот на посе-
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бен светски јазик да има објаснување, туку објаснувањето 
е во секого од нас, затоа што добрината е таа која владее со 
сите народи на светот. Поетите и во сонот се будат, кога 
песната во нив ќе се пробуди. Во овој момент задлабочен 
во суштинскиот смисол на Поетската Република имам чув-
ство како да воскреснувам. Ваквото будење „Воскреснува-
ње“, ме води кон една оправданост, одговорност на сеоп-
фатна морална категорија кон уставот, кон начелата на 
Поетската Република.   

 
3. СЛУЧАЈНОСТ ИЛИ НЕ ? 

 
Колку е природта на човекот случајна во природата 

на светот? Во тој свет, во кој човекот е само еден поим, 
едно битие. Битие на неделлива природа пред Господа, 
затоа што и Господ, создателот, е само еден Господ, а и тој 
е неделлива природа.  

А тука човекот одамна погрешил. Тоа што почнал со 
делби, а со тие делби си ја раситнува и сопствената човеш-
тина, до таа мера, да нема вредност на ситна пара, па дури 
и невредна нечовештина. 

Поделбите во човештвото, е поделба на духот, божест-
веното, светото, вербата без кои човекот не е комплетен 
човек со соодветна човештина, човештина која му е потребна 
на светот, на сите народи на кои го сакаат мирот и сите се со 
подадени раце за пријателство. А тука сме ние поетите на 
првиот фронт, со Поетската Република со паролата: „СВЕ-
ТОТ ТРЕБА ДА ПЕЕ А НЕ ДА ВОЈУВА“! 

Па затоа ова не е случајност, кога веќе застанавме на 
темелите на Поетската Република, да ја градиме и да ја воз-
вишуваме а тоа е наш морален став и одговорност пред реал-
носта на светот. Со оваа Поетска Република вовлечени сме  
со многу противречности со светот, но имаме со што да се 
справуваме, а тоа се нашите осмислени пристапи-стра-
тегијата за враќањето на човештвото во целосна форма. 
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4. НЕНАСЛОВЕНА ЧОВЕШТИНА 
 
Во природата на човековата човештина постои про-

ироден талент на човековото човештво. Но денеска светот 
разочарува. На многумина интелектуалци на земјинава 
топка им се крши силата на нивниот талент, да не дојдат до 
израз да го искажат сопственото мислење, па дури и им се 
одзема достоинството слобода за спокојно да живеат, па 
приморани се да заминат во некакво прогонство. Значи, да 
се помират и со таа судбина да прифатат живот колку да 
преживеат. За жал, многу интелектуалци на светов живеат 
меѓу надежта и безнадежноста колку само да опстојат. 
Сево ова е одраз, дека човекот на секаде по светов за секо-
го не е човек, не му достасува разумот на човештината. А 
од друга страна, човекот доминира во областа на сите 
науки, па и во астрономијата. Освојува дури и планети во 
универзумот со развиената технологија, технологија за 
жал, која со атомска војна, самиот себе си се загрозува. Не 
се родил таков човек со одделен биолошки организам, а 
тоа значи дека разбирањето на чувствата во човекот можат 
да се сведат на еден заеднички именител за да се најде рам-
номерно решение во корист на човешвото. Едноставно, чо-
вештината во човекот да не се изложи на загубено един-
ство. Факт е дека живееме во потрошувачко општество, но 
човековата човештина не смее да си дозволи на некој на-
чин, модернава цивилизација неа да ја троши на некој 
пластицифиран начин. Но поезијата е таа имагинарен мост 
со голем радиус меѓу сегашносва и иднината кон која се 
стреми нашава Поетска Република. Наша е слободата на 
дејствување, и наша послушност и дициплина, со тоа поб-
лиску сме до надежта која со збор ќе ја сподвижиме, така 
ќе дојдеме повисоко на тронот од кој поблиску ќе ги рас-
познаеме хоризонтите на иднината по која според наш ама-
нет ќе одат и наши идни поколенија со паролната Поетска 
Република :СВЕТОТ ТРЕБА ДА ПЕЕ А НЕ ДА ВОЈУВА. 
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5. ИСТОРИЈАТА ДЕПОНИЈА НА НЕЧОВЕШТИНТА 
 
Ние поетите сме постојано во дијалог со светот, со сѐ 

она што се случувало и што се случува. Минатото на чове-
кот е застрашувачко и тажно. Со минатото а и со сегаш-
носва владее нечовештината. Историјата е голема депонија 
на нечовештината. 

Историјата запишала дека пред околу 6000 години 
човекот почнал со војни, и досега забележани се околу 
14000 пресметки, а во секоја битка во просек живот губеле 
над 300000 жртви, а тоа се околу 3,5 милијарди жртви. Нај-
големата војна која човештвото ја памети е војната меѓу 
Холандија и островата Скили, јужно од Англија, војната 
траела од 1651 година до 1986 година, точно 335 години. 
Долго време во војна биле Франција и Англија, која траела 
115 години. До 2000 - та година, човештвото живеело само 
292 години без војни. Од 1945 година до славната 2000 го-
дина историјата забележала над 200 војни.Во 1999 година, 
во очи славната 2000 година во пресрет на големиот ми-
лениум, историјата забележала дека во светот, околу 22 
милиони луѓе ги напуштиле родните огништа и отишле во 
бегство за да се спасат. Според најновите сознанија од 
Амнести Интернешенел, на светскиот ден на бегалците на 
20.06.2017 година, секоја минута во светот по 4 семејства 
го напуштале својот дом. Тоа го тврди и Агенцијата за бе-
галци на Обединетите нации, дека околу 10 милиони се 
деца, доста од нив се од Балканската рута. 

На 21.12.2016 по весниците можеше секој да прочита 
дека само во 2016 година, во светот имаше 32 војни, и тоа 
е резултат на бројка од над 700 милиони само деца се наш-
ле во бегство. Според Амнести Интеренешлн  точна е и 
бројката дека во 115 земји во светот нема човекови права, 
и во многу земји на светот сѐ уште постои смртна казна.  

Неподносливи бројки. Човештвото како да ни виси на 
конец. Неразумната дива човештина, во раце ја има и атом-
ската бомба, од едно копче зависи животот на околу 4 ми-
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лијарди жртви, а планетава земја секако е до таа мера зага-
дена до самоуништување, а тоа е одраз на депонијата на 
нечовештината. Затоа, со чиста свест и здрав разум, космо-
политски, хумано и политички треба да се справиме за опс-
танок и за чиста иднина. 

Со тоа, еднаш за секогаш да се престане планетава 
земја, човекот да ја претвора во депонија, според сопст-
вената депонија-нечовештината. 

  
6. ПОЕТИТЕ ПРИМЕР ЗА СВЕТОТ 

 
Условите се вистински со кои може да се влијае во 

јавноста, штом ги имаме нашите закони, нашите начела на 
Поетската Република. Затоа со песната да се возвишиме, 
надалеку да бидеме во допир и согласност со сите народи 
по сите меридијани на светов, кај сите да се разгласи на-
шиот поетски ентузијазам. Живееме во многу исполитизи-
рано време. Не признаваме никакви невремиња, ниту 
идеолоши невремиња, штом ние поетите, со Поетската Ре-
публика, ја најдовме вистинската формула со која се спро-
тиставуваме на неправдите на светот. Па затоа, нашиот 
поетски однос со бариерте кои ни престојуваат, во состојба 
сме со моќта на песната, да ги избалансираме. Ние поети-
те, никое време или невреме, нема да го премолчиме, затоа 
што ние имаме наше, гласно време со гласот на песната-
поезијата. Доволно сум инспириран од начелата на оваа 
Поетска Република па затоа ми се јавува потреба да го 
искажам моето мислење, но со голема доза на одговорност. 
Од секогаш сум бил со став, наспроти големите противреч-
ности на светот. Но, во име на Поетската Република нејзи-
ните јасни начела за мир и за човековата слобода, постоја-
но ќе делувам, а тоа е нашата постојана неопходна задача 
на сите нас. 
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7. НИЕ ПОЕТИТЕ 
 
Нашите идеи и визии, од нас поетите не треба да 

бидат условени од никој вид општество. Нашите идеи и 
визии се креативен поетски и творечки чин. Нас, поетите, 
не треба да не засенуваат никакви дилеми, ниту крстопати, 
за кој пат би се одлучиле, ниту пак некакви можни видови 
на творечки судбини. Ние сме на патот со јасна светлина, а 
тоа е светлината на нашето вистинско време. Колку повеќе 
истомисленици ќе најдеме во светот, толку поблиску сме 
до целта, со нашата Поетска Република, па макар најбитно-
то да го мениме. Тогаш сме возможни и за повеќе, и ми 
преостанува да се гордееме на успехот што сме го оствари-
ле, и веќе сме допреле со нашето поетско достојанство во 
нашето суштествување и мечтаење. Со време, многу нешта 
во општествениот живот има да се менуваат во позитивен 
или негативен смисол, но ние не си дозволуваме негативно 
да влијае врз нас. Ние со нашите идеи и тези постојано 
сложно ќе делуваме, ќе се доградуваме со нови обновени 
можности. Затоа што, кај нас поетите, во нашиот поетски 
збор, втиснат е печатот на ова време, обележано со начела-
та на Поетската Република, тоа е нашиот начин за со ентуз-
ијазам да се искажеме пред светот. 

Оргинално и со внимателни идеи, неспорно и непре-
кинато ќе се стремиме, затоа што, сме со непресушни идеи 
и визии до традиција на нашите осмислени пораки, со тоа 
да оставиме  сведоштва на матрицата на нашите сопствени 
идеи, а во тоа е и иднината, да не се избришат нашите ост-
варени дела. 

 
8. ВО ИМЕТО НА ПОЕЗИЈАТА 

 
Во минатото книжевно време, по сите простори на 

поранешна Југославија, посебно по военото време, песната 
беше авангарда на поетскиот дух, слободоносец,  надо-
градба на револуцијата, вистинско време на поезијата. 
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Идеите се едно, но нашите песни во прогласот во Поетска-
та Република треба да се нешто сосема друго. Ние не сме 
зтаинствени, неидентификувани, недофатливи. Овој Мани-
фест има својство на уметност, моќ светот да го разграни-
чува. Манифест, феномен во кој се сумираат нашите поет-
ски сили во една силна стамена и креативна целина. А тоа 
во целост ни дава на знаење дека имаме витална комуни-
кација. Нема да останеме полузаборавени или надмината 
приказна, штом слогата е во нас. Ние сите заедно се обра-
ќаме на сегашноста истовремено и на иднината, едностав-
но за нас поетите тоа е морален став, заеднички  однос кон 
светот. Поетот кога зборува за поезијата, а и во името на 
поезијата, од дното на неговиот природен нагон, со тоа тој 
како да го открива и потврдува неговиот вистински талент. 
Со поезијата, со песната, го наоѓаме вистинскиот пат тран-
спарентно да кажеме дека времињата на нашата Поетска 
Република никогаш не се изминати, тзатоа што во нас се 
раѓаат и ќе се раѓаат идеи и стремежи. 

 
9. ГОСПОД, СВЕТОТ И ПОЕТОТ 

 
Овој наслов, „Господ, Светот и Поетот“, го чувству-

вам за еден бесконечен времеплов, со една вечна меѓусеб-
на комуникација, меѓу Господ, светот и поетот. Едно свето 
тројство насочено кон заедничка иднина низ која тече ре-
ката на животот. Овде не треба иднината да се извидува. 
Природата на битието на творечкиот чин на поетот, е бож-
ја воља, одраз на генот на поезијата кој во себе поетот го 
поседува. Во творечкиот свет, ние поетите, не треба да ба-
раме никакво наше време, затоа што времето е нашата пес-
на. Поетот секогаш за песната има време, па и тогаш, кога 
е во најголема мешаница, во движење, кога е под стрес или 
во некое раположение. Колку за илустрација, еве еден при-
мер: На 17 фебруар  2018 година, на пат од Скопје за Фран-
кфурт, на граничниот премин во Табановце, поради еден 
генерален претрес, се чекаше над 6 часа. Во тоа невреме, 
мене добро да ми дојде да продолжам да го пишувам овој 
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Манифест. Најдов време во едно незгодно невреме. Тоа 
сведочи колку е моќна  поетската формула во поетот, та и 
моќна е да го реши и тоа незгодно време и да го претвори 
во незаборавно време па дури и во бессмртно време.  

Затоа односот меѓу времето и невремето во општест-
вениот живот, не треба да влијае врз времето на поезијата, 
затоа што нашава Поетска Република има свое време свој 
смисол и свое значење пред светот. 

 
10. ВО ОДБРАНА НА ПОЕТСКАТА РЕПУБЛИКА 
 
Вечноста на Поетската Република е во нас поетите, 

во нашата вечност и слога. Духот на поетот е енергија, а и 
зборот е енергија со која песната ја кали. Таа е нашето 
оружје во одбрана на Поетската Република. Оваа Поетска 
Република е прогрес на нашите идеи и мисли, во оваа наша 
сегашна современост, па затоа умееме цврсто да застанеме 
за нашата потреба, независност и слобода. А тоа ни гаран-
тира иднина на која без компромис ѝ припаѓа оваа Поетска 
Република. Со време низ идните времеиња и невремиња, 
како човештвото така и поезијата ќе бидат изложени на сѐ 
поразлични опасности. Но најсигурна одбрана на Поетска-
та Република е нашата поетска максима  СВЕТОТ ТРЕБА 
ДА ПЕЕ А НЕ ДА ВОЈУВА!  

Затоа што немаме други облици на размислување. 
Оваа Поетска Република е проглас на слободата на духот 
на сите народи на светот. Ние сме вистински творци кои го 
негуваме духот на поезијата, преку неа се огласуваме кон 
целиот свет. И колку нас поетите да не нарекуваат „Сону-
вачи на Човештвото“, сепак остануваме доследни на наши-
от пат, интелектуално ќе општиме и ќе делуваме. Сосем е 
доволно што се огласуваме со вакво репрезентативно мис-
лење пред јавноста на светот. Затоа ќе бидеме оптимистич-
ки преокупирани по сите развојни патишта,така ќе бидеме 
како одглас или рефлекс поблиску до моралот на совреме-
ниот човек. А тоа беше и предизвикот да се создаде една 
вистина пред светот на едно ново маргинално време. 
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11. КАДЕ Е ИДНИНАТА? 
 
Каде е иднината? На тоа прашање не треба да се бара 

посебен универзален одговор. Не треба ниту голема мудрост 
за да се најде формулата во времето на денешново време, 
туку иднината е во нас самите поети. Со Поетската Републи-
ка се проговори Манифестно со историски миг, со определба 
за традиција втемелена во сегашнава стварност со морален 
став и неспорни идеи свртени кон иднината. Затоа, штом са-
моуверени приоѓаме кон стварноста, со многу свест а со 
малку критериуми. Иднината е во нас самите, таа не е огра-
ничена како што во поетите не е ограничена слободата на 
творењето. Ние поетите, не носиме никаков часовник за 
времето, ниту компас, ние сме на нашиот осмислен пат, 
единствен кој води кон иднината под паролата СВЕТОТ 
ТРЕБА ДА ПЕЕ А НЕ ДА ВОЈУВА! Ние поетите, совреме-
ници на Поетската Република, светот го чувствуваме во на-
шиот сопствен дамар, и со формулирани настојувања ќе нас-
тојуваме со нашиот духовен свет, така во тој смисол и духот 
на Поетската Република доминантно ќе го движат витални и 
креативни поетски механизми. Со взаемни сили и моќ со 
една насочена стремеж кон иднината, видливи ќе бидат на-
шите успеси и од секој човек на светов со човечки чувства ќе 
бидат прифатени и вреднувани. 

Нашата парола е нашиот вистински водич кон идни-
ната, никој нема право да ни оспорува или да нѐ негира. 
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MANIFEST DER POETISCHEN REPUBLIK 
“SINGEN SOLL DIE WELT, KEINE KRIEGE FÜHREN“ 

 
(Wenn ich die Welt durch das Prisma meiner poetischen 

Seele betrachte, dann war ich, wie auch alle gleichgesinnten 
Dichter, konfrontiert mit Unrecht und Leid, wie es sie auf fast 
allen Meridianen unseres Erdballs gibt. Das verdichtete sich 
mit der Zeit zu einer Inspiration und aus dieser heraus schrieb 
ich das Poem „Die poetische Republik Sakostika“, wobei 
allmählich in mir Ideen heranreiften und sich überbrückten, so 
dass ich dieses Manifest niederschrieb, in welchem ich mehr 
oder minder die sehnsuchtsvolle Hoffnung der Völker der Welt 
einfing, den Wunsch nach Frieden, Freiheit, guter Zukunft, 
Humanität und Kosmopolitismus) 

 
1. ANKÜNDIGUNG 

 
Wir sind gemeinsam versammelt mit allen Völkern dieser 

Welt im Namen unseres vereinten Kosmopolitismus, der 
Humanität und Freundschaft, im Namen der Seelengüte und 
Herzensliebe taten wir vor aller Welt unsere Kräfte zusammen, 
um mit einem feierlichen Vermächtnis die souveräne Poetische 
Republik „SINGEN SOLL DIE WELT, KEINE KRIEGE 
FÜHREN: 

 
2. ERWACHEN 

 
Der Mensch liegt mit seinem Menschentum wie in einem 

Schlaf, ein sozusagen magischer Schlaf. Entwickeln wir uns 
parallel zur digitalen Welt, dann verlieren wir leider etwas von 
der eigenen Philosophie der menschlichen Existenz. Ständig 
sind wir auf der Suche nach dem Besseren und dem 
Einfacheren, und dieses „Bessere“ und „Einfachere“ steckt in 
uns, so dass jeder von uns auf seine individuelle Weise es 
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einfangen und seine Ruhe und Frieden finden soll. Für ein so 
erwachtes Bewusstsein im Menschen benötigen die Völker der 
Welt keine spezielle Weltsprache für Erklärungen, sondern die 
Erklärung ist bereits in uns, in jedem von uns, weil die Güte 
dasjenige ist, was bei allen Völkern der Welt herrscht. Die 
Poeten werden aus dem Schlaf wach, wenn sich ein Lied in 
ihnen rührt. In diesem Moment, vertieft durch den Wesenssinn 
der Poetischen Republik, habe ich das Gefühl, ich würde 
wiedergeboren. 

Dieses Erwachen, die „Wiedergeburt“, leitet mich zu 
einer Berechtigung, Verantwortung einer allumfassenden 
moralischen Kategorie gegenüber den Prinzipien der 
Verfassung der Poetischen Republik. 

 
3. ZUFÄLLIGKEIT ODER NICHT? 

 
Inwieweit ist die Natur des Menschen zufällig in der 

Natur der Welt? In dieser Welt, in der der Mensch nur ein 
Begriff ist, das Wesen Mensch, ein Mikrokosmos. Ein Wesen 
der unteilbaren Natur vor Gott, weil auch Gott, der Schöpfer, 
nur ein Gott ist, und auch der von unteilbarer Natur. 

Und hier hat der Mensch schon zu Vorzeiten geirrt, weil 
er mit Teilungen begann und damit auch das eigene 
Menschentum auf ein solches Maß verkleinerte, dass er nicht 
mehr den Wert von Kleingeld hatte, nicht einmal von wertloser 
Unmenschlichkeit. 

Teilungen im Menschlichen sind Teilungen des Geistes, 
des Göttlichen, des Heiligen, des Vertrauens, ohne welches der 
Mensch unvollständig ist, ohne entsprechendes Menschentum, 
ein Menschentum, das die Welt benötigt, alle Völker, die den 
Frieden wollen und die Hände zur Freundschaft reichten. Und 
hier sind wir Poeten in vorderster Front, Verbündete der 
Poetischen Republik mit ihrer Losung: SINGEN SOLL DIE 
WELT, KEINE KRIEGE FÜHREN. 

Darum ist es auch kein Zufall, wenn wir bereits die 
Grundmauern der Poetischen Republik legten, auf denen wir 
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sie bauen und errichten. Das ist unsere moralische Einstellung 
und Verantwortung gegenüber der Realität der Welt. Mit dieser 
Poetischen Republik sind wir verstrickt in viele 
Widersprüchlichkeiten der Welt, aber wir haben eine 
Orientierung, und das sind unsere wohlüberlegten Verfahren – 
die Strategie zur Rückkehr der Menschheit in eine 
ganzheitliche Form. 

 
4. UNGENANNTE MENSCHLICHKEIT 

 
In der Natur der humanen Menschlichkeit besteht als 

natürliches Talent die menschliche Menschlichkeit.  
Aber heute ist die Welt frustriert. Vielen Intellektuellen 

auf dem Erdball gebricht es an Kraft ihres Talents, sie finden 
nicht den Ausdruck, das eigene Denken zu formulieren, ihnen 
kam sogar die Würde der Freiheit abhanden, des freien Lebens, 
sie sind gezwungen, sich vertreiben zu lassen. Also dass sie 
sich mit diesem Schicksal abfinden und das Leben annehmen 
um zu überleben. Leider leben viele Intellektuelle auf der Welt 
zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, nur um irgendwie 
zu existieren. Alles das ist Ausdruck dessen, dass der 
Menschen irgendwo auf dieser Welt für irgendjemand kein 
Mensch ist, dass ihm kein Menschentum zu Bewusstsein 
kommt. 

Aber andererseits ist der Mensch der Gipfel in allen 
Wissenschaften, sogar in der Astronomie, er erobert Planeten 
im Universum, er entwickelt eine Technologie, die des 
Atomkriegs zur eigenen Bedrohung. Noch ist kein solcher 
Mensch mit abweichendem biologischem Organismus geboren, 
und das bedeutet, dass das Verständnis der Emotionen des 
Menschen zurückzuführen ist auf einen gemeinsamen Nenner, 
um eine ausgewogene Lösung zugunsten der Menschheit zu 
finden. Es ist einfach so, dass sich die Menschlichkeit des 
Menschen nicht in verlorener Einheit darlegt. Tatsache ist, dass 
wir in einer Konsumgesellschaft leben, aber die humane 
Menschlichkeit darf sich auf keine Weise erlauben, dass die 
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modern Zivilisation sie auf eine plastifizierte Weise verbraucht. 
Jedoch ist die Poesie jene imaginäre Brücke mit dem großen 
Radius zwischen Gegenwart und Zukunft. Wohin unsere 
Poetische Republik strebt. Unser ist die Freiheit der Aktion, 
unser sind Gehorsam und Disziplin, mit denen wir der 
Hoffnung näher sind, die Horizonte der Zukunft zu erkennen, 
zu welcher gemäß unserem Vermächtnis auch unsere 
kommenden Generationen gehen, unter der Parole der 
Poetischen Republik: SINGEN SOLL DIE WELT, KEINE 
KRIEGE FÜHREN. 

 
5. DIE GESCHICHTE ALS DEPONIE DER 

UNMENSCHLICHKEIT 
 
Wir Poeten sind ständig im Dialog mit der Welt, um alles 

was sich ereignete und was sich ereignet. Die Vergangenheit 
des Menschen ist erschreckend und traurig. 

In der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart herrscht 
Unmenschlichkeit. Die Geschichte ist eine große Mülldeponie 
der Unmenschlichkeit. 

Die Geschichte hat verzeichnet, dass der Mensch vor 
etwa 6.000 Jahren mit Kriegführen begonnen hat und dass 
seither rund 14.000 Kriegszüge stattfanden, und bei jedem 
verloren rund 300.000 Menschen ihr Leben, was in der 
Addition etwa 3,5 Milliarden Opfer ausmacht. Der längst 
Krieg, an den sich die Menschheit erinnert, ist der Krieg 
zwischen Holland und den Scilly-Inseln, südlich Englands 
gelegen, der von 1651 bis 1986 dauerte, also insgesamt 335 
Jahre. Lange währte auch der Krieg zwischen Frankreich und 
England, nämlich 115 Jahre. Bis zum Jahre 2000 verzeichnete 
die Geschichte nur 292 Jahre ohne Kriege. Von 1945 bis zum 
legendären Jahr 2000 registrierte die Geschichte über 200 
Kriege. Ab 1999, also seit dem Übergang zum neuen 
Jahrtausend, erlebte die Geschichte, dass weltweit rund 22 
Millionen Menschen ihre Heimstätten verließen und sich auf 
die Flucht begaben, um sich zu retten. Laut neuesten Daten von 
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Amnesty International zum Welttag der Flüchtlinge, dem 20. 
Juni 2017, verlassen in jeder Minute auf der Welt vier Familien 
ihre Wohnstätte. Bestätigt hat die Flüchtlingsagentur der 
Vereinten Nationen, dass unter ihnen etwa 10 Millionen Kinder 
sind, darunter viele über die Balkan-Route. 

Am 21. Dezember 2016 konnte man in der Presse 
nachlesen, dass allein in diesem Jahr 2016 in aller Welt 32 
Kriege stattfanden und dass im Gefolge von diesen allein über 
700 Millionen Kinder auf der Flucht waren. Laut Amnesty 
International gibt es in genau 115 Ländern der Welt keine 
Menschenrechte, auch besteht in vielen Ländern noch die 
Todesstrafe. 

Das sind schwer erträgliche Zahlen, es ist als hinge die 
Menschheit an einem seidenen Faden. Die unverständlich 
wilde Menschheit hält die Atombombe in der Hand, von einem 
Knopfdruck hängt das Leben von rund vier Milliarden 
Menschen ab. Der Planet Erde ist bis zur 

Selbstzerstörung verschmutzt, er ist eben die 
Mülldeponie der Unmenschlichkeit. 

Darum müssen wir mit reinem Gewissen, gesundem 
Menschenverstand, kosmopolitisch, human und politisch unser 
Überleben in einer sauberen Zukunft sicherstellen. 

Ein für allemal muss ein Ende sein, dass der Mensch den 
Planeten Erde in eine Deponie verwandelt – die Mülldeponie 
der eigenen Unmenschlichkeit. 

 
6. DIE POETEN EIN BEISPIEL FÜR DIE WELT 
 
Die Bedingungen sind vorhanden, unter denen wir die 

Öffentlichkeit beeinflussen können, sobald wir unsere Gesetze 
und unsere Regeln der Poetischen Republik haben. Also 
erheben wir uns im Lied, näher in Kontakt und 
Übereinstimmung mit allen Völkern auf allen Meridianen 
dieser Welt werden wir sein, überall wird unser poetischer 
Enthusiasmus Widerhall finden. Wir leben in einer sehr 
politisierten Welt. Wir anerkennen keinerlei Unzeiten, schon 
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gar keine ideologischen Unzeiten, da doch wir Poeten der 
Poetischen Republik die wahrhafte Formel entdeckten, mit der 
wir uns allem Unrecht der Welt entgegenstellen. Unser 
poetisches Verhältnis gegen die Barrieren, die uns behindern, 
verleiht uns die Kraft des Liedes, alles ins Gleichgewicht zu 
bringen. 

Uns Poeten wir keine Zeit und keine Unzeit zum 
Schweigen bringen, weil unsere Zeit die Stimme erhebt, die 
Stimme des poetischen Liedes. Ich bin hinreichend inspiriert 
von den Prinzipien dieser Poetischen Republik, und darum 
spüre ich das Verlangen, meine Gedanken auszusprechen, 
allerdings mit einem großen Anteil von Verantwortung. Immer 
bezog ich Stellung gegen die großen Widersprüchlichkeiten in 
der Welt. Aber im Namen der Poetischen Republik, ihrer 
klaren Bestimmung für Frieden und menschliche Freiheit, 
werde ich ständig aktiv sein, und das ist unsere dauerhafte 
unerlässliche Aufgabe für uns alle. 

 
  

7. WIR DIE DICHTER 
 
Die Ideen und Visionen von uns Poeten müssen von 

keiner Art Gesellschaft bedingt sein. Unsere Ideen und 
Visionen sind kreativ als poetischer und schöpferischer Akt. 
Uns Poeten müssen keine Dilemmata überschatten, auch keine 
Kreuzwege, egal welchen Weg wir wählen, auch keine 
denkbaren Ausprägungen des schöpferischen Schicksals. Wir 
sind mit hellem Licht unterwegs, und das ist das Licht unserer 
wahren Zeit. Je mehr Geistesverwandte wir auf der Welt 
finden, desto näher sind wir dem Ziel mit unserer Poetischen 
Republik, aber am wesentlichsten ist, dass wir es ändern.  

Dann sind wir auch für mehr fähig, und wir können stolz 
sein auf den Erfolg, den wir erreichten, und wir haben bereits 
berührt unsere poetische Würde in unserer Existenz und 
unseren Träumen. Mit der Zeit haben sich viele Dinge im 
sozialen Leben im positiven oder negativen Sinne verändert, 
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aber wir dürfen uns nicht erlauben, uns selber negativ zu 
beeinflussen, wir würden dauerhaft im Verein mit unseren 
Ideen und Thesen agieren, uns erbauen mit neuentdeckten 
Möglichkeiten. Denn uns Poeten ist mit unserem Dichterwort 
das Siegel der Zeit eingeprägt, versehen mit den Prinzipien der 
Poetischen Republik, und das ist unsere Art von Enthusiasmus 
uns vor der Welt zu äußern. 

Echt und mit nachvollziehbaren Ideen werden wir 
unbeirrbar und unabweisbar uns bemühen, weil wir mit stets 
frischen Ideen und Visionen zur Tradition unserer überdachten 
Empfehlungen sind, und damit Zeugnis ablegen auf der 
Matrize unserer eigenen Ideen, und darin liegt auch die 
Zukunft, dass unsere verwirklichten Taten nicht ausgelöscht 
werden. 

 
8. IM NAMEN DER POESIE 

 
In vergangener Literaturzeit war in allen Regionen von 

Ex-Jugoslawien besonders zu Kriegszeiten das Lied die 
Avantgarde des poetischen Geistes, Freiheitskünder, Gipfel der 
Revolution, die wahre Zeit der Poesie. Ideen sind eine Sache, 
aber unsere Lieder zur Verkündung der Poetischen Revolution 
müssen etwas ganz anderes sein, denn wir sind gejagt, 
unerkennbar, unfassbar. Dieses Manifest hat den Charakter von 
Kunst, die Kraft, die Welt einzugrenzen. Das Manifest als 
Phänomen, in welchem sich unsere poetischen Ideen 
summieren zu einem starken, festen und kreativen Ganzen. 
Und diese Gesamtheit gibt uns zu verstehen, dass wir eine 
vitale Kommunikation haben. 

Wir werden nicht halbvergessen oder eine überlebte 
Story bleiben, solange Eintracht in uns ist. Wir alle gemeinsam 
wenden uns an die Gegenwart, gleichzeitig auch an die 
Zukunft, einfach weil das für uns Poeten unsere moralische 
Einstellung ist, unser gemeinsames Verhältnis zur Welt. Der 
Poet, der über die Poesie spricht und in Namen der Poesie und 
vom Grunde seines natürlichen Triebs, ist jemand, der sein 
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wahres Talent entdeckt und bestätigt. Mit der Poesie, mit dem 
Lied finden wir den wahren Weg, transparent zu sagen, dass 
die Zeiten unserer Poetischen Republik niemals abgelaufen 
sind, weil in uns stets neue Ideen und Bestrebungen entstehen. 

 
9. HERRGOTT, DIE WELT UND DER POET 

 
Diesen Titel „Herrgott, die Welt und der Poet“ empfinde 

ich als endlosen Zeitlauf, als ewige gegenseitige 
Kommunikation zwischen Gott, der Welt und dem Poeten. 
Eine Heilige Dreifaltigkeit, gerichtet auf eine gemeinsame 
Zukunft, durch die der Fluss des Lebens fließt. Hier muss man 
nach keiner Zukunft Ausschau halten. Die Natur des Wesens 
der künstlerischen Tat des Poeten ist Gottes Wille, Ausdruck 
des poetischen Gens, das der Poet in sich selber besitzt. In der 
künstlerischen Welt müssen wir Poeten nicht unsere Zeit 
suchen, weil unsere Dichtung diese Zeit ist. Für das Lied hat 
der Poet immer Zeit, selbst im größten Chaos, in Stress-
Situationen oder welcher Verfassung auch immer. Zur 
Illustration hier ein Beispiel. Am 17. Februar 2018 hatten wir 
auf der Fahrt von Skopje nach Frankfurt am Grenzübergang 
Tabanovce wegen einer allgemeinen Durchsuchung einen 
sechsstündigen Aufenthalt. Ich habe diese Zwangspause 
genutzt, mit der Arbeit an diesem Manifest fortzufahren, habe 
also eine unpassende Zeit nutzbar gemacht. Das ist doch ein 
Zeugnis dafür, wie machtvoll die poetische Formel im Poeten 
sein kann, wenn sie ihm hilft, eine Unzeit in zeitlose, ja 
unsterbliche Weile zu verwandeln. Mit anderen Worten: Das 
Verhältnis zwischen Zeit und Unzeit im allgemeinen Leben 
darf die Zeit der Poesie nicht beeinflussen, weil unsere 
Poetische Republik ihre eigene Zeit hat, ihren eigenen Sinn, 
ihre eigene Bedeutung vor der Welt. 
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10. ZUR VERTEIDIGUNG DER POETISCHEN REPUBLIK 
 
Die Ewigkeit der Poetischen Republik liegt in uns 

Poeten, in unserer Dauerhaftigkeit und Eintracht. Der Geist des 
Poeten ist die Energie, auch das Wort ist Energie, mit der sie 
das Lied schmiedet. 

Sie ist unsere Waffe zur Verteidigung der Poetischen 
Republik. Diese Poetische Republik ist der Fortschritt unserer 
Ideen und Gedanken, hier in unserer Gegenwart, und darum 
können wir fest Eintreten für unser Wollen Unabhängigkeit 
und Freiheit. Und das garantiert uns eine Zukunft, zu welcher 
kompromisslos auch diese Poetische Republik gehört. Im 
Laufe der Zeit werden in kommenden Zeiten und Unzeiten die 
Menschheit und die Poesie den verschiedensten Gefahren 
ausgesetzt sein. Aber die sicherste Verteidigung der Poetischen 
Republik ist unsere poetische Maxime: SINGEN SOLL DIE 
WELT, NICHT KRIEGE FÜHREN. Weil wir andere 
Denkweisen gar nicht habe. Diese Poetische Republik ist die 
Verkündung von Freiheit und von Geist für alle Menschheit 
der Welt. Wir sind die wahren Schöpfer, die den Geist der 
Poesie pflegen, über die wir uns der ganzen Welt mitteilen. 
Und wie oft man uns Poeten auch „Menschheitsträumer“ 
nennt, so bleiben wir doch konsequent auf unserem Weg, 
werden intellektuellen Umgang pflegen und so handeln. Und es 
ist egal, in welcher repräsentativen Weise wir uns vor der 
Weltöffentlichkeit präsentieren. Wir werden immer 
optimistisch auf allen Entwicklungswegen aktiv sein, auf diese 
Weise am nächsten der Moral des modernen Menschen. So war 
es eine Herausforderung, eine Wahrheit vor der Welt in einer 
neuen marginalen Zeit auszusprechen. 
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11. WO IST DIE ZUKUNFT? 
 
Wo ist die Zukunft? 
Auf diese Frage muss man keine besondere, universale 

Antwort suchen. 
Man benötigt auch keine große Weisheit, um eine 

Zeitformel zur heutigen Zeit zu finden, denn die Zeit ist in uns 
Poeten selber. Mit der Poetischen Republik beschwört man den 
historischen Moment, bestimmt eine Tradition, begründet auf 
aktueller Realität, mit der moralischen Einstellung und 
einleuchtenden Ideen, gerichtet auf die Zukunft. Denn wen wir 
selbstbewusst an die Realität treten, mit viel Gewissen und 
wenig Kriterien. Die Zukunft liegt in uns selber, sie ist so 
unbegrenzt, wie in Poeten die Freiheit des Schaffens nicht 
begrenzt ist. Wir Poeten tragen keinen Zeitmesser. Auch 
keinen Kompass, Wir sind auf unserem erdachten Weg, der 
einzige der zur Zukunft führt im Zeichen von SINGEN SOLL 
DIE WELT, NICHT KRIEGE FÜHREN. Wir Poeten, 
Zeitgenossen der Poetischen Republik, begreifen die Welt in 
unserem eigenen Gespür, und mit formulierten Einwürfen 
werden wir auf unserer geistigen Welkt beharren, wie in 
diesem Sinne auch der Geist der Poetischen Republik 
machtvoll die vitalen und kreativen poetischen Mechanismen 
antreiben wird. Mit vereinten Kräften und der Wucht eines 
gleichgerichteten Strebens zur Zukunft werden unsere Erfolge 
sichtbar werden und von jedem Menschen auf der Welt, sofern 
er menschliche Emotionen hat, akzeptiert und eingeschätzt. 

Unsere Losung ist unser wahrer Führer zur Zukunft, 
niemand hat das Recht, uns anzuzweifeln oder uns zu negieren. 
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ПОЕЗИЈА ЗА ВОЗРАСНИ 
      

1. Поезија за поезијата  
2. Поезијата во животот на поетот 
3. Во лирски созвучја  
4. Гласот на поетот 
5. Поет, песна и поезија 
6. Потписи на љубовта 
7. Младост љубов и убавини 
8. Гласот на поетот 
9. Светлината на љубовта 
10. На криљата на љубовта 
11. Кога зборува срцето 
12. Потписи на цветот 
13. Врутоците на животот 
14. Корените на животот 
15. Часовниците на животот 
16. Судбописот на животот 
17. Со и без интерпункција  
18. Времето и животот 
19. Разврски низ животот 
20. Убавините на животот 
21. Од животот во туѓината 
22. Остатоци од туѓината 
23. Растуѓивање 
24. Песни создадени во родниот крај 
25. Животот помеѓу луѓето 
26. Блиски растојанија 
27. Хуманоста на душата  
28. Прозорците на душата  
29. Екологијата на душата  
30. Од срцето на космополитот 
31. До третиот милениум  
32. Македонија, војните и светот 
33. Патешествени песни 
34. Живот за Ботуше 
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35. Песни од Келн 
36. Заедно со татковината  
37. Од срцето  на Германија  
38. Од животот по  Европа 
39. Човекот и светот 
40. Меѓу небото и земјата 
41.Песни и манифести 
42.Стари и нови песни 
 

 
ПОЕЗИЈА ЗА МЛАДИ 

 
1. Глас  
2. Од Ботуше до Келн  
3. Стихови на поетот – печалбар 
4. Копнежи 
5. Северни песни 
6. Лето во родниот крај 
7. Свети ѕвона 
8. Вечен глас  
9. Записи од Америка  
10. Блиски песни од далечна Австралија  
11. Името на слободата  
12. Келнски утра 
13. Јас и Келн 
14. Келн, љубов моја  
15. Дагобертштрасе 32 
16. Пролет на Рајна 
17. Со Ботуше во Париз 
18. Дизниленд 
19. Европа во стихови 
20. Без родниот крај 
21. Од животот по Европа 
22. Пораки и песни од Ботуше 
23. Стихувани години 
24. Со татковината  



 219

25. Води македонски  
26. Планини –убавини 
27. Македонски знаменитости 
28. Со светоста на духот 
29. Со духот на песната  
30. Вечност во имињата 
31. Стихови за цвеќињата 
32. Порече 
33. Ботуше во стихови 
34. Врутоци 
35. И животот е војна 
36. Пејсажи на душата 
37. Разговори со цвеќињата 
38. Заедно со сонцето 
39. Мостови 
40. Врати 
41. Во созбор на симболите 
42. Царството на океанот 
43. Со духот на анѓелот 
44. Мали песни за џиновски нешта 
45. Децата се наша радост 
46. Децата се бајка  
47. Децата и нивниот свет 
48. Децата во рајот на игрите  
49. Децата празнуваат 
50. Децата во сонот 
51. Децата на светот 
52. Сонце во сонот 
53. Молби до срцето 
54. Манифестот на децата  
55. Светот е еден свет 
56. Светот е една убавина 
57. Неделив свет 
58. Светот на сонцето 
59. Детски тајни 
60. Очи 
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61. Писма 
62. Од дневникот на вљубенит 
63. Аманети 
64. Срцевината на песната  
65. Стихувани хороскопи 
66. Разговори со Бети 
67. Заедно со Филип 
68. На одмор кај Филип 
69. Секогаш со Филип 
70. Писма до Филип 
71. Филип е прваче 
72. Како Филип ја научи азбуката  
73. Бисерчиња за Бисера  
74. Синоличка 
75. Посветени песни 
76. Еврорека  
77. Со бродот од Порече 
78. Мајка Тереза  
79. Белото славејче 
80. Малата писателка 
81. Вистинска бајка за вистинската принцеза 
82. Домашни и диви животни 
83. Ботуше во спомени 
84. Ботуше, со последните селани 
85. Дедо,зошто ги сакаш децата 
86. Од дневникот на самоизолација 
87. Од дневникот на туѓината 
88. Од планинска врвица до автопат   
89. Природата е за сите нас 
90. Времето не е само илузија 
91. Со Ботуше до Артикот 
92. Книга за секое дете 
93. Стихувани години (дополнето издание) 
94. Со цвеќето по светот 
95. На браникот на непокорот (дополнето издание) 
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ПРОЗА ЗА ВОЗРАСНИ 
     

1. Трите века, Биографски роман 
 

ПРОЗА ЗА МЛАДИ 
 

1. Роден крај со срце  
2. Бисера и Филип     

    
МОНОГРАФИИ 

 
1. Монографија за Ботуше 
2. Сѐ од Љубов за Порече и Поречани 
3. Сѐ од Љубов за Порече и Поречани (дополнето изда-
ние) 

4. Писателот од Порече (коавторство со Наум Попески) 
       

ИЗБОРИ 
 

     1. Избор на поезијата од Келн 
     2. Поет и воин 

     
ЗАЕДНИЧКИ ИЗДАНИЈА 

 
1. Песни (со Терезе Ројбер) 
2. Љубовта живее (со Терезе Ројбер)  
3. Вистините за Костадин војводата Капиданот (коавтор-

ство со Билјана Бибоска 
4. Порече, во творештвото на писателот Саво Костадинов-

ски (коавторство со Бојан Бежоски 
                                  
РЕЦЕНЗИИ, ПОГОВОРИ И ДРУГИ ТЕКСТОВИ 
        

1. Појаснувања  
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САВО КОСТАДИНОВСКИ 
 
Саво Костадиновски македонски и германски писа-

тел, поет, патописец и  раскажувач, препејувач (германски 
– македонски). Покрај неговите поетски и прозни дела, има 
пишувано и есеи, патописи и новинарски текстови. 

Роден е на 30 мај 1950 година село Горно Ботуше кај 
Македонски Брод во областа Порече, која се простира во 
долината на реката Треска. Порече е распространето по-
меѓу Скопје, Кичево и Гостивар. Семејната лоза на Саво 
Костадиновски потекнува од над 300 години, од Порече  
потекнуваат и неговите родители. Неговиот дедо Костадин 
бил познат револуционер – комита за кого е испеана пес-
ната „Слушам кај шумат шумите”, во времето на илинден-
ската историја. Неговата мајка се викала Благуња, родено 
презиме Стојковска, а неговиот татко Сергеј Костадинов-
ски. Нижото основно образование (до четврто одделение) 
го завршува во родното село, а осмолетка завршува во Гос-
тивар. 

Во 1963 година за време земјотресот во Скопје, пора-
ди повреда на ногата во разуратата куќа во преградието на 
Гостивар (тогаш ја напишува и првата песна –крунисана - 
и објавена на ѕиден весник). Бил лекуван во Белград, како 
син на првоборец, татко партизан кој учествувал во осло-
бодувањето на Југославија во Втората светска војна.  

Во 1965 година се вработува како келнер во Славон-
ски Брод (Хрватска). Од 1969 година заминува во Југосло-
венската народна армија на отслужување на воениот рок во 
Карловац и во Загреб. По воениот рок, во 1971 година, 
доаѓа во Минхен и таму се вработува времено на октом-
врискиот празник на пивото. 

По краткиот период во 1972 год. во Франкфурт на 
Мајна, се сели во Келн на Рајна во 1973 година, во времето 
на карневалот и по кратко време се вработува во една Енг-
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леска индрустриска фирма. Во Келн го завршува образова-
нието погонски бравар, потоа средно образование во до-
писната школа „Нов Беград” од Белград. Потоа се запишу-
ва на техничкиот универзитет во Келн да студира за тех-
нички инжењер, но по 3-иот семестер ги прекинуваа сту-
диите. 

Неговиот живот го посветува покрај работата, пред сè 
на писателска дејност и со време почнува да ги објавува 
своите први книги. Покрај Ботуше, Келн го смета како не-
гова втора татковина, многу песни му има посветено, а во-
едно окарактеризиран како дводомен автор, пишува на 
македонски и германски јазик, поезија и проза за деца и за 
возрасни. Всушност, Германија ја има како негова втора 
поетска татковина.  

Медискиот град Келн му овозможува и долги патува-
ња по светот, од Даблин до Анкара од Париз до Москва, 
исто така следеа и студиските патувања во САД, Австрали-
ја и Африка, Азија. За време на школските одмори од 3 ме-
сеци од 1972 год, до1976 год, 4 години тој има работено на 
„Дојче Бундесбан” како  келнер. Учествувал во патувања 
за поклоненија во Јерусалим, Лоурд и Меѓугорје, а во 2003 
година патува на едно важно поклонение по Тибет, Кина и 
Индија. Во 2016 година патува од Лондон до  најјужниот 
дел на Англија.  

Објавил повеке од 70 книги поезија и проза за млади 
и за возрасни, а некои од нив се објавени двојазично на 
македонски и на германски јазик. 

Од 1989 год. Саво Костадиновски е член на Друштво-
то на писателите на Македонија, а од 1993 година тој е 
член на Сојузот на германските писатели, а од 1995, член 
на Сојузот на македонските преведувачи. 
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SAVO KOSTADINOVSKI 
 
Savo Kostadinovski, makedonischer und deutscher 

Schriftsteller, Dichter, literarischer Reiseberichterstatter und 
Nacherzähler, Übersetzer (deutsch-makedonisch). Zu seinen 
Werken zählen auch Essays, Reiseberichte und journalistische 
Texte. 

Geboren wurde er am 30. Mai 1950 im Dorf Gorno 
Botuše bei Makedonski Brod in der Region Poreče (Poretsche), 
die sich entlang des Flusses Treska erstreckt. Das Poreče  liegt 
zwischen Skopje, Kičevo und Gostivar, von wo seine Eltern 
stammen. Er stammt aus einem über 300 Jahre alten 
makedonischen Geschlecht. Sein Großvater Kostadin war ein 
bekannter Komita (Revolutionär) aus der Zeit der Ilindenischen 
Geschichte, ihm wurde ein berümtes Volkslied“ Höre wie die 
Wälder rauschen“ gewidmet.  

Seine Mutter war Blagujna Kostadinovska, geborene 
Stojkovska und sein Vater Sergej Kostadinovski. Die 
Grundschule  (4 Klassen) beendete er im Dorf Botuše, dann 
komplettierte er die Grundschule in Gostivar, 

Im Jahr 1963, in der Zeit der grossen Erdbeben in 
Skopje, verletzte er seine rechtes Bein und wurde in Belgrad 
im Militärhospital behandelt. Da sein Vater Partizane im 
Zweiten Weltkrieg war im Kampf zur Befreiung Jugoslawiens, 
durfte auch er dort behandelt werden. 

Im Jahr 1965 zog er nach Slavonski Brod, wo er als 
Kellner tätig war.  

1969 bis 1971 diente er in der jugoslawischen 
Volksarmee in Karlovac und Zagreb (Kroatien). 

1971 zog er nach Deutschland, wo er zunächst in 
München, auch auf dem Oktoberfest kurzfristig, tätig war. 

Nach einem kurzen Aufenthalt in Frankfurt am Main im 
Jahr 1972, zog er 1973 gerade zur Karnevalszeit nach Köln an 
den Rhein und arbeitet in einer englichen Industrie Firma. In 
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Köln machte er eine Ausbildung als Betriebsschlosser und 
holte die Mittlere Reife im Fernstudium an der Universität 
Neu-Belgrad nach. Anschließend studierte er drei Semester 
Maschinenbau an der Fachhochschule in Köln.  

Sein Leben in Köln widmete er neben der Arbeit 
hauptsächlich der Schriftstellerei er beginnt mit ersten 
Veröffentlichungen. Neben Botuše gilt Köln für ihn als seine 
zweite Heimaten, der er zahlreiche Gedichte gewidmet hat, er 
bezeichnet sich auch gerne als zwei Heimat Autor, er schreibt 
auf makedonisch und deutsch. Die Medienstadt Köln wurde zu 
seinem Ausgangspunkt für ausgedehnte Reisen in alle Welt 
von Dublin bis Ankara, von Paris bis Moskau, folgen 
Studienaufenthalte in den USA, Australien und Afrika. 
Während seiner Schulferien von 3 Monaten, von1972 bis 1976, 
arbeitete er als Kellner 4 Jahre lang bei der Deutschen 
Bundesbahn, wo er viele Teile Europas kennenlernte. Er 
unternahm auch Pilgerreisen nach Jerusalem, Lourdes, 
Medjugorje, und 2003 bereiste er Tibet auf einer wertvollen 
Pilgerfahrt, China und Indien. Im Jahr 2016 reiste er nach 
England, von London bis zum südlichsten Teil des Landes, 
Cornwall. 

Er hat über 70 Bücher veröffentlicht, Poesie für Kinder,  
Jugendliche und Erwachsene  so wie Prosa für Jugendliche und 
Erwachsene, überwiegend  zweisprachig veröffentlicht. 

Seit 1989 ist er Mitglied im Makedonischen 
Schriftstellerverband und seit 1993 Mitglied im Deutschen 
Schriftstellerverband. 1995 wurde er Mitglied des 
Makedonischen Journalistenverbandes sowie des 
Makedonischen Übersetzerverbandes.   
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ЖИВОТЕН И КНИЖЕВЕН ЛЕТОПИС 
НА САВО КОСТАДИНОВСКИ 

– хронологија – 
 

1950 – Роден е на 30 мај 1950 г. во село Горно Ботуше – 
Македонски Брод – Македонија 

1956 – Се запишува во прво одделение во основното 
училиште во родното место 

1960 – Го продолжува школувањето во Гостивар 
1963 – На 26 јули, на денот на катастрофалниот земјотрес 

во Скопје, се здобива со повреда на ногата во разур-
натата куќа во предградието на Гостивар. Тогаш ја 
напишува првата песна – „крунисана” и објавена на 
ѕиден весник 

1964 – Престојува во интернат во Белград, стипендиран ка-
ко дете на татко-првоборец 

1965 – Работи како келнер во Славонски Брод. Продолжу-
ва да пишува поезија со носталгични изливи 

1968 – Повикан е да го отслужи воениот рок во Карловац и 
Загреб 

1971 – Работи во Минхен и Вирцбург 
1972 – Работи во Франкфурт на Мајна 
1973 – Работи и се школува во Келн 
1973 – За време на тримесечниот студентски распуст, рабо-

ти како келнер на меѓународниот воз на „Дојче бун-
десбан”, патувајќи по цела Европа. Ги пишува пате-
писните песни 

1974 – Патува и низ Македонија и ја пишува збирката 
„Планини – убавини” и „Водите македонски” 

1975 – Одморот во Македонија го користи во патување и ја 
пишува збирката „Со татковината” 

1976 – И оваа година ја минува патувајќи и пишувајќи по 
Европа, на тромесечниот студентски распуст 
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1980 - Во Келн му  се раѓа неговата ќерка Елизабета – го-
лем повод и инспирацијии за песни   

1980 – Дипломира за машински техничар, дописно школу-
вање на Универзитетот „Нов Белград” во Белград 

1980 – Ја објавува првата збирка поезија за деца „Лето во 
родниот крај”, Детска радост, Скопје 

1981 – Дипломира на Виш технички универзитет во Келн – 
машински оддел трет степен 

1989  –  Ја објавува збирката „Копнежи” 
1989  –  Станува член на Друштвото на писателите на Ма-

кедонија 
1990 – Ја објавува книгата „Кафез без птици” („Од Ботуше 

до Келн”), Печалбарски денови, Вевчани 
1990 – Излегува од печат неговата книга „Децата на 

светот”, по која се нижат и нови објави: 
1991 – „Песни” (десет збирки во една книга)  
1992 – „Песни од Ботуше” 
1993 – „Песни” (десет збирки во една книга) 
1993 – Добитник на наградата „Иселеничка грамота” 
1993 – Примен е за член во Сојузот на германските писа-

тели 
1995 – Ја објавува стихозбирката „Порече” 
1995 – Станува член на Здружението на новинарите на 

Македонија 
1995 – Примен е за член на Сојузот на преведувачите на 

Мaкедонија 
1999 – Заминува на студиско патување по Северна Амери-

ка, престојувајќи најмногу во Детроит, во градот во 
кој при крајот на 18 век бил на печалба неговиот пра-
дедо Костадин. Таму почнува да ги пишува биограф-
скиот роман „Трите века” и збирката песни „Записи 
од Америка” 

1999-2000 – Во Крушево ја пречекува Новата година, во 
спомен на прадедо му Костадин комитата, за кого е 
испеана песната „Слушам кај шумат шумите”. На 
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Историскиот музеј во Крушево му подарува вредни 
остатоци од прадедо му Костадин. 

2000 – Патува за Сиднеј кај братучедот Костадин. Го слави 
неговиот 50-годишен јубилеј и 150 години од праде-
дото Костадин комитата. Продолжува со пишувањето 
на биографскиот роман. Посетува роднини и во Мел-
бурн. Ја пишува збирката „Блиски песни во далечна 
Австралија” 

2001 – Отпечатена е неговата книга „Илјада и една ностал-
гија”. 

2002 – Во Букурешт, двојазично, на македонски и роман-
ски јазик, излегува од печат неговата стихозбирка 
„Поезија за поезијата” 

2002 – Патува за Сенегал; едномесечен престој во Дакар и 
околните места 

2003 - Патува по Индија, Кина и Тибет, на едно важно пок-
лонение, 

2005 – Повторно нови книги – нови радости: „Роден крај 
со срце„ – кратки раскази за млади и „Трите века” – 
роман, автобиографска романсирана хроника 

2005 – Патува во Америка и напишува циклус од збирката 
„Патешествени песни”. 

2006 – Со ќерката Елизабета ги посетува градовите Париз, 
Берлин и Амстердам 

2009 – Му се раѓа внукот Филип – неговата непресушна 
инспирација за голем број песни. 

2012 – Во Македонија го пречекува излегувањето од печат 
на неговата збирка за возрасни „Поезија за поезијата” 
на македонски и германски јазик во издание на 
„Матица македонска”. 

2013 – Му се раѓа внуката Бисера – уште еден повод и инс-
пирација за песни, воедно и плодна издавачка година. 
Во издание на „Антолог” излегуваат од печат негови-
те стихозбирки за деца „Заедно со Филип” и „Разго-
вори со Бети” и  „Стихувани години”. Во издание на 
„Македоника литера” излегува двојазично (на маке-
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донски и германски) збирката поезија „Поезијата во 
животот на поетот”. 

2014 – И во оваа година пролжува успешно да објавува. Во 
издание на „Антолог” излегуваат од печат неговите 
стихозбирки за деца   „Вечен глас” – избор, „На од-
мор кај Филип”, „Писма до Филип”, „Секогаш со Фи-
лип”, „Филип е прваче”, „Како Филип ја научи азбу-
ката” и  „Бисерчиња за Бисера”. Во издание на „Ма-
кедоника литера” ја објавува збирките поезија за воз-
расни на германски јазик, „Љубовта живее” заедно со 
поетесата Тереза Ројбер, како и  двојазично на маке-
донски и германски ги објавува збирките поезија за 
возрасни „Живот за Ботуше” и  „Песни од Келн”. 

2015 – Оваа година за авторот, исто така, е многу значајна, 
по неговиот 65-ти роденден патува на многу места по 
Германија, а и по Европа. Во издание на „Антолог” 
ги објавува збирките поезија за деца „Со Ботуше во 
Париз”, „Блиски песни во далечна Австралија”, „За-
писи од Амерка”, „Европа во  стихови” и „Порече”. 
Во издание на „Литератур-Ателиер” од Бон, во пре-
вод на германски се објавува биографскиот роман 
„Трите века”, во превод на српски се објавува збирка-
та поезија за возрасни „Поезија за поезијата” во изда-
ние на „Банатски културен центар”, а во издание на 
„Македоника литера” се објавува збирката поезија за 
возрасни „Историја на војните”.  

 2016 – Во издание на „Литератур–Ателиер” се објавуваат 
збирките раскази за деца во превод на германски 
„Роден крај со срце” и „Бисера и Филип”, во издание 
на „Антолог” двојазично на македонски и на герман-
ски се објавуваат збирките раскази „Роден крај со 
срце” и „Бисера и Филип”, истиот издавач на маке-
донски ги објавува збирките поезија за деца „Без род-
ниот крај”, „Келн и јас”, „Со татковината”, „Маке-
донски знаменитости” и „Од животот по Европа”, го 
објавува романот „Трите века” (второ дополнето 
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издание) во издание на „Македоника литера”. Патува 
по Англија, посетува бројни места од Лондон до нај-
јужниот дел  на областа Корнвал. Во издание на „Ан-
толог”  се објавува Монографијата „Под Добра Вода” 
со патешествена и поетска содржина.  

2017 - Во издание на „Антолог” се објавува монографијата 
„Сè од љубов кон Порече и Поречани”. Патува по 
земјите на Бенелукс посебно по Холандија. Во изда-
ние на „Антолог” се објавува дополнето издание на 
монографијата „Сè од љубов кон Порече и Пореча-
ни”. 

 2018 - Во издание на „Академски Печат” во еден том обја-
вува 81 збирка поезија за Јуниори. Кај истиот изда-
вач, објавува (двојазично на македонски и германски 
јазик),  еден том поезија за возрасни од 41 збирка. 
Како љубител на цвеќињата патува во Холандија. Ја 
поесетува месноста Којхенхоф, (меѓу Амстердам и 
Ден Хаг) каде што се одгледуваат разно-разни цвеќи-
ња, па инспириран од цвеќињата има повод да го 
напише циклусот „Човекот и цвеќињата”.   
Оваа година патува по источна Германија, Посебно 
во околината на градот Брокен-Харц, во времето, 
кога се обележуваа деновите на Вештиците од 29 ап-
рил до 1 мај. Потоа, тој патува во јужна Германија. 
Посетува разнни туристички места во околината на 
Боденското езеро, посетува и важни туристички мес-
та по Швајцарија и Австрија. 
Од Германскиот синдикат добива почесно признание 
во рамките на сојузот на писателите на Германија, по 
повод 25 години членство.   

2019 - Во издание на „Академски Печат” ги објавува кни-
гите поезија за млади „На Македонија со љубов„ (10 
збирки кои се со тема за Македонија) и збирката пое-
зија за возрасни „Песни и манифести”. Летото истата 
година подолго време престојува во Чешка и Словач-
ка, како и јужниот дел на Геманија. За време на 
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престојот, посетува значајни културни историски 
знаменитости на тие земји. 

2020 - Оваа година е една година во која со целиот свет за-
владеа вирусот корона.  Еден невидлив и безмилосен 
неоријател, кој зарази милиони луѓе, и одзеде илјад-
ници жртви. Саво, повремено се наоѓа во Гизен, Келн 
и Франкфурт. Во цела Европа границите беа затво-
рени. Не можеше да се допатува во татковината. 
Повремено сам во станот,  со  чувства на  самоизола-
ција, авторот максимално времето го користи во тво-
рење. Така што оваа година ги напишал и одамна 
подготвените ракописи ги објавил во следниве збир-
ки поезија, сите во „Академски Печат”. „Од дневни-
кот на самоизолација”, „Ботуше во спомени”, „Боту-
ше, со последните селани”, „Сѐ од љубов за Ботуше и 
Ботушани”, (10 збирки сѐ за Ботуше) „Дедо, зошто ги 
сакаш децата”, „Од дневникот на туѓината”, „Децата 
се наша радост, (15 збирки во една книга) „Домашни 
и диви животни „Од Планинска врвица до автопат”, 
„Времето не е само илузија”, „Природата е за сите 
нас”, „Со Ботуше до Артикот”, „Со бродот од Поре-
че”, „Од дневникот на туѓината”, „На браникот на не-
покорот”, „Стари и нови песни” (поезија за возрас-
ни), „Стихувани години” (дополнето, јубилејно изда-
ние), „Книга за секое дете” (Обемен избор песни за 
деца). Во времето кога беше дозволено патувањето, 
Саво користи одмор во северна Германија  во турис-
тичката Област Харц. Оваа година добива благодар-
ница од Агенцијата за Иселеништво на Р. Македо-
нија, за промоција на македонската култура и јазик во 
иселеништво преку пишаниот збор.     
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БЕЛЕШКА ЗА АВТОРОТ 
 
Саво Костадиновски е македонски 

и германски поет, раскажувач, патопи-
сец, публицист, писател за деца и воз-
расни, препејувач. Роден е на 30 мај 
1950 г., во с. Горно Ботуше, Македонски 
Брод. По катастрофалниот земјотрес во 
1963 год.во Скопје, живее на повеќе 
места по просторите на поранешна Југо-
славија. Од 1971 година живее и работи 
во Германија, од 1973 во Келн. Има за-
вршено (дописно) средно машинско тех-
ничко училиште при Работничкиот уни-
верзитет „Нов Белград“ во Белград и три степени висок степен 
за технички инженер, во Келн. 

 
Ги објавил следните книги за деца и млади:  

Лето во родниот крај („Детска радост“ 1980) – Скопје,  
Копнежи (Дом на културата „Кочо Рацин“ 1989) – Скопје,  
Кафез без птици (Од Ботуше до Келн) („Печалбарски денови“ – 

1990) Вевчани,  
Децата на светот (Дом на културата „Кочо Рацин“ 1990) – 

Скопје,  
Песни (десет збирки во еден том, Културно-просветна заедница 

на Скопје, 1991) – Скопје, 
 Песни од Ботуше (избор, Дом на културата „Кочо Рацин“ – 

1992) Скопје,  
Песни (десет збирки во еден том, Културно-просветна заедница 

на Скопје, 1993) – Скопје,  
Порече („Мисла“ 1995) – Скопје,  
Илјада и една носталгија (избор „Детска радост“ 2001) – Скопје,   
Заедно со Филип („Антолог“ 2013) – Скопје,  
Разговори со Бети („Антолог“ 2013) – Скопје, 
Стихувани години („Антолог“ 2013) – Скопје,  
Вечен Глас (избор „Антолог“ 2014) – Скопје,  
Писма до Филип („Антолог“ 2014) – Скопје, 
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На одмор кај Филип („Антолог“ 2014) – Скопје,  
Секогаш со Филип („Антолог“ 2014) – Скопје, 
Филип е прваче („Антолог“ 2014) – Скопје,  
Како Филип ја научи азбуката („Антолог“ 2014) – Скопје, 
Бисерчиња за Бисера („Антолог“ 2014) – Скопје 
Записи од Америка („Антолог“ 2015) – Скопје, 
Блиски песни во далечна Австралија („Антолог“ 2015) – Скопје, 
Европа во стихови („Антолог“ 2015) – Скопје,  
Порече („Антолог“ 2015) – Скопје 
Со Ботуше во Париз („Антолог“ 2015) – Скопје, 
Без родниот крај („Антолог“ 2016) – Скопје,  
Келн и јас („Антолог“ 2016) – Скопје, 
Со Татковината („Антолог“ 2016) – Скопје,  
Од животот по Европа („Антолог“ 2016) – Скопје, 
Македонски знаменитости („Антолог“ 2016) – Скопје, 
Песни за деца собрани дела, 81 збирка поезија за деца во еден 

том, („Академски Печат“ 2018) Скопје, 
Домашни и диви животни („Академски Печат“ 2019) - Скопје, 
На Македонија со љубов („Академски Печат“ 2020 - Скопје, 
Сѐ од љубов за Ботуше и Ботушани  („Академски Печат“ 2020) -

Скопје, 
Дедо, зошто ги сакаш децата („Академски Печат“ 2020) - 

Скопје, 
Од дневникот на самоизолација („Академски Печат“ 2020) - 

Скопје, 
Ботуше во спомени („Академски Печат“ 2020) - Скопје, 
Ботуше со последните селани („Академски Печат“ 2020) - 

Скопје, 
„Со Ботуше до Артикот“ („Академски печат“ 2020) – Скопје, 
„Од дневникот на туѓината“ („Академски Печат“ 2020) - Скопје, 
„Децата се наша радост“ („Академски Печат“ 2020) – Скопје, 
„Времето не е само илузија“ („Академски Печат“ 2020 - Скопје, 
„Од Планинска врвица до Автопат“ („Академски Печат“ 2020) - 

Скопје, 
„Природата е за сите нас“ („Академски Печат“2020) 
„Со Бродот од Порече“ („Академски Печат“ 2020) - Скопје, 
„Книга за секое дете“ („Академски Печат“ 2020) - Скопје, 
„На браникот на непокорот„ (Академски Печат“2020) - Скопје, 
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„Стари и нови песни“ („Академски Печат“2020) - Скопје, 
„Стихувани години“ (дополнето издание) „Академски Печат“ 

2020) - Скопје, 
„Вистините за Костадин Комитата-Капиданот“ (во коавторство 

со Билјана Бибоска) („Академски Печат“ 2021) - Скопје, 
„Порече во творештвото на Саво Костадиновски“ (во коавтор-

ство со Бојан Бежоски) („Академски печат“ 2021) - Скопје, 
„Со цвеќето по светот“ („Академски Печат“ 2021) - Скопје, 

 

Автор е на поетските  книги за возрасни: 
Поезија за поезијата (двојазично издание на македонски и 

романски јазик,  Едитура ацадемиеи интернатионале Ориент-
Окцидент 2002) – Букурешт,  

Поезија за поезијата (двојазично издание на македонски и 
германски) („Матица македонска“ 2012) – Скопје, 

Поезијата во животот на поетот (двојазично издание на 
македонски и германски)  („Македоника литера“ 2014) Скопје,  

Дие Лиебе лебт – Љубовта живее, заедно со Терезе Ројбер, 
(на германски јазик) („Македоника литера“ 2014) – Скопје,  

Живот за Ботуше (двојазично издание на македонски и 
германски)  („Македоника литера 2014) – Скопје,  

Песни од Келн (двојазично издание на македонски и 
германски) („Македоника литера“ 2014 – Скопје, 

Поезија за поезијата, (превод на српски) („Банатски 
културен центар“ 2015 – Ново Милошево, 

Историја на војните (двојазично издание на македонски и 
германски) („Македоника литера“ 2015) – Скопје, 

Поезија за возрасни Собрани дела, 41 збирка поезија за 
возрасни (двојазично издание на, македонски и германски) 
(„Академски Печат“ 2018) Скопје, 

„Песни и Манифести“ (Двојазично издание на македонски 
и германски) („Академски Печат“ 2020) - Скопје, 

„Стари и нови песни“ („Академски печат“ 2020) - Скопје, 
„Цвеќе и поезија“ („Академски Печат“ 2021) - Скопје, 
„Ние, поетите од Келн“ (избор поезија) („Академски 

Печат“ 2021) - Скопје, 
„Поет и воин“ (циклус песни од Ѓоре Геровски) („Академ-

ски Печат“ 2021) - Скопје, 
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Проза за деца и возрасни 
Трите века, биографски – хронолошки роман за возрасни 

(„Македонска реч“ 2005), – Скопје,  
Трите века, биографски – хронолошки роман за возрасни, во 

превод на германски („Литератур-Ателиер“ 2016) – Бон. 
Роден крај со срце збирка раскази за јуниори („Македонска реч“ 

2005) – Скопје, 
Трите века, (второ дополнето издание) биографски – хронолош-

ки роман за возрасни, („Македоника литера“ 2016) - Скопје, 
Роден крај со срце (во превод на германски („Литератур–

Ателиер“ 2016) – Бон, 
Бисерчиња за Бисера (во превод на германски („Литератур-

Ателиер“ 2016) – Бон, 
Роден крај со срце (двојазично издание на македонски и гер-

мански) („Антолог“ 2016) – Скопје, 
Бисерчинја за Бисера, (двојазично издание на македонски и 

германски) („Антолог“ 2016) – Скопје, 
Под Добра Вода, Монографија за родното село Ботуше 

(„Антолог“ 2016 ) Скопје, 
„Сè од љубов кон Порече и Поречани“ Монографија за Порече 

(„Антолог“ 2017) Скопје, 
„Сè од Љубов кон Порече и Поречани“ (дополнето издание) 
Монографија за Порече („Антолог“ 2017) Скопје, 
„Писателот од Порече“ Монографија, („Академски Печат“ 2018) 

Скопје, 
„Појаснувања“ Рецензии и поговори, („Академски Печат“ 2021) 

Скопје, 
 

Добитник е на наградата „Златна грамота“ на Матицата на 
иселениците на Република  Македонија, доделена во рамките на 
Струшките вечери на поезијата во 1993 година. Добитник е на 
„Почесно Признание“ (2018) од Од Синдикатот, во рамките на 
Сојузот на Германските Писатели, по повод 25 годишно членст-
во и соработка  Добитник е на наградата „Златна грамота“ на 
Матицата на иселениците на Република Македонија, доделена 
во рамките на Струшките вечери на поезијата во 1993 година. 
Добитник е на „Почесно Признание“ (2018) од Од Синдикатот, 
во рамките на Сојузот на Германските Писатели, по повод 25 го-
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дишно членство и соработка.Од Агенцијата за Иселеништво на 
Р. Македонија, оваа година добива благодарница за промоција 
на македонската култура и јазик во иселеништво преку пишани-
от збор.   

Негови творби се објавувани во списанијата за деца и воз-
расни во Македонија. Преведуван е на српски, хрватски, герман-
ски и на романски јазик. Застапуван е во лексикони, избори и 
антологии во Македонија и во Германија. 

Како дводомни автор пишува на македонски и германски 
јазик. 

Член е на Друштвото на писателите на Македонија (од 
1989 година), на Сојузот на писателите на Германија (од 1993 
година) и на Сојузот на новинарите и на преведувачите на Маке-
донија (од 1995 година). 
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Саво Костадиновски e мaкeдонски и 
германски поет, раскажувач, патописец, 
писател за деца и возрасни, прeпejувач. 
Роден на 30 мај 1950 год. во село г.Ботуше 
– Македонски Брод, Р.Maкeдонија. По 
катастрофалниот земјотрес во 1963 год. 
во Скопје, живее надвор од границите на 
Македонија. Во 1971 се доселува во 
Германија. Вишо техничко училиште 
завршил во Келн, во градот каде што од 

1973 год. постојано живее. Како дводомен автор пишува 
лирика и проза за деца и за возрасни на македонски и на 
германски јазик. За неговите книжевни дела е наградуван и 
преведуван на повеќе јазици. Застапен е во избори, 
лексикони, антологии во Македонија и во Германија. Активен 
член е на Друштвото на писателите на Македонија и на 
Сојузот на германските писател.
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