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ВОВЕД
Д-Р ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕСКА-МИЛЕВСКА

ЕСМА - АФИРМАТОР НА
МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА

С

агата за Есма Реџепова-Теодосиев
ска е славопис за едно големо човечко возљубие, за дамата со ангелски глас, која поседува една ретка
естрадна виртуозност и специфика, пред која
се поклонија милиони граѓани во најпрестижните светски концертни сали на сите меридијани од планетата Земја.
Есма. Име познато, признато, уважено. Име
кое звучи гордо и е мошне респектирано, почитувано и наградувано. Кое со маестралните настапи, својата посебност, недоброените успеси
и мегапопуларноста, обезбеди високо место
меѓу ѕвездите, кои се вброени во легендите.
Оваа монографија од Славе Николовски-Катин, е посветена на музичката и добротворна
(хуманитарна) херојка, Есма Реџепова-Теодосиевска, најмаркантното име на ромската,
македонската, балканската, но, и светската
фолк ризница.
Тоа е необична, жива, по многу нешта посебна, слоевита и интересна приказна, која
како да е безвремен хронопис, облагороден
на овие страници и меѓу овие корици, со авторовата, со Катиновата имагинација, умешност,
знаење и моќност на убавата мисла преточена
во реч и зракопис. Овековечени во своевидната трезорна документираност за семакедонската херојка
Есма Реџепова - Теодосиевска, е силен
афирматор и вистински амбасадор на својата
родна земја Македонија, чие име и слава гордо
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ги пронесе низ десетици и десетици земји на
сите континенти низ светот, станувајќи препознатлив македонски бренд низ времето и
просторот.
Но, таа животот го посвети и на хуманоста,
човекољубието и добрината. Дамата со божествен глас е музички талент откриен уште
на нејзини единаесет години, кога ја пријавиле
да се натпреварува во тогаш, многу слушаната радиоемисија „Микрофонот е Ваш“, каде
ја освоила првата награда, и набргу станала
познатата млада мома од центарот на Скопје.
Со подадената рака на музичкиот уредник
Стево Теодосиевски, кој и понудил и пружил
безрезервна поддршка, ука и ангажман, и таа
со својата дарба, труд и упорност, го почнала
искачувањето по естрадните скалила и станала популарна музичка дива, на која успесите во
континуитет се нејзиниот неизбришлив белег.
Станува препознатлива, прифатена и призната
ширум светот со песната, темпераментот, оригиналноста, музичкиот ритам и сензитивниот
линк со публиката.
Есма Реџепова-Теодосиевска повеќе од половина век е истакнат естраден уметник. Јубилеј во кој е овенчана со слава и јубилеј кој ретко
се доживува. Таа е неуморна, активна и понатаму останува на музичката естрада. Со неподнослива леснотија ги интерпретира ремек-делата и антологиските нумери на македонскиот и ромскиот дух, кои низ маестралната
изведба и гласовни „пируети“, и ја донесоа
титулата-Кралица на песната.

INTRODUCTION
ELIZABETA KANCHESKA-MILEVSKA PhD

ESMA - PROMOTOR OF THE
MACEDONIAN CULTURE

T

he saga of Esma Redzepova-Teodosievska is a hymn for praising
a human being, the lady with the
voice of an angel, stage virtuosity
and excellence before which millions have applauded in the world’s most prestigious concert
halls on all meridians of the planet Earth.
Esma is a well-known name, recognized, appreciated,highly respected. She is respected and
rewarded. A name that has been provided a high
place among the stars; she has become one legend with her masterfully performances, uniqueness, countless successes and mega popularity.
This monography by Slave Nikolovski-Katin is
dedicated to the music and charity heroine, Esma
Redzepova-Teodosievska, the most outstanding
name in the Roma, Macedonian, Balkan regions,
but also in the world of folk music, one of its
treasures.
It is an unusual, lively, special and very layered
and interesting story that looks like a timeless
chronology, dignified on these pages and between
these covers, by the author, with Katin’s imagination, skill, knowledge and power of the well-chosen word and lettering immortalized in the specific kind of treasury documentation for our hero.

Esma Redzepova-Teodosievska is a powerful
promoter and true ambassador of her native
Macedonia, whose name and fame she has
proudly spread through dozens of countries
on all the continents, becoming a recognizable
Macedonian brand through time and space.

But she has also dedicated her life to humanity, philanthropy and kindness. This lady with the
divine voice is a musical talent discovered in her
teenageyears, when hername was in thethen very
popular radio show “The microphone is yours”.
She won first prize, and soon became a famous
young girl from the center of Skopje. With her
hands outreached to the music editor Stevo Teodosievski, who offers and provides full support,
training and engagement, and with her own talent, effort and perseverance, she starts climbing
up the music ladder and becomes a very popular
music diva whose successes leave an unbeleivable
mark in her community. She becomes recognized,
accepted and acknowledged worldwide with her
music, temperament, originality, musical rhythm
and her sensitive connection to the audience.
Esma Redzepova-Teodosievska has been a
distinguished musical artist for more than half a
century. Jubilee which is crowned with glory and
jubilee rarely experienced. She is relentless, dynamic, and remains active on the music scene.
With unbeatable lightness she interprets master
pieces and anthology songs of the Macedonian
and Roma spirit that, through her masterful performance and vocal ‘pirouettes’, have brought her
the title Queen of Music.
Because her intense burst of song which
comes from the bottom of Esma’s soul and with
this power it manages to get to the hardest of
hearts, and to stir up the most hidden emotions
of the admirers of her song.
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Бидејќи тој вруточен блик од низа музички
дела излегува од дното на Есмината душа, и со
својата моќност успева да допре и до најтврдите срца, да ги разбуди и најскриените емоции
кај поклониците на нејзината песна.
Со својот божествен глас таа досега „излажала“ многу народи. Кога пеела во Шпанија,
мислеле дека е шпанска Ромка. Во Русија „малку го згрешила акцентот“, па публиката помислила дека е од Узбекистан. Во Келн публиката
од 20.000 посетители занемела пред нејзиниот
глас. Во концертната сала завладеала апсолутна тишина како никогаш дотогаш. Таа е среќна
што по втор пат била номинирана за Нобелова
награда за мир. Првпат во 2002 година, како
кандидат на Црвениот крст на Југославија, а во
2006 година, како адут на Светската организација на Ромите, со поддршка на 76 невладини
организации и лајонс-клубови во земјава.
Поради својата оригиналност и музичка
виртуозност Есма е нарекувана Кралица на
ромската музика во светски рамки. Затоа, во
2010 година, претседателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов, ја одликува оваа естрадна уметничка со „Орден за заслуги за Македонија“, за нејзината досегашна работа во
музиката, како и за нејзините хумани дела и филантропски активности. По тој повод нејзината
скромност ќе рече: „Ова високо �ризнание не
го �обивам јас, �уку го �обиваа� граѓани�е на
Маке�онија, за�оа ш�о секогаш сум �рису�на
во нивни�е �омови. Ова не е само �ризнание за
мене, �уку �ризнание на си�е националнос�и
кои живеа� во Маке�онија“.
Исто така, Есма Реџепова-Теодосиевска е
првата жена која во 2013 година, ја доби престижната титула „Национален уметник на Република Македонија“. Таа е трет добитник на ова
највисоко државно признание, меѓу четворицата, Симон Трпчески, Милчо Манчевски и Борис Трајанов.
Ако некој ја воздигна ромската жена како
самосвесна, смела, решителна, топла, умна,
трудољубива, пожртвувана, секако, тоа е Есма.
Есма Реџепова-Теодосиевска постојано ја
дарувала публиката и со убавата песна која е
присутна на сите збиднувања во животот на
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Ромите, Македонците и на сите вљубеници на
убавата песна во светот.
Таа е присутна со песната „Македонско девојче“; на сите свадбени церемонии со „Чајорије шукарије“, а на забавите, без оглед на
возраста на присутните, им ја развеселувала
душата со песната „Чекај животе“. Нејзината
порака е дека го сака животот и не штедејќи се
ја подарува љубовта на луѓето. Нејзината судбинска мисија е дарување, помагање, да биде
мајка над мајките, непоколеблива и истрајна
во намерите секој да се опсипе со огромна љубов како непресушен извор на добрина, што
ја чини ретка во овој по малку чудесен свет. А,
нејзината цел на животот е хуманоста која доследно ја следи сите овие години, станувајќи
препознатлива со македонската и ромската
народна музика.
Жената со божествениот глас, почнувајќи
од нејзиното прво музичко откривање на 11
март 1957 година, благодарение на ангелскиот
глас во изминатите 55 години, стана светски
прифатена и призната. Со песната, темпераментот и ромскиот музички ритам таа го освои
светот. Есма со својата оригиналност и музичка виртуозност стана лесно препознатлив македонски бренд во светот.
Пеејќи во фустан од македонското знаме,
таа покажа колку ја љуби својата земја и ја носи
традицијата на македонскиот и ромскиот народ, кој како трепет е прелеан низ звуците што
се шират. Кога е на сцената и на турнеите, Есма
не е само извонреден глас, таа е вљубеник во
својата земја за која говори на сите средби со
новинарите, амбасадорите, политичарите, претседателите, градоначалниците и со публиката.
Често пати на многубројните гостувања, беше
ангажирана да одржи предавања за нејзиното
музичко творештво, на кои таа секогаш користеше можност да ја претстави својата Македонија
и нејзините убавини, па, така, не е преамбициозно ако се каже дека Македонија во светот е препознатлива и по Есма Реџепова, за што говорат
многубројните награди, пофалници, титули, признанија и благодарници од целиот свет. Затоа, со
право се вели дека Есма Реџепова - Теодосиевска е амбасадор на нашата култура и промотор
на Република Македонија.

With her divine voice she has “fooled” many
nations. When she sang in Spain they thought
that she was a Spanish Roma. In Russia she “used
a little bit wrong accent” so that the audience
thought she was from Uzbekistan. In Cologne
the audience of 20,000 spectators remained
speechless when they heard her voice. There was
absolute silence in the concert hall as never before. She is happy that she was nominated for the
Nobel Peace Prize for the second time. First, in
2002 as being the candidate of the Red Cross of
Yugoslavia, and again in 2006 as a ‘trump card’
of the World Organization of Roma, with the support of 76 NGOs and Lions clubs in the country.
Owing to her originality and musical virtuosity
Esma is called Queen of Roma music worldwide.
As a result, in 2010 the President of the Republic
of Macedonia, Gorge Ivanov, awards this musical
performer with the “Order of Merits of Macedonia” for her activity in the music world thus far,
as well as for her humanitarian and philanthropic
activities. On that occasion her modesty would
only allow her to say: “I don’t deserve this high
recognition but the citizens of Macedonia deserve
it because I am always in their homes. This is not
just recognition for me, but also recognition for all
nationalities living in Macedonia”.
In addition, Esma Redzepova-Teodosievska
is the first woman who was awarded the prestigious title “National Artiste of the Republic of
Macedonia” in 2013. She is the third recipient of
this highest national award, among the three
male holders: Simon Trpceski, Milco Mancevski,
and Boris Trajanov.
Esma Redzepova-Teodosievska has always
entertained and delighted her audience and the
lovers of the beautiful songs of the world, and she
is present at all the events related to the life of
the Roma and the Macedonians by her beautiful
song. She is present with the song “Macedonian
Girl”; at all wedding ceremonies with “Chajorie

Shukarie”, also at the parties, regardless of the
age of the audience, with the song “Life, wait a
little”. Her message is that she loves the life and
gives her boundless love to people lavishly. Her
predestined mission is to be a benefactor, to
help, to be a mother over mothers, steadfast and
persistent in her intentions to shower anyone
with great love from her inexhaustible source
of goodness that makes her an exception in this
world. And the purpose of her life is philanthropy
which consistently follows her all these years.
The woman with the divine voice who started her career from her first music revelation on
March 11, 1957, has become accepted and recognized worldwide for the past 55 years thanks to
her angelic voice. With her song, temperament
and Roma musical rhythm she has conquered the
world. Esma has become an easily recognized
Macedonian citizen in the world by her originality
and musical virtuosity.
Dressed in the Macedonian flag, she loves her
country and upholds the tradition of the Macedonian and Roma people ringing out through the
sounds she produces when on stage and on tour,
she does not only have a great voice, but she is a
lover of her country about which she speaks at
all meetings with journalists, ambassadors, politicians, presidents, mayors and with her audiences. On many tours she was often invited to give
lectures about her musical excellence and on
those occasions she always used the opportunity to present Macedonia and its beauty as well,
so, it is not too ambitious to say that Macedonia
is recognized worldwide also by Esma Redzepova evident by her numerous awards certificates,
titles, acknowledgments, and letters expressing
gratitude from all over the world. Therefore it is
rightly stated that Esma Redzepova-Teodosievska is one of our most well know ambassador
of our culture and promoter of the Republic of
Macedonia.
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ESMA - AFIRMATORI BAŠI
MAKEDONIAKIRI KULTURA
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paramis baš Esma Redžepova Teodosievska si
utsavali hramovin jekhe bare manušikane kamibaske, baši rajoni meleikane hangoja sava
si ola jek nasakodiveskoro baro phirnipe thaj
specifika, anglal kolate teljargje pe milionia dizutne ko majprestižna sumnaleskere koncerteskere
sale ke sa e meridiania tari planeta Phuv.
Esma. Anav pendžardo, angigardo, sajdime.
Anav kova šungjola barikaneste thaj si but sajdime thaj pursakodendo. Kova pe maestralno thanleibaja, ple orginalno ovibaja, bigende kamijabia
thaj megapopularno ovibe, arakhlja peske učo
than maškar o čerenja, kola si gende ko legende.
I monografia taro Slave Nikolovski- Katin si
nišankerdi e muzikane thaj šukaripekerutne (humanitarnikane) herojakeke, Esma Redžepova
- Teodosievska,majmarkantno anav taro romano, makedoniakoro, balkaneskoro, numa thaj
sumnaleskoro folk mohto.
Odoja si nasakodiveskiri, dživdipaja pherdi, pali
but bukja ulavdi, butedigrencar thaj interesno paramis, savi sar te phene si bivakteskoro hronologikano hramovibe, barvakerdo akale rigende thaj
maškar akala patrinengere riga, e autoreskere, e Katin-eskere imaginaciaja, džandipaja, džanlipaja thaj
takatipaja tari lačhi gnd čhorjardi ko lafi thaj lafjorja.
Savakteske garavde ko jek čhani bare mangineskoro dokumentiribe baši samakedoniakiri herojka.
Esma Redžepova Teodosievska si baro afirmatori thaj čačutno ambasadori tari pi bijandi
phuv Makedonia kaskoro anav thaj ašundipe
barikaneste sikavgja ko deša phuvja ke sa e konti-
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nentia ko sumnal ovindor pendžardo makedoniakoro brendi ko vakti thaj than.
Numa, oj o dživdipe nišankergja e humanipaske, manušikanemangipaske thaj šukaripaske. I
rajoni meleikane hangoja si muzikano talenti pučardo panda ko lakere dešujek berša, kana sine
avazikerdi te lel than ki tgani, but pendžardi radioemisia „O mikrofoni si tumaro“ kote lelja o
avgo pursako thaj sigate uli pendžardi terni čhaj
taro Skopje-skoro centro. Dende vastea taro muzikano redaktori Stevo teodosievski kova dengja
lake bizi rezervakiri arka, suporti thaj angažmani,
thaj oj pe talentea, bukjaja thaj kamibaja, šurargja o ukljaribe ko estradakere merdevenia thaj
uli popularno muzikani diva kaskere kamijabia
ko kontinuiteti si lakoro bikosibaskoro belego.
Ovela pendžardi, leljardi thaj angigardi buvleste
ko sumnal e giljaja, temperamentea, orginalno
ovibaja, muzikane ritmoja thaj senzitivno linkoja
e publikaja.
Esma Redžepova Teodosievska buteder tar
ekvaš šelberšipe si pendžardo estradakoro artisti. Jubileji koleste si pendžaripaja pherdi thaj jubileji kova našti sakova te dživdinel. Oj si bikhindi,
aktivno thaj poadarig ačhola ki muzikani estrada.
Bare lokhipaja interpetirinena o remek-bukja thaj
antologikane numere taro makedoniakoro thaj
romano ruhi koleste maestralno sikavibaja thaj
hangoskere „piruetencar“ angje lake i titula- E
giljakiri Thagarutni. Soske odova haingoskoro
šunibe taro buteder muzikane bukja ikljola taro
horipe tar Esma-kiri atma thaj pe takatea kamijabikerela te resel thaj dži ko majzorale vile, te

džangavel thaj o majgaravde emocie ko lakere
giljakere mangle džene.
Pe meleikane hangoja oj džiakana „hovavgja“
bute džijanen. Kana giljavela sine ki Špania, gndinena sine kaj si španiakiri Romani. Ki Rusia „ hari
bangeste kergja o akcenti“, agjaar i publika gndinela sine kaj si tar Uzbekistan. Ko Keln, i publika
taro 20.000 vizitkerutne ačhili lalori anglal lakoro hango. Ki koncerteskiri sala ulo apsolutnikano
mudripe sar nikana džitgani. Oj si bahtali so duj
droma sine nominirime baši Nobeleskoro pursako bašo sansari. Avgo drom ko 2002 berš, sar kandidati taro Lolo trušul tari Jugoslavia, a ko 2006
berš sar aduti tari Romengiri sumnaleskiri organizacia, dumesa taro 76 biradžakere organizacie
thaj lajons-klubia.
Sebepi po orginalno ovibe thaj muzikano virtuoznipe, Esma si akhardi „E romane muzikakiri
Thagarutni“ ko sumnaleskere pervazia. Odoleske,
ko 2010 berš, e Republika Makedonia-koro prezidenti, Gjorge Ivanov, pursakergja akale estradnikane artistka „Ordenea baši deiba e Makedoniake“, baši lakiri džiakanutni buti ki muzika, sar thaj
baši lakere humanikane bukja thaj filantropikane
aktivipa. Odova sebepi lakoro modestikano ovibe
ka vakerel: „Akaja uči angigarin na lava me, numa
lena ole e Makedonia-kere dizutne, odoleske so sakana arakhava man lengere kherende. Akava nane
angigarin salde mange, numa angigarin sa e nacionalitetenge kola dživdinena ki Makedonia“.
Jekajek, Esma Redžepova - Teodosievska si i
ago džuvli savi ko 2013 berš lelja i prestižnikani titula „Republika Makedonia-koro Nacionalnikano
artisti“. Oj si trinto pursakerdo dženo tar akaja
majuči angigarin, maškar o štar, Simon Trpčevski,
Milčo Mančevski thaj Boris Trajanov.
Khoni te vazdingja e romane džuvlja sar korkoriminsali, takatime, decizitivnikani, tati, gogjaver, bukjarni, sa pestar dendutni, haljovela pe,
odova si i Esma.
Esma Redžepova - Teodosievska sakana dela
sine sa pestar e publikake thaj arakhela pe maškar
late e šuže giljaja ko sa o čhipote taro Romengoro,
Makedoncongoro dživdipe thaj ko dživdipe tare

sare kola mangena i šuži gili ko sumnal. Oj arakhela pe e giljaja „Makedonsko devojče“; ke sa e bijaveskere ceremonie e giljaja „Čhajorie šukarie“,
thaj ko bahlane bi dikhindor o berša taro thanlendutne, e giljaja „Čekaj živote“. Lakoro mesaži
si kaj mangela o dživdipe thaj bigaravindor dela
mangipe e manušenge. Lakiri jaziakiri misia si deibe bakšiši, deibe arka, te ovel daj upral o daja, zorali thaj takatime ko pe mangina te del sakoneske
kamibe sar bišuko haing taro šukaripe so kerela
ola nasakodiveskiri ko akava amaro sumnal. A, lakiri resarin ko dživdipe si o humanipe kova kerela
ole beršencar ovindor pendžardi ki makedoniakiri
thaj romani džijaneskiri muzika.
I džuvli meleikane hangoja, šurakerindor
taro lakoro avgo muzikano pučaribe ko 11 mart
1957 berš, šukrikerindor ko meleikano hango ko
nakhle 55 berša, ovela sumnaleste leljardi thaj angigardi. E giljaja, e temperamentea thaj romane
muzikane ritmoja, oj leljargja o sumnal. Esma pe
orginalno ovibaja thaj muzikane virtuoznipaja uli
likheste pendžarutno makedoniakoro brendi ko
sumnal.
Giljavindor ko fustani taro makedoniakoro
bajrako, oj sikavgja kobor mangela pe phuvja thaj
phiravela e tradicia taro makedoniakoro thaj romano džijani, savo sar tinanin si čhivdo ko avazia
kola buvljona. Kana si ki scena thaj ko turneje, i
Esma nane salde but lačho hango, oj sikavela pi
mangin kori pi phuv baši kolate lafikerela ko sa
o arakhiba e žurnalistencar, ambasadorencar,
političarencar, prezidentencar, dizjakerešerutnencar thaj publikaja. Butdroma ko butegendeskere misafirlukoja, sine angažirime te ikerel
dersia baši lakoro muzikano bukjarnipe kolende
oj sakana istemalkerela sine žajdipe te prezentirinel pe Makedonia thaj lakere šužipa, thaj agjaar,
nane but ambicioznikane te vakergja pe kaj Makedonia ko sumnal si pendžardi thaj pali Esma
Redžepova, bašo so vakerena thaj o butegendeskere pursakoja, titule, ašarina,angigarina thaj
šukrikerina taro sahno sumnal.Odoleske, hakoja
vakerela pe kaj Esma Redžepova - Teodosievska
si ambasadori amare kulturake thaj e Republika
Makedonia-koro promotori.
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Есма со претседателот Иванов / Esma with the president Ivanov

Есма, Елизабета Канческа - Милевска и Катин / Esma, Elizabeta Kanceska - Milevska and Katin

Елизабета Канческа - Милевска, министерка за култура на Р. Македонија /
Elizabeta Kanceska - Milevska, minister of culture of R. Macedonia

Есма добитник на наградата Национален уметник / Esma receiver of the award Nacional Artiste
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О�и�ов, о�и�ов (Gelem, gelem)
О�и�ов, о�и�ов на �олги �а�иш�а
Се за�ознав со среќни Роми
О Роме, ка�е си �и,
Со ша�ори среќен на �а�о�?
О Роми, о ромски момчиња!
Јас е�наш имав големо семејс�во,
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I went, I went (Gelem, gelem)
I went, I went on long roads
I met happy Roma
O Roma where do you come from,
With tents happy on the road?
O Roma, O Romani youths!
I once had a great family,

Есма во македонска носија / Esma in Macedonian folk costume

Стево и неговата хармоника / Stevo and his accordion

ДЕЛ ОД БИОГРАФИЈАТА НА ЕСМА

М

акедонската дива, Есма Реџепова е родена на 8. 8. 1943 година,
во Скопје, потекнува од сиромашно работничко семејство.
Но, потеклото и историјата на нејзиното семејство е интересно, преселничко, составено
од повеќе нации, космополитско, во кое царувале трите најважни светски религии: еврејската, муслиманската и православната.
Колкупати и да раскажува за своето потекло, за своите лични и (не)обични нешта во
животот, се чини дека Есма Реџепова-Теодосиевска секогаш има нова приказна за изненадување. Дури и за нејзините блиски, кои мислат
дека ги знаат сите нејзини стории и врвици. Тоа
е можеби затоа што таа секогаш ги раскажува
со нови емоции, па и оние од подолгата семејна историја.
Секогаш ја разнежнува приказната за баба
ѝ Есма, Еврејка, по која го добила името. Баба
ѝ Есма била родена во Ирак, од каде дошла во
Тирана, Албанија. Таму се омажила за дедо ѝ
Реџеп, грнчарот, католички Ром. Тие во бракот
имале 10 деца - девет девојчиња: Зела, Пашка,
Асаика, Емина, Бајруша, Дуда, Хајрија, Сафија и
Мајрамилија, како и едно момче Ибрахим, таткото на Есма, Кралицата на ромската песна.
Животните патишта ги однеле нејзината баба Есма и дедото Реџеп од Тирана во
Приштина. Кога починал дедото, бабата Есма
купила куќа во Скопје, на просторот во сегашниот центар на градот, каде што е и родена
Есма Реџепова, која го носи презимето од нејзиниот дедо Реџеп.
Татко ѝ Ибрахим, католички Ром бил роден
во Тирана, а починал во Скопје, а мајка ѝ Ќанија,
муслиманка била родена во Арачиново, Скопско.
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Тие заедно живееле во нивната мала куќичка во
централното градско подрачје на Скопје. Таму се
родени шесте деца на Ќанија и Ибрахим Реџепови: Реџеп, Сајка, Фахри, Јаша и Емина, од кои
Есма е петтото дете.
Кога се пишува за семејството на Есма
Реџепова, се нагласува дека тоа е од Скопје.
А, Скопје е најголем, а воедно и главен град на
Република Македонија. Тој е град на легендите, митовите, на градителствата, цивилизациските стојности, непокорот и на историските
и културни хоризонтали и дијагонали. Во исто
време, тој е родниот град на Кралицата на
македонската и ромската песна Есма Реџепова- Теодосиевска. За Скопје се испишани многу страници за неговата четири илјади години
долговечност. Затоа, многумина го вбројуваат
меѓу еден од најстарите градови на Балканот и
на планетата Земја.
Низ вековите Скопје станал крстосница од
север кон југ и од исток кон запад. Бил населуван, прекрстуван, покрстуван, освојуван, пален
и потресуван од земјотреси. Но, секогаш како
феникс, тој постојано е возобновуван, граден
и дотеруван со еден чудесен спој на вековите,
секогаш повторно интересен и привлечен. Според археолошките докази уште од времето на
неолитот, тука веќе имало населба. Како урбана средина бил основан во периодот од 81. до
96. година пред Христа. Го нарекле Скупи, како
добро уреден и град на реките Вардар и Лепенец. Бил подигнат на пет и пол километри од сегашниот град. Низ своите илјадници години бил
прекрстуван како Скупи, Искуп, Скопие, Скорќе,
додека конечно го добил името Скопје...
Скопското секојдневие мошне живнало,
но, во почетокот на XX век градот одново
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A PART OF ESMA’S BIOGRAFY

M

acedonian music diva Esma
Redzepova was born on August 8,
1943 in Skopje, in a poor working
family. However, the origin and
history of her family is interesting, immigrant-related, composed of more nations, and cosmopolitan in which the three most important world
religions reigned: Jewish, Muslim and Orthodox.
No matter how many times she speaks about
her origin, about her intimate and the(un)common happenings in her life, it seems that Esma
Redzepova-Teodosievska, the Queen of Roma
music, always has a new story as a surprise. Even
to her closest family and friends who think they
know all about her stories, sagas and paths. It’s
probably so because she always retells them
with new emotions, including even those stories
about her family history before she appeared in
the world by her voice and talent.

Kania, a Muslim, was born in Aracinovo, near Skopje. They lived together in their small house in the
downtown area of Skopje. There they gave birth
to their six children: Redzep, Sajka, Fahri, Yasha,
Emina, and Esma was their fifth child.
When we write about Esma Redzepova it is
stresed that her family is from Skopje. It is the
largest city and the capital of the Republic of
Macedonia. It is a city of legends, myths, architectures, civilization crossroads, disobedience and
with historical and cultural horizontals and diagonals. At the same time, it is the native city of the
queen of the Macedonian and Roma songs, Esma
Redzepova - Teodosievska. There are numerous
pages written about Skopje and its 4000 years of
longevity. Therefore, many consider Skopje to be
among the oldest cities both in the Balkans and
on the planet Earth.

The life pathtook her grandmother Esma and
grandfather Redzep from Tirana to Pristina. When
her grandfather died, grandma Esma bought a
house in Skopje, in the area of the city center,
where Esma Redzepova was born, who holds the
last name after her grandfather Redzep.

Throughout the centuries Skopje becomes a
crossroad from the north to the east and from
the east to the west. It has been populated, renamed, baptized, conquered, set on fire and
shook by earthquakes. But, always like the Phoenix, Skopje is permanently restored, built and
embellished with an amazing mix of the centuries, being always and repeatedly interesting and
attractive. According to the archeological evidence, there was a settlement since the Neolithic
period.. As an urban environment it was founded
in 81-96 BC. It was named Skupi, as a properly organized city located on the banks of Vardar and
Lepenec Rivers. Skopje was built 5. 5 km away
from the location of the present city. Through its
thousands of years it was renamed as Skupi, Iskup, Skopie, Skorkje, and finally - Skopje...

Her father Ibrahim, a Catholic Roma, was born
in Tirana, and died in Skopje, while her mother

The ordinary life in Skopje was being considerably animated, but in the beginning of the XX

She is always touched by the story about
her grandmother Esma, who was Jewish, after
whom she is named. Her grandma Esma was
born in Iraq. She came to Tirana, Albania. There
she married Redzep, Catholic Roma, a potter, Esma’s grandfather. They gave birth to 10 children
- nine girls: Zela, Paska, Asaika, Emina, Bajrusha,
Duda, Hajrie, Safia and Majramilija, and one boy,
Ibrahim, father of Esma Redzepova, Queen of
Roma song.
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Славе Катин

ЕСМА

 реживеал турбулентни времиња и невреп
миња, низ кои се прекршувале многу настани.
Го сардисувале војски, го пустошеле душмани,
но, и рака му пружиле пријатели и поддржувачи. Населението претрпело доста трауми кога
Македонија била вовлечена во балканските
војни, во Првата светска војна, потоа и во Втората светска војна. За конечно, светлината на
својата утрешнина да ја дочека со крајот на
антифашистичката борба и крвавата четиригодишна епопеја. Ослободен е од ропствата на 13
ноември 1944 година. Од следната 1945 година
Скопје зачекорило по едни нови врвици и започнало нова страница на својот пат, опстој и
развој, на својата најнова историја.
И катастрофалниот земјотрес среде летото
на 26 јули 1963 година е една од неговите црни
хроники, со тешки разурнувања и многу жртви
и ранети. Но, и таа катастрофа ја пребродил
со многу истрајност, упорност и голема меѓународна солидарност,, како и низата тешки
премрежија низ вековите пред тоа. Но градот
веќе зачекорува во нов, поинаков, постабилен бргу развоен, модерен и самосвоен архитектонски период. Со секоја година, со секоја
деценија, градот се гради, напредува и станува
метропола, со европски „манири“ и белези.
Град кој има што да му понуди на намерникот,
дојденецот, глобтротерот, туристот и случајниот минувач.
Во третиот милениум, Скопје како главен
град на суверена, слободна и самостојна Република Македонија, е метропола на должини и широчини, на светлина и топлина, на гостољубие и ширум отворени врати. Речиси, како
да не може да седнете на некој камен а да не
е тоа дел до некогашното колосално или друго
здание или градба. Археолошките слоеви во
стариот дел на градот одат дури и до седум метри длабочина. Се напластувале градби, култури, се оставале траги, се испишувале хроники.
Ова поднебје зрачи со својата посебност,
која не ве остава рамнодушен и кога минувате
крај многуте цркви и манастири, и кога сте крај
џамии и кога ќе застанете на кејовите на Вардар и кога од мостовите со воздишка ја набљудувате околината или залезите на сонцето.
Ќе застанете и пред црквите „Св. Димитрија“
или „Св. Спас“, ќе погледнете кон Даут-пашиниот
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амам адаптиран во уметничка галерија, понатаму во Чифте-амамот, Безистенот, Куршумли-ан
и кон некои од повеќето џамии. Ќе се рашетате
низ Старата скопска чаршија со сите нејзини градежни бисери, па ќе ви измами времето сила, за
да влезете во дуќаните за да ги поздравите занаетчиите и да се воодушевувате од златарите, чевларите, јорганџиите, од скараџиите и терзиите.
Ќе ги искачите скалите до Калето кое го надвишува Скопје, и тука ќе видите дека е пронајдена
црква која датира од пред повеќе од десетина
векови.
Посебно поглавје е слободното Скопје од
1944 година, кое конечно го остварува сонот,
надежта и јавето за еден нов, самостоен развоен пат. Вознесни се годините по 1991, кога сонот, идеалите, надежите и битките на недоброени генерации, воини и жители, се остварува
- Република Македонија станува слободна, суверена, самостојна држава, впишана во мапата на членките на Обединетите нации.
Шетајќи ги сокаците и булеварите, плоштадите и градбите, пред вашите очи дефилираат
музеите, универзитетите, спомениците, театрите, хотелите, училиштата, современите згради,
барокните решенија, модерните архитектонски
зданија, фонтаните, кафеаните... На централниот плоштад „Македонија“ во метрополата,
највисоко се издигнува споменикот посветен на
најголемиот воин на сите времиња, Александар
Македонски. Кому, под нозете на неговиот коњ
Букефал му плискаат млазовите вода со пораки
оттука до беломорските бранови. Преку Камениот мост, од другата страна на реката Вардар,
се издига и споменикот на Филип Македонски,
а на улицата „Македонија“ и Спомен-куќата на
нобеловката и добротвор Мајка Тереза. Пред
вас е и споменикот на првиот македонски претседател Методија Андонов-Ченто, на младите
борци гемиџии, на илинденците, асномците.
Вистинска отворена читанка на отворено во
главниот град. На Калето, пак, се наоѓа и „Домот
на хуманоста и Музејот на музиката на Есма и
Стево Теодосиевски“.
Кога ќе застанете на некој од неговите
мостови кои небаре се времемерник и симбол
на премостени води, кога пред вас ќе се отворат видиците на еден современ европски град
со повеќе од 700 илјади жители и триесетина
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century, the city experienced turbulent times in
which many events occurred. Skopje has been
surrounded by armies, savaged by enemies,
but also, supported by friends. The population
underwent quite an amount of traumas when
Macedonia was involved in the Balkan wars,
World War I, and then World War II. Finally it lived
to see its bright tomorrow when the Anti-fascist
fights and the bloody four-year epopee ended.
The city was liberated from occupation on November 13, 1944. From the next year, 1945, Skopje moves on a new path and starts a new page
of its journey, existence and development, also a
new page for its new history.
And the catastrophic earthquake in the middle of the summer on July 26, 1963 is one of the
Skopje’s black days, when severe destructions
and a large number of people died and were injured. But, the city overcame even that catastrophe, with a lot of endurance, persistence and
international solidarity, just like the series of misfortunes throughout the centuries before. It has
already stepped to a new, different, more stable,
fast-growing, modern and genuine (самосвоен?)
architectural period. Year by year, decade by decade, the city is being rebuilt, advancing and becoming a metropolis with European “manners”
and features”. A city that has something to offer
to any unexpected guest, visitor, world globetrotter, tourist and the accidental passerby.
In the third millennium, Skopje as a capital of
a sovereign, free, and independent Republic of
Macedonia is a metropolis of lengths and widths,
light and warmth, hospitality and with wide open
doors. It seems like you cannot sit on some stone
which is not a part of previous colossal or other
building or structure. The archeological layers in
the old part of the town can reach even seven meters in depth. Structures and cultures were layered,
traces were left, and chronicles were written.
This area glows with its distinction that
doesn’t leave you indifferent when you pass by
the numerous churches and monasteries, as well
as when you look at the mosques or when you
stand on the banks of the Vardar River or watch
the sunset from its bridges.
You can stand in front of the church “Saint
Demetrius” or “Church of the Ascension of Jesus”, you will look towards Daut Pasha Amam
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now an art gallery, then towards Cifte Amam,
Bezisten, Kurshumli-an, as well as towards other
mosques. You can go for a walk in the Old Bazaar
with all of its architectural pearls, you will need
time and be in good shape to visit all the shops
and to say “hello” to the craftsmen and be delighted with the goldsmiths, shoemakers, quilt
makers, grill makers and tailors. You can climb
the stairs to Kale Fortress that is higher than
Skopje, and you can see there the church which
existed more than ten centuries agothat was discovered there.
A special chapter is the liberation of Skopje
in 1944, when it finally realizes its dream, hope
and reality for a new, genuine and developing
path. Exalted are the years after 1991, when the
dream becomes reality, when the dreams, ideals,
hopes and battles of the numerous generations,
warriors and inhabitants were realized - the Republic of Macedonia becomes a free, sovereign,
independent state that is registered on the map
of the United Nation as a members.
While you walk along the streets and the boulevards, squares and structures, you are surrounded by the museums, universities, monuments,
theatres, hotels, schools, modern buildings,
baroque-style buildings, modern architectural
structures, fountains, and restraurants. The highest structure in the city square “Macedonia” in the
metropolis is the monument dedicated to the best
warrior of all times, Alexander the Great, riding his
horse Bucephalus, under whose legs the water
sprinkles sending messages from here to the Aegean waves. You can see the monument to Philip II
of Macedon on the other side of the Stone Bridge
and the Memorial House of the Nobel Prize winner
and humanitarian Mother Teresa on “Macedonia”
street. In front of you is also the monument of
the first Macedonian President Metodija Andonov-Chento, the monument of the young revolutionaries Gemidzii, of the Ilinden freedom fighters,
the anti-fascist fighters. It is a real reading book in
the heat of the capital. On the other side, on Kale
Fortress is located the “Home of the humanity and
the museum of music founded by Esma and Stevo
Teodosievski”.
When you stop for a while on any of Skopje
bridges which are supposed to measure the times
and are a symbol of the bridged waters, when in
front of you the horizons of a modern European
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На почетокот на кариерата / At the early phase of her career

Првиот ансамбл „Теодосиевски“ / The First Ensemble “Teodosievski“
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ЕСМА

километри должини низ Скопската котлина обрабена со планинските зеленила на Водно и високата Скопска Црна Гора, тогаш свртете уште
една страница од неговите летописи. Ќе прочитате и запаметите дека во неговото централно
јадро е родена нашата хероиња од овој монографски труд, Есма Реџепова-Теодосиевска.
Есма секогаш се разнежнува на приказната
за баба ѝ и дедо ѝ, сеќавањето на судбината на
татко ѝ Ибрахим на секое раскажување ја доведува до солзи.
„Никогаш не го ви�ов на �ве нозе. За време на
В�ора�а све�ска војна, во а�рил 1941 го�ина, кога
�а�ко ми Ибрахим бил на возрас� о� 21 го�ина,
со уш�е многу ромски момчиња оку�а�оро� во
Ско�је ги собрал на Кале за �а би�а� ликви�ирани со с�релање. Та�ко ми бил �ого�ен во колко�
и го �реживеал с�релање�о за разлика о� �руги�е жр�ви кои не �реживеале. Но, о� рана�а
ш�о ја имал о� с�релање�о �обил гангрена на
нога�а, �ора�и ш�о нога�а му била о�сечена.
Кога се ро�ив, �ој веќе немаше е�на нога. Почина
мла�, немаше ни �е�есе� го�ини. Но, �а�ко ми
и негова�а борба за живо�, секогаш биле моја
живо�на инс�ирација“, со тага раскажува Есма.
Овие емоции секогаш ѝ се будат кога ја пее
песната посветена на татко ѝ - „Ибрахим“.
Татко ѝ Ибрахим и мајка ѝ Ќанија Реџепови
се обидувале да ги прехранат четирите ќерки:
Сајка, Јаша, Есма и Емина и двата сина Реџеп
и Фахри. Таткото на Есма работел како чистач
на чевли, но бидејќи останал инвалид, некој постојано морал да му ја носи кутијата со бои и четки. Покрај другите браќа и сестри, и малечката
Есма станала помошник на татка си. Но, наскоро го проширила „бизнисот“, па им помагала и
на другите чистачи на чевли во Скопје, била нивниот главен „снабдувач со р
 епроматеријали“.
Трчала до тогашната единствена работилница за производство на боја за чевли „ималин“
и набавувала за сите чистачи на чевли. Парите
што ѝ ги давале за автобуска карта, таа ги штедела за билети за во кино, а, најчесто, во набавки одела пеш. Постарите скопјанки можеби не
се сеќаваат дека денешната ромска Кралица е
она истото девојче што пред педесетина години
чекало во ред за да им купи млеко, а тие и давале по некоја паричка што, исто така, завршувала
во билетарницата на скопското кино.
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Ученичката Есма била бунтовна по природа.
Никогаш не се срамела од работата, ниту кога
сиромаштијата го принудила деветгодишното
девојче да чисти скали и да брише прозорци во
домовите на имотни фамилии. Имала прекрасен глас, секогаш широка насмевка и по природа била многу ведра. Нејзината мајка никогаш
не запеала. Татко ѝ Ибрахим пеел, но само за
своја душа, зашто пеењето по кафеани го сметал за недостоинствена работа. Неговата 13-годишна ќерка Есма била вљубена во песната, но
тој, всушност, и не знаел дека таа веќе ја пленила публиката со својот глас, во една театарска
претстава и дека добила покана да учествува
на меѓуучилиштен натпревар во пеење во Сарај,
крај Скопје.
Татко ѝ тоа го дознал еден ден, кога на вратата од домот на семејството Реџепови чукнал
познатиот естраден уметник Стево Теодосиевски. Тој дошол да го убеди Ибрахим да ѝ дозволи на Есма да настапува со неговиот ансамбл.
Таа есен, 1957 година, Есма победила на училишниот натпревар и добила покана од Радио Скопје
за соработка. Во 13-годишното црномуресто девојче, облечено во скромно фустанче, музичките критичари откриле вонсериски талент. Од тој
момент нејзиниот живот добил поинаков тек.
Се вклучила во ансамблот на Теодосиевски, а
татко ѝ добил ветување од Стево дека тој ќе се
грижи за неа, за нејзиниот настап, за кариерата
и дека нема да дозволи Есма да стане кафеанска пејачка.
После овој заеднички договор, на малата
Есма дом и станал стариот автомобил на Стево
Теодосиевски, патиштата, новите градови и бројните хотели. Таа денес, речиси и не може да се
сети на првите официјални настапи. Прво почнале со скромни турнеи во Македонија, потоа во
републиките на поранешна Југославија.
Првиот настап на Есма надвор од СФРЈ бил
во 1961 година во Бугарија. На двомесечната
турнеја младара интерпретаторка со своите изведби претставувала вистинска атракција, затоа
што во тоа време не било „природно“ Ромите
да се вклучуваат во естрадниот живот.
Поради контактите и поразвиениот музички
пазар, Есма Реџепова и Стево Теодосиевски од
1960 до 1989 година стануваат жители на Белград. Нејзин дом биле две соби на Дедиње, во
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city with more than 700 thousand inhabitants and
about thirty kilometers in lengths through the valley of Skopje with mountain verdure on Vodno
and the high Skopska Crna Gora will be opened,
then we will turn another page of its chronicles.
You will read and remember that in its central core
was born our heroine from this monograph, Esma
Redzepova Teodosievska.
Esma is always touched by the life story of
her grandmother and grandfather, any reviving
memory of the fate of her father Ibrahim brings
her to the brink of tears as well.
“I’d never seen my dad standing on his two
legs. During the Second World War, in April 1941, at
the age of 21, my father Ibrahim, with many Roma
boys, was taken to Kale to be liquidated by firing
squad of the Skopje’s occupiers. My father was
shot in the hip but he survived the shooting unlike
other victims. However the wound was serious and
he got gangrene so his leg had to be amputated.
When I was born, he had already had only one leg.
He died very young, before he was fifty. But my father and his fight for life has always been my great
inspiration for life", tells Esma sadly. These emotions always wake up when she sings the song
dedicated to her father - “Ibrahim”.
Her father Ibrahim and her mother Kanija
Redzepovi were doing their best to provide food
for their four daughters: Sajka, Yasha, Esma and
Emina, and for their two sons Redzep and Fahri.
Ibrahim cleaned shoes for a living, but because
he was disabled, someone always had to carry
his box with polish and brushes. Among other
brothers and sisters, little Esma also became assistant to his father. But soon she expanded her
“business” starting to help other shoe cleaners
in Skopje. Soon she became their key “supplier
of raw materials”.
She used to run to the only workshop for the
production of color shoe type “imalin” to buy it
for all cleaners. The money she got for bus fare,
she spent for cinema tickets, and she usually
walked instead of spending the money for bus
tickets. Older citizens of Skopje may not remember that today’s Roma Queen is the same girl that
fifty years ago was waiting in queue to buy milk
for them and to whom they gave a coin or two
as a gratitude which ended in the Skopje cinema
ticket window.
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Schoolgirl Esma was rebellious and she always got even with those who humiliated her
by calling her “Gypsy”. She was never ashamed
of work, not even when as a nine-year girl, she
was forced to clean stairs and wipe windows in
homes of wealthy Skopje citizens. She had silky
voice, always a huge smile and cheerful nature.
Her mother never sung. Her father Ibrahim sang,
but only for his own soul because he considered
singing at bars disrespectable. His 13-year-old
daughter Esma was in love with music, but in fact
he didn’t know that she’d already captivating audiences with her voice, singing a song in a theatrical performance and that she’d received an invitation to participate in a sing competition among
primary schools held in Saraj.
Her father learned about it several days later
when renowned artist Stevo Teodosievski knocked
on the Redzeps door. He came to persuade Ibrahim to let Esma perform with his ensemble. That
autumn in 1957, Esma won the school contest and
received calls for cooperation from Radio Skopje.
In that 13-year-old girl, dressed in modest dress,
music critics found extraordinary talent. From that
moment onwards the life of Esma took a different
direction. She joined the ensemble of Teodosievski, while her father received a promise from Stevo
that he would take care of her performance, her
career and he would never allow her to become an
alehouses singer.
After the conclusion of this joint agreement,
the old car of Stevo Teodosievski, the roads, new
cities and hotels became Esma’s home. Now
Esma almost cannot remember her first official
appearances. First they started with modest
tours in Macedonia, then in the republics of former Yugoslavia. Esma’s first appearance outside
of Yugoslavia was in Bulgaria in 1961. She was the
real attraction during this two-month tour because at the time it wasn’t “natural” to include
Roma music in the entertainment world.
Owing to contacts and a more developed
music market, Esma Redzepova and Stevo Teodosievski become citizens of Belgrade where
they lived from 1960 to 1989. Their house consisted in fact of two rooms on Dedinje, where all
members of the ensemble “Teodosievski” lived,
as well as Stevo’s mother, Paraskeva-Paca, who
was a second mother to Esma. In Belgrade Esma
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звуците што се шират. Нивното заедничко мото
„Ако имаш две, подари едно“ било и е доследно на нивната мисија да даруваат на кого му е
потребно. За жал, по 30 години брак, смртта на
Стево ги разделила Кралот и Кралицата. Но, таа
вели дека тој останал постојано присутен во нејзиниот живот.

Есма како девојка / Esma as a girl

кои живеел целиот Ансамбл „Теодосиевски“,
вклучувајќи ја и мајката на Стево, Параскева,
која на Есма ѝ била како втора мајка. Во Белград
Есма го завршила вишото естрадно училиште.
Поради големиот број настапи на просторите
на тогашна Југославија, како и во голем број
држави на сите континенти, меѓу кои е првиот
настап во театарот „Олимпија“ во Париз, каде
Есма и Стево со право биле наречени „граѓани
на светот“.
Музиката и заедничкото живеење со Стево
Теодосиевски ги крунисале со брак во 1968 година. Драчевци и денес се сеќаваат на големата
и весела ромска свадба, а седум дена подоцна
бракот го регистрирале во Белград. Oд белградскиот аеродром почнуваат многу патувања
на ромската музичка Кралица. Таа станала популарна поради што влегла во протоколот на
претседателот на тогашна Југославија. За првпат пеела пред Тито во 1961 година, кога гостин
на маршалот му бил индонезискиот претседател Сукарно. Со нејзините песни се расположил
и либискиот лидер Гадафи, кога летувал во Титовата резиденција на Бриони.
Сите години заедно, сè до смртта на Стево
Теодосиевски, тие одржале многубројни концерти по целиот свет, патувајќи со нивниот „мерцедес“ дури и до далечната Индија, каде што во
1976 година се прогласени за „Кралица и Крал
на ромската музика во светот“. Тие заедно, безгранично ја сакале својата земја и во себе ја носеле и ја ширеле традицијата на македонскиот и
ромскиот народ, кој како трепет е прелеан низ
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За време на заедничката кариера Стево и
Есма Теодосиевски, присвоиле 47 момчиња, ги
здомиле, воспитувале, образувале, овозможувајќи им да завршат музичко училиште во нивниот дом и сега сите тие имаат сопствени музички кариери. Есма Реџепова-Теодосиевска,
целосна ја финансираше сиромашната девојка
Елеонора Мустафова.
Покрај создавањето на вака бројно музичко семејство, Есма Реџепова- Теодосиевска и
Ансамблот „Теодосиевски“ имаат одржано
повеќе од 2.000 хуманитарни концерти, имаат
спроведено повеќе хуманитарни активности
и донации, од кои би се издвоила донацијата
направена за градот Скопје „Домот на хуманоста и Музејот на музиката на Есма и Стево
Теодосиевски“, во кој денес живее Есма Реџепова-Теодосиевска.
Со право се вели дека хуманоста и борбата
за мир со песна и благородни дела е основна
содржина и богатство на нејзиниот живот. Со
порака за мир, Есма со Ансамблот „Теодосиевски” престојуваше во многуте кризни подрачја
во светот, зафатени со војни, природни катастрофи, епидемии, охрабрувајќи ги и духовно
помагајќи им на луѓето да ја пребродат к ризата.
Во дел од нејзината биографија, меѓу другото е запишано дека таа како естраден уметник одржала илјадници концерти насекаде во
светот, околу шестотини композиции се трајно
впишани на плочи касети и компакт-дискови,
отпеани на 20 јазици; телевизијата - како еден
од електронските медиуми и има отстапено
многу часови; има добиено повеќе од 2.000
благодарници за хумано дело; одгледала,
школувала и одомила педесетина деца; таа е
носител на златен и сребрен Титов медал за
особени придонеси во културата во поранешна Југославија; добила златен медал за „Пејач
на милениумот“, доделен во Москва во конкуренција на врвни пејачи од 83 земји; добитник е на наградите „13 Ноември“ и „20 Ноември“, освојувач е на наградата на УНИЦЕФ во
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finished music high school. As a result of their
many performances in then-Yugoslavia, and in
many other countries on each continent, including one of their first performances abroad in the
Paris Theater “Olympia”; Esma and Srtevo were
rightly called “citizens of the world”.
The music and living together with Stevo Teodosievski culminated in a marriage in 1968. Those
living in Drachevo still remember the great and
joyful Roma wedding, and seven days later their
marriage was legalized in Belgrade. Many trips of
the Roma music queen started from the Belgrade
airport. Esma Redzepova became popular and
her name was entered into the protocol of the
President of then-Yugoslavia. The first time she
sang in front of Tito was in 1961, when the guest
of the Marshal was Indonesian President Sukarno. Libyan leader, Gaddafi also got into a good
mood with her songs when he was on summer
holiday in Tito’s residence on Brioni.
All those years spent together, until the demise of Stevo Teodosievski, they hosted a great
number of concerts all over the world, traveling
in their Mercedes even to India, where they were
proclaimed “King and Queen of Roma Music
in the world” in 1976. They infinitely loved their
country and carried it within themselves spreading the tradition of the Macedonian and Roma
people that ringed out through the sounds they
produced. Their joint motto was “If you have
two, give one”, and it was consistent with their
mission give to those in need. Regretfully, after
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30 years of marriage, the death of Stevo separated the King and Queen. But she says that he has
remained permanently in her life.
During the joint career Stevo and Esma Teodosievski fostered 47 boys, provided a home for
them, raised, educated and enabled them to finish
music school so that they all are pursuing their own
music careers now. Esma Redzepova-Teodosievska
is financing Eleonora Mustafova, a poor girl who
studies solo singing fully supported by Esma.
In addition to setting up such a numerous
musical family, Esma Redzepova-Teodosievska
and ensemble “Teodosievski” held more than
2,000 humanitarian concerts, and have carried
out many humanitarian activities and donations,
out of which the donation to the City of Skopje
should be singled out. It is the “House of Humanity and Museum of the Music of Esma and Stevo Teodosievski”, where Esma Redzepova-Teodosievska lives today.
It is rightly stated that humanity and the
struggle for peace with song and noble deeds is
the basic content and richness of Esma’s life. With
the message for peace, Esma, together with the
ensemble “Teodosievski”, was in many crisis areas throughout the world affected by war, natural disasters, epidemics, encouraging people and
spiritually helping them to overcome the crisis.
In one part of the biography of Esma Redzepova-Teodosievska it is written, inter alia, that she’s
held thousands of concerts around the world as a

ESMA REDZEPOVA AND STEVO TEODOSIEVSKI

Првиот ансамбл „Теодосиевски“
33
The First Ensemble “Teodosievski“

Славе Катин

ЕСМА

 елград и носител на првиот пасош од ДетскаБ
та амбасада во светот. Два пати била кандидат
за Нобеловата награда за мир зад чија кандидатура се потпишале повеќе од 50 невладини
хуманитарни институции од татковината и ширум светот; Носител е на титулата „Примадона
на европската песна“ и „Кралица на ромската
песна во светот“; добитник е на државната награда „Мајка Тереза“; добила „Орден за заслуги
на Македонија“ и, исто така, добитник е на титулата „Национален уметник на М
 акедонија“.
Вака сублимирана низ бројќи и факти изгледа биографијата, односно библиографијата
на оваа извонредна жена, промотор на ромската и македонската музичка приказна насекаде низ светот, Есма Реџепова-Теодосиевска.
Многумина, и не случајно, ја нарекуваат втора
Мајка Тереза. „Дива со големо срце“ како што
ја нарече списанието „Жена“ уште во далечната 1963 година, одржа 50 хуманитарни концерти низ Израел. Оттогаш па до денес илјада
пати одржала концерти за оние на кои им беше
потребна помош насекаде низ светот - пеела
за беспомошните во Индија, Мексико, Србија,
Босна, Пакистан, Хрватска, Иран и други земји
во светот, но многу за Македонија.
Во сите земји ширум земјината топка прозвучела ромската и македонската песна, носени
од моќниот глас на нашата Есма Реџепова-Теодосиевска. Со години светот ја препознава по
нејзината ретко убава песна „Зошто си ме мајко
родила“ и „Чајорије шукарије“ (Убаво девојче)
и одговорот на овие стихови е веќе кристално
јасен дека таа е на овој свет поради една своја
мисија - да пее, да облагородува, да помага...
Споменавме само дел од активностите на
Есма, но вистински проблем човек ќе има, доколку сака да ги наброи сите нејзини останати
концерти одржани на најреномираните сцени
на сите меридијани, како и за другите музички
и други активности во светот. Така, кога се внесува нејзиното име кај некој од пребарувачите
на Интернет, човек ќе се најде среде вистински лавиринт со големо богатство од материјали. Затоа е тешко да се одберат најдобрите,
најафирмативните, најпопуларните и најсоодветните материјали објавени во домашните и
светските информативни гласила, со цел да се
изгради и форматира огледалото за животот и
делото на Есма Реџепова-Теодосиевска.
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Во последните децении се етаблираше во
сите европски и светски центри и ја промовираше македонската култура на меѓународен план.
Во текот на своите 55 години активно музичко творештво, учествувала на врвни музички фестивали и манифестации низ светот, Есма
Реџепова-Теодосиевска даде голем придонес
во афирмирањето на македонската култура и
традиција надвор од Република Македонија.
Инаку, постои разлика меѓу Есма на професионален и Есма на приватен план. Ако на
сцената таа е нескротлива, во приватниот живот е многу мирна жена, која повеќе слуша, а
помалку зборува. Сака да се дружи со луѓето,
сака да им помага на сиромашните, на некој
начин да ги заштити послабите. Не е недопирлива, баш напротив себеси се смета како дел
од народот, ја радува што луѓето така ја доживуваат. Отсекогаш сакала мирен живот исполнет со љубов и почитување кон останатите во
околината што ја опкружуваат.
Таа одамна живее во демократија, прифаќајќи го пазарното стопанисување и во културата и ништо не и е неостварливо затоа што
е голем работник со висок потенцијал и квалитет. Несомнено, дека е целосно граѓански ориентирана интелектуална личност чија душа ја
потиснува тешка болка поради предвременото
заминување на нејзиниот сопруг Стево Теодосиевски. Затоа, можеби Есма и ги пружи рацете
кон Васил Тупурковски кога тој изјави „Сите сме
Македонија!” наоѓајќи во тоа трошка надеж
дека кај нас нешто, сепак, ќе се смени.
Денес и покрај настапите, и покрај грижата за големото семејство, Есма Реџепова-
Теодосиевска успева да даде и свој придонес
во политиката. Беше активна членка на Демократската алтернатива на Васил Тупурковски,
кого многу го цени и почитува. Таа денес е член
во Советот на Општина Центар како претставник на ВМРО- ДПМНЕ. Но, како и во животот,
така и во политиката Есма настапува со своето
космополитско кредо: „Гордост поради независноста на Република Македонија“. Затоа,
таа со задоволство заклучува:
„Многу сум среќна �оа е ис�олнување на
соно� на многу генерации ш�о Ре�ублика
Маке�онија е назависна и самос�ојна �ржава.
Сега кога сме самос�ојна �ржава, сами можеме
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folk music artiste; about six hundred compositions
are permanently inscribed on plates, cassettes
and CDs, sung in 20 languages; she’s had around
ten hours of television programs; she’s received
over 2000 certificates of gratitude for her humanity; she’s raised and educated around fifty children;
she received a gold and silver medal from Tito
for her outstanding contribution to the culture in
the former Yugoslavia; she’s received gold medal
for being “Singer of the Millennium” awarded in
Moscow in the competition of top singers from
83 countries; she’s holder of the national awards
“13 November” and “20 November”; she was presented the award from UNICEF in Belgrade, and
she’s holder of the passport from the first child
Embassy; she’s been a candidate for the Nobel
Peace Prize twice, and her nominations were endorsed by more than 50 non-governmental humanitarian domestic and foreign institutions; she
deserved the titles “Diva of the European Song”
and “Queen of Roma music in the world”; she’s
also won the national award “Mother Teresa”;
she’s received the “Order of Merit of Macedonia”,
and she’s also earned the title “National Artiste of
the Republic of Macedonia”.
Summarized in such figures and facts is the
biography or bibliography of Esma Redzepova-Teodosievska, of this remarkable woman, promoter of Roma and Macedonian musical story
everywhere. Many call her second Mother Teresa, and not by pure chance. This “Diva With a Big
Heart” as the magazine “Zena” (Woman) called
her in the distant ‘63, staged 50 humanitarian
concerts throughout Israel to help the victims of
the 1964 earthquake in Skopje. Since then she’s
held a thousand concerts for those in needed
around the world - she was singing for the helpless in India, Mexico, Serbia, Bosnia, Croatia, Pakistan, Iran and other countries in the world, but
most for Macedonia.
In all countries around the globe the Roma
and Macedonian music has runged out, carried
by the powerful voice of our Esma Redzepova-Teodosievska. For years the world recognizes Esma for her songs “My mother, why did you
give birth to me?” and “Chae Shukarie”, and the
answer to these verses is already crystal clear she is in this world because of her own mission
- to sing, to enrich, to help...
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We’ve mentioned only a part of Esma’s
a ctivities, but the real problem is if anyone wants
to enumerate all other concerts she’s held at
renowned venues on all meridians, as well as
her music and different activities worldwide. So
when her name is entered on any search browser on the Internet, one will find themselves
amidst a real maze of rich materials. It is difficult
to choose the best, most informative, most popular and most appropriate materials published
in national and world news media, in order to
shape the mirror for the life and work of Esma
Redzepova-Teodosievska.
In recent decades Esma has established herself in all European and world centers, and promoted the Macedonian culture internationally.
During these 55 years of practicing active musicianship Esma Redzepova-Teodosievska has
participated in top music festivals and manifestations around the world giving enormous contribution to the promotion of the Macedonian
culture and tradition abroad.
However, there is a difference between Esma
on professional level and Esma in her private life.
Although she’s lively on stage, she’s a very quiet
woman in her private life, a woman that listens
more and speaks less. She wants to socialize with
the people, she likes to help the poor, she likes to
protect the weak. She is not untouchable; on the
contrary, she considers herself as a part of the
people, and she is glad that people experience
her that way. She’s always wanted to lead a quiet
life fulfilled with love and respect for the others
in her surrounding.
Esma has been living in democracy for a long
time thus far, accepting the market economy also
in culture, and nothing is unattainable for her
because she is a great worker with quality. Undoubtedly she is an intellectual person completely oriented toward the civil society and certainly
she has a severe pain in her soul because of the
premature departure of her husband Teodosievski. Maybe that is the reason why Esma extended
her hands to Tupurkovski when he said “We are
all Macedonia!”, finding in it a crumb of hope that
after all something was going to be changed.
Today, despite her performances and the care
of her large family, Esma Redzepova-Teodosievska
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�а ја раково�име земја�а како ш�о сакаме.
И �ресреќна сум сега ш�о оваа �леја�а мла�и
луѓе кои ја во�а� �ржава�а, многу �равилно
го �рава� �оа. Се гра�и, многу се рабо�и. Јас
знам �ека сега во момен�о� Ско�је е гра�илиш�е. Но, �о крајо� на го�ина�а ќе се ви�и
�ека ќе би�е многу убаво, а веќе �о 2014 го�ина
ќе би�еме �рекрасна и убава земја и има ш�о
�а се ви�и кога ќе �ој�е некој с�ранец во Маке�онија“, вели Есма.
Според нејзините зборови: „Ре�ублика Маке�онија �ава голем �ри�онес за Роми�е и е
�ример за си�е земји за �оа како �реба �а се
�очи�уваа� ромски�е �рава. Ромски�е �рвачиња во Маке�онија ромскио� јазик го изучуваа� факул�а�ивно, сè �оголем број �о�оа
�ро�олжуваа� со сре�но образование, а сè
�овеќе и на факул�е�и�е.

Роми�е не се асимилирани во Маке�онија.
Во Ус�аво� сме �ризна�и како националнос�.
Си имаме �ра�еник во �арламен�о�, гра�оначалнико� на О�ш�ина�а Шу�о Оризари е
Ром, имаме свои �ирек�ори и �руги функционери. Е�укација�а на Роми�е о�и на�ре� сè
�о�обро и �о�обро“, заклучува Кралицата на
ромската песна.
Таа и денес одржува концерти низ светот,
концерти кои се следат од средствата за јавно информирање и на кои собира средства за
своите штитеници, школувајќи ги и купувајќи
станови, опремувајќи ги за да им обезбеди
среќен и пристоен живот. Есма, која одамна
живее и работи како добротворка и за многумина е замена на скопјанката Мајка Тереза,
со право се вели дека таа е големото Сонце на
Република Македонија.

Есма на сцена / Esma on the scene
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ESMA

Есма и Стево на концерт / Esma and Stevo at a concert

manages to give her contribution to policy as
well. She was and she’s still an active member of
the Democratic Alternative of Vasil Tupurkovski,
whom she appreciates and respects very much.
Today she is a member of the Council of the
Municipality of Centre representing the VMRO
DPMNE. But as in life so in politics Esma acts with
her cosmopolitan creed: “Pride because the Republic of Macedonia is an independent country”.
Therefore she is pleased to conclude:
“I am very happy. The fact that the Republic
of Macedonia is a self-governing and independent
country, it is the dream come true for many generations. Now that we are an independent country,
we can manage our own country according to our
needs. I’m also happy that this plethora of young
people, who are leading the country, are doing it
properly. Construction works are underway, there
are many job opportunities. I know that right now
Skopje is like a construction site. But by the end of
this year it will be very nice, but as of 2014 Macedonia will be a wonderful and beautiful country, and
foreigners will be very pleased to see so many impressive buildings and structures”, says Esma.
PART I

According to her words: “The Republic of Macedonia gives substantial contribution to the Roma and
is an example for all countries on how to respect the
Roma rights. The Roma first graders in Macedonia learn
Roma language optionally and many of them continue their education at high schools, and many even at
universities. Roma are not assimilated in Macedonia.
The Constitution recognizes Roma as a nationality. We
have our representative in the Parliament, a mayor of
a municipality in Suto Orizari is a Roma, and we have
our own directors and other officials. The education of
Roma is further developed and it is becoming better
and better”, concludes the Queen of Roma music.
She still holds concerts around the world
each year, concerts that have their place in the
media and that raise money for her protégés
needed for their education and homes, as well as
for their happy and normal life. Esma, who lives
and acts as a charitable institution, is a replacement of Mother Teresa for many and therefore
it is rightly to say that she is the great Sun of the
Republic of Macedonia.
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Никола Бадев со оркестарот „Теодосиевски“
Nicola Badev with the orchestra “Teodosievski“

На почетокот на кариерата
At the beginning of her career

ГОЛЕМИОТ УМЕТНИК,
МУ3ИЧАР, СОПРУГ...

В

о Кочани кога почнале да цутат дрвјата и да разеленуваат оризовите
полиња, на 16 април 1924 година, стасал нов живот, нова машка рожба во
семејството Теодосиевски. Среќните родители
Параскева (Паца) и Петруш, го добиле своето
петто чедо или третиот по ред син Стево. Пред
него биле родени: Зорка, Јордан, Васка и Николче, а после него се родиле: Љубомир-Буцо
и Блашка. Во скромниот сиромашен, ама весел
и топол дом, секогаш имало многу слога и разбирање во кој вредните и добри родители израснале и воспитале седум деца.
Петруш, таткото на Стево постојано работел за да обезбеди безгрижно детство и подобра иднина за своите потомци, додека Параскева со широкото срце и безгранична мајчинска љубов, целосно била посветена на големата фамилија, на грижата за децата и топлиот
заеднички дом. Таткото на најразлични начини
се снаоѓал за да го прехрани многучленото
семејство, што не било лесно. Тој бил човек
со низок раст, но пргав, физички издржлив и
мошне снаодлив, кој со денови со запрега го
врвел патот дури до Солуна града, превезувајќи газија, масло и текстил. Како навасувале
годините, наместо повеќедневните долги патешествија, тој се посветил на бавчанџиските и
воденичарските занаети.
Уште како мало седумгодишно дете Стево
од рани утра бил на пазарот, за да им ги продава градинарските производи на муштериите.
Најчесто оделе во тогашното Царево Село, во
Делчево, врвејќи околу 45 километри со запрежните коли. Ама иако било мачно одењето,
сепак, за малиот Стево тоа било доживување
кое никогаш не го заборавил. Особено кога ќе
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се присетел дека во Царево Село, имал голем
мерак по тамошните ќебапчиња.
Уште од мали нозе покажувал особен интерес за музиката, за кое имал голема дарба и желба да успее да научи да свири, да чука на тапани
или да пее и забавува. Додека членовите на семејството Теодосиевски биле во длабок сон, навечер, тој долго, око не затворал, само за да ги
слуша свирките од блиската кафеана со име „Добро утро“. Бил воодушевен и останувал долго
крај оградата, следејќи ја во живо изведбата на
тајфата, што свирела на хармоника, на ќемане,
а пејачка со груб глас ги пеела песните. Додека
ечела музиката, во исто време, тој со малите прсти небаре свирел на хармоника удирајќи го ритамот по своите гради или на тарабата.
Тукушто завршил трето одделение, татко
му му рекол дека му е доста школување, понатаму треба да се фати за работа и да заработува по некоја пара, а не да губи време по музики
и други работи. Тогаш и ретко кое од децата
завршувале четири одделенија, со оглед на условите и потребите дека морало да се придонесува за домашниот буџет.
Стево влегол на работа во кондураџиски
дуќан. Само што почнал да го изучува занаетот, излегла нова поубава прилика во селото
Прибачево. Кај тројца богати штипјани, кои се
досетиле и за оризопроизводителите направиле машина за чистење на оризот, отишол Стево, бидејки тие имале потреба од работници.
Го примиле амбициозното и вредно момче.
Таму работел на машината и живеел со другите во куќата на техничкиот директор.
Во уредениот и удобен дом, преку радиоприемникот марка „орион“ ги слушал Букурешт,
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n Kochani, on April 16, 1924, when the trees
started to bloom and the rice fields became
green, the Teodosievski family was blessed
with the birth of a new baby. The happy parents, Paraskeva (Paca) and Petrush got their fifth
child, and their third son Stevo. Zorka, Jordan,
Vaska and Nikolche were born earlier than Stevo, while Ljubomir-Buco and Blashka were born
after him. At his modest, poor but cheerful and
warm home there was always harmony and understanding, where his diligent and kind parents
had grown and raised seven children.
Petrush, Stevo’s father, worked all day long
in order to provide carefree childhood and better future for his children, while Paraskeva, with
her endless hearth and mother’s love, was totally devoted to her large family, taking care of her
children and their warm home. His father found
his way to feed his large family, which was notalways that easy. He was a short, but industrious,
persistent and clever man. He hitched a horse to
a cart delivering petrol, oil and textile to Thessaloniki. As he was getting older, he replaced the
long trips with gardening and milling.
From when he was seven years old, Stevo
woke up early in the morning and went to the
market to sell the fruits and vegetables his father produced. They often went with their
horse-drawn cart to the village of Carevo Selo,
near Delchevo, which was 45 km away from Kochani. Although those trips were very exhausting, for little Stevo it was an experience he had
never forgotten. Especially when he recalled
that in Carevo Selo they sold very delicious kebabs which he adored.
From the time he was very young, Stevo
showed a special interest inmusic which he had
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a gift for and he wanted to learn how to play the
drums or to sing and amuse people. While his
family was sleeping soundly during the nights,
he could not close his eyes and wouldlisten to
the music which could be heard from the nearby
restaurant named “Good Morning”. He was delighted and he would stand for a long time by the
fence wanting to hear the live performance of
the band which was playing accordion and violin,
and a lady who sang the songs in her rough voice.
While the music played he would be tapping his
little fingers against his chest on the fence trying
to catch the rhythm of the music.
After he finished the third grade, his father
told him that the school was over for him, because needed to start working and earning some
money, not to waste his time on music and other
things. At that time it was very rare for some of
the kids to complete four grades of elementary
education, because having in mind the conditions
and the needs of their families, they were expected to contribute to the family’s budget.
Stevo got employed in a shoe shop. He just
began to master the craft, when a new, better opportunity in the village of Pribachevo appeared.
Three rich people from Shtip got an idea to construct a machine for husking rice and Stevo went
there knowing that they had a need for laborers.
They hired the ambitious and industrious youngster. He worked there and lived with others in the
house of the mechanical manager.
In the well suited and comfortable home, he
listened to the Bucharest, Sofia, Belgrade, Budapest and other radio stations on the radio with
the brand “Orion”. Stevo was delighted at the
music and he himself felt a strong desire to play
and sing one day.
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Софија, Белград, Будимпешта и другите радиостаници. Музиката го одушевувала Стево и
во него веќе тлеела сѐ поголемата желба еден
ден и тој да засвири и да запее.
Меѓутоа, не се знаело кога, бидејќи во
Прибачево работел како механичар, на турбини, и тоа само за тогашни 30 динари месечно. Тоа биле малку пари за голем труд, но во
тие тешки времиња и тоа значело нешто за
семејството на кое веднаш им ги давал. Еден
ден во куќата на техничкиот директор здогледал каталог во кој имало инструменти. Само
што ја видел хармониката му затреперила раката. Ковал планови како да собере пари, за
да може да побара од газдата да му ја нарача
хармониката преку фирмата што ја поседувал. Така, Стево се нафатил за поголем надоместок да работи и ноќе. Тогаш кога заработил онолку пари колку што чинела хармониката, собрал храброст да го замоли газдата да
му го нарача инструментот. Така и било. Со
љубезноста на домаќинот, новата лакирана
црвеникава хармоника, првиот инструмент на
Стево пристигнал во неговите раце.
На радоста и возбудата им немало крај. Се
исполнил еден од соновите на вредниот Стево,
конечно да ја има својата прва хармоника. Воопшто не губел време, туку почнал многу упорно
да учи да свири, а пеел постојано и кога работел, и во слободното време. Таа возбуда сакал
да ја сподели со своите родители и најблиските. Првиот слободен ден тој отишол во Кочани,
се разбира, со хармониката на рамо. Неговата мајка изненадено гледала со неверување,
што ли така подранил нејзиниот син. Наместо
збор да изусти, Стево ја зел хармониката и отсвирил една песна, од која неговите останале
вчудоневидени. Им ја кажал приказната дека
многу штедел за да ја купи, на што следел коментарот - дека наместо да учи и да работи за
да постане мајстор и човек, тој се зафатил со
некаква си музика. Но, не било само тоа. Татко
му ја грабнал хармониката од раце, го плеснал
со ременот по глава, а инструментот го парчосал од земја. Тоа било голем шок за младиот
иден уметник. Му се урнал сонот, му се свртеле небото и земјата, а крв му потекла по образите. Засекогаш му останала лузна на лицето
од таа „промоција“ дома, која, ете, завршила
доста неславно.
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По ваквиот груб настан, Стево веќе изгубил
интерес за да продолжи да оди на чистење на
оризот. Затоа решил да се зафати со нова работа. Да стане возач. Иако сѐ уште бил многу
млад, тој упорно учел, седејќи зад воланот на
еден камион и кога станал полнолетен од првиот обид го положил возачкиот испит.
Во меѓувреме, отишол во Белград оставајќи сѐ зад себе и пристигнал кај неговата сестра Зорка, која била омажена таму. Патот го
минал заедно со кози во еден фургон. За малку
ќе добиел ќотек бидејќи патувал како слеп патник кон Белград, но почнал да моли и да кука,
за конечно да се спогоди со газдите дека, пет
дена ќе ги храни козите во фургонот, само да
не го тепаат и да не го истераат од кај стадото.
Се смилувале козарите и Стево конечно стасал
во Белград.
Таму се вработил во една малечка воденица на Дунав, каде не му било лесно. Неговата
сестра Зорка секој ден му носела ручек. Меѓутоа, гледајќи го како слабее, го посоветувала
да ја остави таа тешка работа, оти инаку, нема
да преживее долго. Затоа заминал од воденицата, но, каде да оди?
Му помогнале двајца пријатели и го препорачале на газдите во машинско-градежната фабрика „Метализатор“. Работел на повеќе градилишта и објекти во фирмата, меѓу кои и на
највисоката зграда во тоа време на Балканот,
Палата „Албанија“ во Белград. Возбудливо му
било како младо момче, што можел од височините на облакодерот да ја гледа панорамата на
градот Белград. Не останал само на тоа, туку
продавал и весници пред фабричките порти, а
присуствувал и на разни собири, меѓу кои и во
еден дом на културата каде што пред присутните, со многу интересни пораки, се обратил
познатиот револуционер Иво Лола-Рибар.
Доста интересен период од животот на
младото, а вредно момче, кое од Кочани дошло во Белград, каде се калело и заработувало уште во своите многу рани години. Меѓутоа, Втората светска војна веќе била на прагот на земјата, а во Белград започнале демонстрации. Во тие протести учествувал и Стево.
Почнале да летаат ескадрили и да се истураат
бомби врз Белград. Страдале невини луѓе и се
пеплосувале домови.

I ДЕЛ

ЕСМА РЕЏЕПОВА И СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ

Slavè Katin

However, he didn’t know when it would happen, because he worked in Pribachevo as a mechanic on the turbines being paid at that time 30
denars per month. Little money for big effort, but
in difficult times it was a great contribution for
his family. One day in the house of his manager
he spotted a catalogue of musical instruments.
At the very moment when he saw the accordion,
his hand started to tremble. He was making plans
how to earn money and to allow himself to ask his
boss to order the accordion from the firm which
was selling it. He took the night shift in order to
get more money. After he earned enough money
for the accordion, he dared to ask his boss to order
the instrument for him. So it happened. Thankfully to his boss’s kindness, Stevo got his first instrument, the brand new reddish accordion.
Stevo’s happiness and excitement were endless. One of the dreams of the diligent Stevo became true, the dream to possess his first accordion. He didn’t waste time at, he started to learn to
play it and he sang all the time no matter he was
working or being off work. He wanted to share his
excitement with his parents and his closest relatives. The next day off he went to Kochani, and,
as you can imagine, with his accordion hanged
on his shoulder. His surprised mother looked at
him with disbelief, asking herself why her son
came that early. Stevo didn’t speak at all; he just
grabbed his accordion and played a song which
astonished his family. He told them the story that
he saved a lot of money to buy the instrument, a
story which was followed by a comment - “You,
instead of learning and working in order to become a craftsman and a person, you are involved
in music or whatsoever.” That was not the end of
that conversation. His father took the accordion
of his hands, slapped his head with his belt, and
smashed the instrument. It was quite of shock
for the young future musician. His dream was ruined, the sky and the earth overturned in his eyes
and blood ran from his cheek. That action in his
parents’ home left a scar on his face forever.
After that unpleasant event, Stevo lost any
interest to go on with the rice husking. Then he
decided to take on a new job. He was to be a driver. Although he was still a minor, he was learning
persistently, sitting behind the steering wheel of
a truck, and when he became adult he passed the
driving exam on his first try.
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In the meantime he went to Belgrade leaving
everything behind and took an accommodation
in his sister Zorka’s apartment who was married
there. He travelled toward Belgrade on a truck
loaded with goats. He was nearly beaten being
a stowaway on the way Belgrade, but he started to beg and cry and finally he made a deal with
the owners that he would feed the goats on the
truck for five days, and they would allow him to
stay with the herd. The owners took mercy and
Stevo finally arrived to Belgrade.
In Belgrade he found a job in one small mill
on the Danube River, a job which was very tough.
His sister Zorka brought lunch to him every day.
But, noticing that he was losing his weight, she
advised him to leave that tough job because he
would not survive. That was the reason why he
left the mill, but a dilemma appeared: where was
he supposed to go?
Two of his friends helped him and they recommended him to the managers of the constructing factory “Metalizator”. He worked on
several building sites and construction projects,
among which on the highest building on the Balkans at that time, the “Albania” Palace in Belgrade. Being a young boy, he was very excited
that he could watch the panorama of Belgrade
from the skyscraper. But, it was not the only job
he worked; he also sold newspapers in front of
the factory gates and he also attended various
events, among which was the one held in a House
of Culture where the famous revolutionary Ivo
Lola Ribar made a speech with many interesting
messages.
It was quite an interesting period in the life of
the young industrious boy, who came from Kochani to Belgrade, where he became tougher and
earned money since he was very young. However, the Second World War was approaching and
demonstrations took place in Belgrade. Stevo
participated in those demonstrations, as well.
The sky over Belgrade was covered by German
aircrafts which dropped their bombs over the
city. Innocent people were killed and their houses were destroyed.
Stevo couldn’t forget one horrifying sight
from the streets of Belgrade. He saw a woman
taking her child through the small street when a
bomb went off and after the explosion she held
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Стево никогаш не заборавил една морничава сцена од улиците на хаосот. Видел како
жена водела детенце по сокакот, меѓутоа, по
големата експлозија на една бомба, во нејзините раце останало само едно детско раченце.
Затоа избегал од улиците на пеколот и се упатил кај својата сестра во Гроцка. Таму останал
неколку дена. Стево заедно со сестра му одлучиле дека во ова невреме најдобро е да се врати во родното Кочани. Така и направил.

ХАРМОНИКИТЕ НА ТЕОДОСИЕВСКИ
Кога дошол дома, во Кочани, веднаш се зафатил со работа како градинар и воденичар кај
татко му. Останал извесно време, ама сметал
дека ќе му биде подобро ако стане келнер во
кафеаната на неговиот брат Јордан. Јордан бил
тазе оженет, а неговата избраничка Катерина,
во мираз му донела машина за шиење. Стево
кроел планови, како да побара од братот, да
се согласи, таа мираз - машина да ја замени за
хармоника. Барал илјада начини како да го изведе тоа и како да му каже, а да не биде одбиен и разочаран.
Најпосле собрал храброст и му го кажал таквиот предлог на својот брат. За негова среќа,
Јордан се согласил „сингерицата“ да ја замени
за хармониката „хокнер“, за конечно Стево да
го добие тоа што многу одамна го сакал. Веќе
знаел да отсвири пет-шест шлагери. Додека не
научил поширок репертоар тие како мал бенд,
ги забавувале гостите со музика која веќе станала барана. Неговата свирка била очекувана
со посебно внимание и тој бил поздравуван со
воодушевување од гостите, кои доаѓале да го
слушаат младиот хармоникаш. Кога ќе го исвирел репертоарот, песните што ги знаел, во продолжение, за да не биде глуво во ресторанот,
пуштал музика од грамофон. Полека тоа место
станувало своевиден прв диско-клуб во Кочани, и било доста интересно катче за луѓето.
Итриот Стево успеал да ги измами, насамари и исмее и бугарските окупатори. Го викнале
по повод некој нивни празник да им монтира
разглас и да пушта маршеви и снимани говори.
Тогаш им направил баш диверзија. Имено, ја
пуштил плочата со говорот и почнал да ја мрда,
па наместо говорот на генералот, плочата почнала да завива како сирена. Веднаш се возбудиле
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окупаторите, како тоа да се случи диверзија, бидејќи настанот кој го планирале да биде свечен
чин за нивниот национален празник, доживеал
фијаско. Пропаднале и огнометот и митингот,
а откако народот почнал да се исмејува, бугарските офицери се нафрлиле на Стево и почнале
силно да го тепаат. Тој едвај спасил глава и веднаш завршил во затвор.
Утредента неговиот татко со неколкумина
сограѓани отишле да побараат од џандарите
да го пуштат малолетниот син. Бидејќи окупаторите немале доказ за вината на Стево, попуштиле под притисокот и барањата на луѓето
и тој утрината излегол од затворот.
Кога ги залекувал последиците од крвничкото тепање, решил да замине во партизани, за
да се бори, а ако треба и да гине за слободата на својата земја Македонија. Се приклучил
во Четвртата македонска бригада како млад
партизан, каде комесар бил Кирил Михајловски-Груица, а потоа и Раде Гогов-Црноречки.
Стево бил бестрашно момче. Се стекнал со
име и имиџ на храбар родољуб, кој во борбите
и акциите на бригадата многу смело јуришал
напред.
Често пати прв се јавувал за да оди во извидница откривајќи ги дувлата на непријателските формации. Храбро чекорел низ планинските масиви, на тешките боишта, и насекаде
каде што било неопходно, младиот кочанчанец бил во првите борбени редови. Подоцна
Стево бил повикан во штабот од генералот
Михајло Апостолски до кого седел и Светозар
Вукмановиќ-Темпо.
Бидејќи Теодосиевски се истакнувал со
борбеност и храброст, го забележале сите
наоколу, го предложиле да замине на воено-политичка школа во Советскиот Сојуз. Но,
„воената иднина“ не била неговата опција и
желба, туку трајната определба на Стево била
музиката и ништо друго. Кога им го кажал тоа
отворено на старешините, тие толку биле лути,
што го лишиле и од оној чин кој заслужено го
добил, и уште, пак, по казна, бил испратен во
воена единица на граничниот појас со Грција.
Каде и да бил, Стево секогаш бил максимално
подготвен, храбар и воинствен.
По завршувањето на војната, станал возач на
камион со приколка, сопственост на Шумското
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only a tiny hand from her child. That was the reason why Stevo fled and returned to his sister in
Grocka on foot. He stayed there several days. Then,
both of them decided that it was best for Stevo to
return to his native town of Kochani. So he did.

STEVO TEODOSIEVSKI’S ACCORDIONS
When he came back home in Kochani, he
immediately started to work as a gardener and
miller with his father. He stayed there for a while,
but he considered that it would be better for him
to get a job as a waiter in his Brother Jordan’s
restaurant. Jordan was recently married and his
wife Katerina brought a sewing machine as her
dowry. Stevo was trying to find a way to ask his
brother to give him the sewing machine and then,
to trade it off for accordion. He was thinking and
considering thousands of ways how to tell his
brother about his idea and not to be refused and
disappointed.
At last, he decided to tell his brother. And he
did it. Fortunately, Jordan agreed to trade off
the sewing machine “Singer” for the accordion
“Hohner” and finally Stevo gained what he wanted so long. He already knew to play five or six
popular tunes. Until he learnt a wider repertoire
of songs, he and his band entertained the guests
with the music they knew how to play. The audience hardly waited to listen to his music and
the guests were delighted by the performance
of the young accordion player. After he finished
with the performance of the songs he knew, he
turned on a record player. Before long that place
became the first disco club in Kochani and it became very interesting place in which the people
of Kochani could amuse themselves.
Clever Stevo manage to cheat, deceive and
ridicule the Bulgarian occupiers. On one occasion they invited him to install loudspeakers and
to play marches and recorded speeches. And
he made sabotage. He put the record with the
speech and began to scratch it, so that instead
of the general’s speech, the record started to
howl. The occupiers got upset about it because
the event they planned to be a festive one on the
occasion of their national holiday turned into a fiasco. Even the fireworks and the meeting were
ruined and the people started to laugh at them.
The Bulgarian officers attacked Stevo and beat
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him severely. Stevo barely got out alive and ended up in jail.
The next day his father followed by some
friends of his went to ask the policemen to release his minor son. Because the occupiers had
no evidence of Stevo’s guilt, they gave in to demands and Stevo was released from jail.
When his wounds which had been inflicted by
the Bulgarian officers got better, Stevo decided
to join the partisans, to fight and if needed to die
for the liberation of his country Macedonia. He
joined the Fourth Macedonian brigade as a young
partisan, where Kiril Mihajlovski-Gruica and Rade
Gogov -Crnorechki were commissars. Stevo was
fearless boy and he gained an image of a rageous
freedom fighter that excelled in the battles and
actions of his brigade.
He often volunteered to go on reconnaissance missions in order to discover the where
abouts of the enemy’s formations. He went over
the mountains through the battlefields and anywhere where he was needed. The young man
from Kochani was always in the first lines of combat. Later, General Mihajlo Apostolski sitting next
to Svetozar Vukmanovic - Tempo, invited Stevo
into the general staff.
Because StevoTeodosievski was distinguished by his fighting spirits and bravery, everybody around noticed him and he was proposed
to attend the military and politic school in the
Soviet Union. But, a “military future” was not
his option and desire, but the music was!When
he told his superiors about his decision, they
were so angry that they deprived him of his really deserved rank; moreover, in order to punish
him, they assigned him to the military unit on the
Greek border. Wherever he was, Stevo was completely prepared, rageous and belligerent.
After the war was over, he became a truck
driver, working for the Forestry department for
Plachkovica Mountain. All day long he was transporting huge 100-year old tree trunks working in
two shifts to earn the money and to buy the accordion as soon as possible. He had an enormous
wish to gain his new instrument, because while
he was fighting in the partisans, his brother sold
his old accordion.
Being cunning and inventive, he fulfilled his
plan. He bought rice, the white gold from Kochani,
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стопанство од планината Плачковица. По цел
ден превезувал големи столетни стебла од шумата, работел дури и во две смени, само за да
заработи и да може, час побргу, да си купи хармоника. Имал голема желба повторно да дојде
до свој нов инструмент, бидејќи, додека војувал
во партизанските одреди, неговиот брат ја продал хармониката на која дотогаш свирел Стево.

да вежба, да учи и да свири. Успеал да купи
нова хармоника „велтмајстер“, со 18 регистри.
Бидејќи веќе кога свирел прстите ги чувствувал сè посигурно, затоа и решил да бара решение за да продолжи да се пробива во Скопје.
Во големиот град имал можност подобро да се
промовира и да направи кариера, меѓу поекспонираните естрадни имиња.

Со итрина и досетливост успеал во намерата. Купил и наполнил цел куфер од белото злато-оризот и отишол во Белград да го продаде
на пазарите. Бргу го продал и последниот грам
од квалитетниот кочански ориз, и со парите што
ги зел, отишол во чаршијата и веднаш си купил
половна хармоника. Просто не му се верувало
дека ја има „фронталината“ со 96 баса, па ниту
проверувал дали таа е исправна, туку целиот радосен ја зел и веднаш си заминал дома.

Веќе бил сѐ посамоуверен, сѐ подобар,
нудел поширок репертоар. Се снаоѓал. Настапувал по кафеани, барови и на разни приредби. Кога дошол до некоја пара, успеал да земе
под кирија мала соба и во неа да си ја донесе
и својата мајка Параскева (Паца), за да живеат
во центарот на Скопје.

Оваа хармоника ја користел извесно време, но кога спечалил уште повеќе пари, таа и
онака фалшива, ја продал, и купил сосема нова
хармоника „хонер“ со 120 баса, и два механички регистра. Кога го возел камионот никој не
смеел да седне на совозачкото седиште, тоа
место било резервирано само за хармониката на Стево. Секогаш додека чекал да биде
натоварено возилото, го користел времето и
вежбал без престан. Желбата за музиката, за
свирењето не можеле да ја поколебаат ни студот ни гладот. Една така фанатична упорност
и желба да успее, ја платил со своето здравје.
Некаде во 1948 година, се разболел со тешки
маки во градите. Морал да оди во санаториумот во Сурдулица, за да не земе пофатален
замав неговата влошена здравствена состојба.
Ама едно зло, никогаш не оди само. Токму во
тоа време, заминал од овој свет неговиот татко Петруш, еден од столбовите на семејството
Теодосиевски. Само нешто потоа, Бог го простил и неговиот помал брат Љубомир, кој, исто
така, боледувал во градите. Многу тешки загуби и голема тага го завила семејството на Стево, кој во тешката болка наоѓал утеха учејќи
ноти, бидејќи знаел дека тоа ќе му треба за да
продолжи понатаму во животот.

Во исто време од еден професор по музика,
земал часови по солфеж, теорија на музиката
и на инструментот. Името на Стево станувало
сè попознато и попознато. Така и бил примен
како квалитетен кадар во Народниот оркестар на Радио Скопје. Во оркестарот требало
да свири контрабас кога веќе хармоникашите
ги имало доволно. Од рано утро, па сѐ до полноќните часови, биле во студиото на Радиото.
Со другите музичари влегувал во пет часот наутро, и бидејќи имале по неколку емисии, тие
морале постојано да бидат во форма и подготвени за да ја фатат интонацијата, да издржат и
да го отсвират најдобро што е можно тоа што
се барало од нив.
Времето поминато во Радио Скопје било
едно од многуте значајни искуства, професионално калење и голем школа. Особено, кога гостувале музичари кои веќе имале силни гласовни
квалитети и изградено име и стил. На пример,
гостувале Радојка и Тине Живковиќ, Царевац,
Крњевац, и други. Стево свирел и во Тамбурашкиот оркестар и со други музички тајфи.

По цела една и пол година, сосема излекуван се вратил дома. Во Кочани започнал да фотографира и така да заработува, но, што и да
правел, неговата прва и најголема љубов била
музиката. Секој слободен момент го користел
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put it in his suitcase and went to Belgrade to sell
it on the market. He quickly sold the high quality
rice from the fields of Kochani and with the money he earned, he went to the bazaar and bought
one used accordion. He couldn’t believe that he
finally had a possession over “Frontalini” accordion with 96 basses; he didn’t even check it whether it was in function or not, and full of joy he took
it and immediately went home.
He played the accordion a certain amount of
time and when he earned enough money, he sold
that out of tune accordion and he bought a brand
new “Hohner” with 120 basses and two mechanical registers. When he drove the truck, nobody
was allowed to occupy the seat next to him. It was
reserved only for Stevo’s accordion. Whenever he
waited for the truck to be loaded, he persistently
practiced to play. It didn’t matter whether he was
hungry,, or if it was cold or hott outside.
The toll of that frenetic persistency and desire was to ruined his health. During 1948 he got
sick and felt pain in his chest. He had to go to
the sanatorium in Surdulica in order to prevent
much larger and more fatal worsening of his
health condition. But one misfortune is followed
by another. At that time his father Petrush, one
of the pillars of Teodosievski family died. Soon
after that, his younger brother Ljubomir who suffered from illness in his chest also died.. Lot of
heavy losses and sadness for Stevo who tried to
extinguish his pain by learning new notes, knowing that it would be a knowledge he would need
throughout his entire life.
After a year and a half he came home completely cured. In Kochani he engaged in the photograph business, but whatever he did, his first
and greatest devotion was music. Whenever he
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was free of his duties, he used to practice, to learn
and to play. He earned enough money to buy a
brand new “Weltmeister” accordion with 18 registers. Because he was more and more confident
in his fingers when he played, he decided to try
himself in Skopje. There were many opportunities for self-promotion and having career among
the more famous names in the field of music.
He was already self-confident, much better,
and he had broader repertoire. He found his way.
He had performances in restaurants, bars and on
various occasions. After he earned some money,
he rented a small room and brought his mother
Paraskeva (Paca) to live together in the centre of
Skopje.
At the same time he hired a professor to give
him lessons in solfeggio, theory of music and instrument. Stevo became increasingly famous.
Due to his musical quality, he was engaged in the
National Orchestra of Radio Skopje. There were
plenty of accordion players, so he was supposed
to play double bass. He spent all day long in the
studio of the Radio, from early in the morning until late in the night. He and the other musicians
would go to the studio at five o’clock in the morning and because they had several performances
they had to well-conditioned and prepared to
catch the intonation, to endure and to play with
the best of them.
The time he spent in Radio Skopje was one
of his crucial experiences, professional hardening and great school. Since there were musicians
with already proven qualities, brand and style
performing there. For example, musicians like
Radojka and Tine Zhivkovic, Carevac, Krnjevac
and others. Stevo was also a member of Tambura
orchestra and other bands.
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Параскева и Петруш, родителите на Стево / Paraskeva and Petrush, Stevo’s parents

Параскева и Стево / Paraskeva and Stevo

ПРВИОТ МУ3ИЧКИ СОСТАВ
„ТЕОДОСИЕВСКИ“

К

ако одминувало времето така Стево
сѐ повеќе бил со намера да оформи
сопствен ансамбл. Тоа и се случило
иако и делумно во 1953 година. Со
мала група музичари го формирал составот
кого го нарекол Ансамбл „Теодосиевски“. Тогаш ја набавил популарната марка на хармоники „далапе супермаестро“, прва во Македонија.
Настапувале со ансамблот со доста популарни
имиња како што биле Мирвет Беловска, Васка
Илиева, Никола Бадев, Кирил Манчевски, Блага Видец и други. Заедничките настапи обично
биле во викендите, кога воопшто не им било
тешко да одат и во кое било време, и во кои
било села и градови во земјата. Теодосиевски
не само што бил добро примен, туку неговиот
ансамбл станувал сѐ попопуларен и сѐ повеќе го
барале низ Македонија. Исто така, пристигнале
многу покани од цела тогашна Југославија. На
југословенските простори се пробивал со имиџ
на квалитетен и атрактивен состав.
За време на настапот на стадионот „Ташмајдан“ во Белград, за сестрите Даница и Дафинка Мавровски аранжирал и ромски песни.
Тие биле облечени во ромска облека и толку
успешно го претставиле ромскиот репертоар
на сцената што публиката била воодушевена
од двете сестри, а за Стево, тоа бил почетокот
со изведби на ромската музика, која докрај
била дел од неговиот репертоарен опус.
Кога бил повикан од КУД „Владо Тасевски“ да го подготви ансамблот за натпреварување на Првиот југословенски фестивал на
културно-уметнички друштва во Охрид, тој со
задоволство го прифатил тоа. Стево направил
многу проби и за првпат напишал и своја композиција за ансамблот и за него како солист на
хармоника.
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Изведбата на „соборско оро“ како солист
поминала одлично на настанот. Затоа, жирито
било фасцинирано, а Стево ја добил првата награда. Таа била најголемата награда дотогаш
како признание на неговата исклучителна работа и квалитет.
Во тој период, македонската фолк-музика
станувала сѐ побогата и поинтересна. Таа се
пробивала на југословенските простори, каде
станале популарни доста македонски песни и
пејачи, инструменталисти и композитори. Тогаш се одржувало популарното шоу „Микрофонот е Ваш“.
На оваа манифестација продефилирале
многу познати и анонимни имиња и таленти, храбри и исплашени, добри и слаби, но,
се пријавувале со намера, да си ја испробаат
среќата, па, доколку е можно, во иднина, и да
запливаат во музичките води.
Стево се сеќавал и многу често го раскажувал тоа, дека кога се појавила една мала мома
со нежен, а моќен глас, тоа допрело до срцето на публиката. Всушност, веднаш ги освоила
симпатиите на присутните во салата и на слушателите на Радио Скопје.
Тоа била Есма Реџепова.
За првпат ја слушале и ја гледале, но, за првпат и Стево го слушнал тој глас на тоа девојче, кое на сите им оставило силен впечаток. Со
нежниот кадифест глас, со егзотичниот изглед
и една благост која зрачела од неа, Есма многу
добро поминала.
Стево Теодосиевски како познат музичар
веднаш и пришол и спознавајќи дека станува
збор за голем талент и предложил на Есма да
стане член на неговиот ансамбл. По разговорот
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THE FIRST MUSIC BAND THE
“TEODOSIEVSKI” ENSEMBLE

A

s the time passed Stevo intended to
establish his own ensemble. It happened, although partly, in 1953. He
formed an ensemble with a small
group of musicians and named it “Teodosievski
Ensemble”. At that time he bought the popular
brand of an accordion know as “Dallape supermaestro”, which was the first one in Macedonia.
They organized concerts with many famous singers such as Mirvet Belovska, Vaska Ilieva, Nikola
Badev, Kiril Manchevski, Blaga Videc etc. The performances usually took place during the weekends, during when they could travel and have
their performances in any village or city in Macedonia. Teodosievski was not only welcomed, but
his ensemble became increasingly popular and
he was invited all over Macedonia. There were
also numerous invitations from cities and towns
in Yugoslavia. He achieved success in the territories of the former Yugoslavia due to his image of
quality and attractive band.
During his performance at the stadium “Tashmajdan” in Belgrade, he arranged Roma songs for
the sisters Danica and Dafinka Mavrovski. Dressed
in Roma clothes they brought the Roma repertoire
on the stage very successfully, so that the audience
was very delighted, and for Stevo it was the beginning of performances of Roma music which was a
part of his repertoire opus to the end of his life.
When he was invited by the cultural and artistic group “Vlado Tasevski” to prepare his ensemble for the competition within the first Yugoslav festival of cultural and artistic groups held in
Ohrid, he accepted it with great pleasure. They
had many rehearsals and for the first time he
composed a song for his ensemble and for his
solo performance with the accordion.
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His solo performance was the composition
„soborsko oro“ was outstanding. The jury was
fascinated, and Stevo was awarded first prize.
That was the first recognition of Stevo’s work
and quality.
In that period the Macedonian folk music became increasingly richer and more interesting.
This kind of music penetrated throughout Yugoslavia, and Macedonian songs and artists, instrumentalists and composers became very popular.
At that time the popular show “The Microphone
is yours” took place.
The participants of that show included many
famous and well known names and other talents,
some of them were brave or frightened, other
were good some not so good, but all of them
wanted to try their luck in the entertainment business. And when and if it was possible, to join any
other successful musical artists for the future.
Stevo recalls an event which he often mentioned. When a tiny girl with a soft but powerful
voice appeared, she touched the hearts of the audience. She immediately gained the likings both
of the present and Radio Skopje audiences.
That tiny girl was Esma Redzepova.
The audience, just like Stevo, heard that girl’s
voice for the first time, her voice made a great
impression to them. With her soft velvet voice,
exotic appearance and the gentleness radiating
from her, Esma had an excellent performance.
Stevo Teodosievski was already a famous
musician and he recognized her great talent, he
asked Esma to join his ensemble. Esma agreed.
They didn’t waste time and immediately started
the preparations for the incoming finale.
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Есма се согласила. Немало потреба да губат време, туку веднаш се зафатиле со работа и многу
темелно го подготвиле настапот за финалето.

 атувања: Израел, Бугарија, снимки за телевип
зијата во Виена, Австрија, гостување во Советскиот Сојуз...

Есма победила во силна конкуренција.
Ја добила првата награда, што била голема
промоција за тоа девојче со специфичен глас.
Дури и станала хит песната „Чајорије шукарије“ („Добро девојче“) и бргу ја лансирал на
музичката сцена. Песната таман како да била
создадена за нејзините гласовни потенцијали
и кадифести тонски вибрации. Ромските песни
Есма ги презентирала со исклучителна сензибилност и интерпретација.

Следела промоција на голема врата. Настап во престижната париска „Олимпија“. Отпатувале и во овој храм на културата каде се
претставиле на доста оригинален начин. Најпрво, на сцената излегол малиот Буцо со тарабуката, а потоа другите, еден по еден. Есма го
достигнала максимумот во професионалноста. Пеела, играла, ја шармирала и освојувала
публиката. Кларинетистот Пеце Петровски бил
во својот елемент. На Стево, како да му еруптирале прстите на хармониката и тој направил
една партија на волшебна егзибиција. Во салата грмеле аплаузи. Големи, долги аплаузи.
Публиката уживала во „Чајорије шукарије“,
„Чочекот“ и во другите нумери кои ја загреале
салата „Олимпија“ до точка на „вриење“, бидејќи ескалирало чувството понесено од волшебната песна и музика. Незаборавна атмосфера. Прекрасе прием.

Стево, Есма и членовите на Ансамблот „Теодосиевски“ се зафатиле со многу сериозна работа и многу потемелни подготовки. Веќе следело гостување во Белград. Песната „Чајорије
шукарије“била лансирана и позната. Во Белград на настапот присуствувал и еден од продуцентите на Телевизија Белград. Не останал
рамнодушен кога ја слушнал изведбата на Есма
и Ансамблот „Теодосиевски“. Ни за миг не се
двоумел продуцентот, туку веднаш им понудил
15-минутен настап на Телевизија Белград.
Нивното шоу го воодушевило гледачкиот
аудиториум. Пристигнале многу позитивни одгласи и веќе следен нивен настап бил во „Орфеум“, со познати естрадни ѕвезди кои биле
популарни во тоа време. Значи, им се пружила
голема можност за афирмација, а Есма и Стево
максимално го искористиле тоа. Се претставиле во најубава светлина, и така зачекориле во
сѐ повисоките скалила во естрадата на тогашните југословенски простори.
Сѐ побројни биле поканите за концерти, за
медиумски и други промоции и настапи. И не
е само тоа. Дискографската куќа „Југотон“ од
Загреб, им испратила понуда за снимање на
првата нивна плоча. Исто така, менаџерската
куќа „Југоконцерт“ ги ставила на листата за
гостување во странство, за што пристигнале и
првите ангажмани.
По ваквите сѐ побројни и поголеми естрадни и деловни активности, Есма и Стево
донеле одлука да се преселат во Белград. Нивниот скромен топол дом го свиле на Дедиње,
таму купиле една мала куќа, која ја адаптирале во своевидна музичка куќа. Како неуморно работеле, така и се ределе нивните нови
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Но, Есма и Ансамблот „Теодосиевски“ тогаш добиле покани и за филм. Во 60-тите години во минатиот век како популарни естрадни
имиња, специјално за филмот „Крст ракост“
на Жика Ристик, Стево ја напишал „Есмината
песна“. Оваа песна станала и лајт мотив на тоа
филмско остварување. Есма и Стево претставувале вистинско освежување и добиле доста
пофалби. Следеле и филмовите „Скопје 63“ и
„Татко со сила“.
Меѓутоа, со посебно чувство и роднокрајна припадност, било снимањето на филмското
остварување „Запеј Македонијо“. За тој наслов биле инспирирани од песна на Стево, се
разбира, сценаристички разработена, средена
и подготвена од познатиот поет Душан Радовиќ. Тој бил понесен од македонската музика,
од традициите, прекрасната природа и гостопримството.
Оваа приказна се снимала еден месец во
Македонија. Карванот патувал во Скопје, Кочани, Охрид, Титов Велес, Струга, Штип, и каде
не, низ македонските природни убавини. Компактната и креативна екипа направила многу
интересен и гледан филм. Бил прикажан на
Телевизија Белград во ударен термин, а потоа
добил награда на Фестивалот на краткоме-
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Although the competitors were very strong,
Esma won the first prize, which meant a great
promotion for that girl with so special voice. The
song “Chae shukarie” (“Good girl”) became an
absolute hit which launched her on the musical
stage. It seemed that that song was created exactly for her voice and her velvet tone vibrations.
Esma presented the Roma songs with exceptional sensibility and interpretation.
Stevo, Esma and the members of the “Teodosievski” ensemble began to do serious work
and with very thorough preparations. A tour to
Belgrade followed. The song “Chae shukarie”
was already launched and well-known. The show
in Belgrade was attended also by the executive
producer of a Belgrade TV station. He was astonished when he heard the performance of Esma
with the “Teodosievski” ensemble. He did not
hesitate at all, he immediately offered them a
performance at the Belgrade TV for aduration of
15 minutes.
The audience was enthusiastic about their
show. Many invitations followed and their next
performance was to take place in “Orpheum”, together with many other famous musicians of that
time. It means a great opportunity appeared for
their affirmation, and Esma and Stevo exploited it
to the maximum. The represented themselves in
the best possible light and so, they stepped onto
much higher stairs of the entertainment stage
within Yugoslavia of that time.
The invitations for concerts, media and other
promotions and performances piled up. And It was
not just only that. The recording house “Jugoton”
from Zagreb sent them an offer to create their
first record. Furthermore, the managing firm “Jugokoncert” put them on the list for tours abroad,
and their first engagements began to arrived.
After such numerous and increased entertaining and business activities, Esma and Stevo
made a decision to move to Belgrade. They established their modest home on Dedinje, where
they bought a small house and reconstructed it
in order to create a unique music house. They
worked tirelessly and new tours followed: Israel,
Bulgaria, recordings for a TV station in Vienna,
Austria, tours to the Soviet Union …
Then the peak of their promotion happened.
There was a performance in the prestigious music
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hall “Olympia” in Paris. They performed in this
venue of culture and represented themselves in
a quite original manner. The first who stepped on
the stage was the little Buco with his tabor, and
then one by one followed the other members of
the ensemble. Esma dominated the stage. She
was singing, dancing, and charming the audience.
The clarinet player Pece Petrovski was in his element. Stevo’s fingers exploded over the accordion
and he performed one magical exhibition. A huge,
endless applause was heard in the hall. The audience enjoyed the “Chae shukarie” song and the
belly dance, as well as the other parts of the show
which heated the atmosphere in “Olympia Hall” to
“the boiling point”.
After that, Esma and Teodosievski ensemble
received an offer to participate in a movie. Due
to his popularity, in the 60-ies of the previous decade Stevo composed the “Esma song” especially for the movie “Krst Rakoc” directed by Zhika
Ristic. This song also became a light motif of that
movie. Esma and Stevo were real refreshment
and they received many praises. Then the movies
“Skopje 63” and “Forcefully Father” followed.
However, the filming of the movie “Sing
Macedonia” was accompanied by a special sensitivity and affiliation to their native land. The title
was inspired by Stevo’s song and the famous poet
Dushan Radovic developed the screenplay for the
movie, arranged it and prepared it. He was elated
by the Macedonian music, Macedonian traditions,
the beautiful nature and hospitality.
The movie was shot in Macedonia for one
month. The crew travelled to Skopje, Kochani,
Ohrid, Titov Veles, Struga, Shtip and more places throughout Macedonia, characterized with
the Macedonian beauty of nature. The compact
and creative crew made very interesting movie
which was very attractive for the audience. It was
shown on the Belgrade TV in prime time and it
was awarded a prize at the Festival of short and
documentary films. Many copies of this movie
were distributed to the clubs of the Macedonian
emigrants worldwide.
However, Esma and Stevo has set a little time
to devote to each other also. They decided to say
the crucial YES in the fall of 1977! They announced
their wedding. But, a double one. One in Drachevo, according to the traditional Roma rituals, and
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тражниот и документарен филм. Многу копии
биле однесени и гледани во клубовите на македонските иселеници во светот. Ангажмани и
гостувања имало во тогашна Југославија, но и
во многу земји во светот.
Сепак, Есма и Стево најпосле си зеле парче
време само за нив, само за двајцата главни носители на Ансамблот „Теодосиевски“. Есента,
1968 година, решиле да го кажат своето судбоносно - ДА. Објавиле венчавка, и тоа двојна.
Едната во Драчево, според традиционалните
ромски обичаи, и втората, според желбата и
очекувањата на Паца, мајката на Стево, која
сакала свадба според македонските - кочански
традиции.
Бидејќи во тој период била закажана турнеја по далечната Австралија преку Матицата на иселениците од Македонија, па таквиот
спој, направил интересна комбинација за да
биде тоа и концертно и свадбено патување.
Новата брачна двојка му дала и нова додавка на ансамблот кој оттогаш се вика „Есма - ансамбл Теодосиевски“.
Австралија е интересно поднебје и предизвик, дестинација и туристичка и музичка. Од
студената европска зима новиот ансамбл
„Есма - ансамбл Теодосиевски“ се приземјил
на врелата летна австралиска почва. Одржале
голем број концерти во Сиднеј, Мелбурн, Перт,
Аделаида, Канбера, Волонгог... Со широко
срце биле дочекувани од нашите доселеници
Македонци, на кои со секоја песна се труделе
да им пренесат и донесат, парче роднокрајни
убавини и поздрави. На концертите присуствувале многу Австралијанци, кои не можеле да
ги задржат солзите. Емоциите биле силни од
двете страни...

ВО ИНДИЈА КАКО ДОМА
Набргу по враќањето од Австралија, следело ново патување. Тоа било прво гостување на
индискиот потконтинент. Влезната врата им
била градот Бомбај. Таму се претставиле со
популарни ромски, но и други нумери. Почнале
од конзулатот за потоа да засвират и запеат за
ју-градежниците на работа во Индија. Следел
концертот во „Интернационал“ за членовите
на дипломатскиот кор.
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Есма и Ансамблот „Теодосиевски“ добиле интересна покана која не можеле да ја одбијат. Тоа било настап на некаков „Каменов
брод“. Брод од флотата на Индиската морнарица кој бил направен од бетонски и камени
делови. Непосредно пред концертот, слетал
хеликоптер со првиот адмирал на индиската
воена флота, кој специјално дошол сакајќи да
присуствува на концертот на гостите од Европа. Морнарите и сите присутни, без малку на
раце ги кренале Есма и музичарите, восхитени
од уникатниот настап и специфичниот и редок
вокал на солистката.
По враќањето од Индија продолжиле со патувања и настапи. Секое лето во 70-тите години на XIX век Ансамблот со месеци гостувал по
јадранскиот брег. Понекогаш и со неколку концертни тури на ден од северните до јужните
крајморски градови, пред публика од различни етникуми, земји и континенти. Незаборавни
биле тие впечатоци од Дубровник, Улцињ, Копар, Сплит, Будва, и од каде не.
Со овој хронолошки пристап на мини-сагата на Стево, продолжуваме за да се долови
мозаикот на неговото време и живот и за да
се заокружи еден целовит приказ на неговата
блескава кариера.
Тие немале време за одмор, бидејќи влегувале од една во друга гостувачка тура. Во годините на маестралниот подем на Ансамблот,
добиле покана за повторно гостување во Индија од Романолошкиот институт, и за учество
на Првиот фестивал на ромската музика во градот Чандигар.
Не само што поканата била прифатена, туку
на пат до Индија тргнале малку со авантуристички дух. Толку далеку решиле да тргнат со
свое возило минувајќи низ какви сѐ не предели, планини, реки и долини, снегови и дождови, и сѐ така, до портите на Чандигар. Или тоа
со обична математика значи, дека извозиле 7,5
илјади километри пат до Индија. Иако успеале
да стасаат непосредно пред самиот почеток на
фестивалот, тоа не им пречело веднаш да се
подготват за излез на сцената. Заморот како
со рака бил однесен кога излегле пред многубројната публика.
Во сеќавањата на Есма и Стево им е незаборавната атмосфера и реакцијата на публиката.

I ДЕЛ

ЕСМА РЕЏЕПОВА И СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ

Slavè Katin

another one, after the wishes and expectations
of Stevo’s mother Paca - in accordance with the
Macedonian Kochani traditions.
At that time the tour to remote Australia was
scheduled by the Macedonian Immigration Agency, so that event offered an interesting combination of playing music abroad and a honeymoon.
The newly married couple added a new word
to the name of the ensemble which has been
called “Esma- Ensemble Teodosievski” since
then.
Australia is an interesting country and a challenge, a destination both tourist and musical.
From the cold European winter Esma- Ensemble
Teodosievski landed on the hot summer Australian soil. They held lot of concerts in Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Canberra, Wollongong.
Our emigrants from Macedonia welcomed them
with open hearts and the ensemble made a great
efforts to transmit and bring a beautifl piece of
homeland and greetings with their songs and
music. Many Australians attended the concerts
and they couldn’t hold their tears. On both sides
of the stage there were strong emotions.

IN INDIA LIKE AT HOME
Soon after they came back from Australia,
they faced a new tour. It was their first tour to
the Indian sub-continent. Their entrance door
was the city of Bombay. They represented themselves with popular Roma and other various
songs. They started from the consular office and
then they played and sang for the Yugoslav construction workers who were working in India.
Then there was a concert at “International” Hotel for the members of the diplomatic corps.
Esma and the “Teodosievski” ensemble received
an interesting invitation that they couldn’t refuse. It
was an invitation to perform on some “Stone ship”.
An Indian navy ship which has been built of concrete
and blocks of stone. Before the concert had started, a helicopter landed, carrying the first admiral of
the Indian military fleet who came for that special
occasion and wanted to attend the concert of the
guests from Europe. The sailors and all attendees
almost lifted Esma and the musicians in their hands,
delighted by the unique performance and the soloist’s special and rare vocal.
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They came back from India and they continued their tours. Every summer during the 1970’s
the ensemble went on several months’ tour
along the Adriatic coast. Occasionally, they had
few concerts a day in cities along the Adriatic
coast, in front of audiences composed of different ethnic groups,and from many different countries and continents. Unforgettable were those
impressions from Dubrovnik, Ulcinj, Kopar, Split,
Budva, and from elsewhere.
Presenting this chronological approach to
the mini saga about Stevo, we continue further
in order to feature the mosaic of his time and life
and to encircle the complete review of his marvelous career.
They did not have time to rest, because they
were engaged from one tour to the next tour.
In the years of the majestic rise of the ensemble
they were invited by the Romanological Institute
to re-visit India in order to take part in the first
festival of Roma music in the city of Chandigarh.
They accepted the invitation and decided to
make the adventurous trip to India. They decided to travel by car, passing through many territories, mountains, rivers and valleys, snowy
and rainy places;until they reached the gates of
Chandigarh. Or, expressed with simple terms, it
means that they drove 7,500 kilometers on their
way to India. Although they succeeded to arrive
just before their performance, it didn’t prevent
them from preparing them quickly and to appear
on the stage. When they appeared before the numerous audiences, their fatigue seemed to have
completely vanished.
The unforgettable atmospehere and the reaction of the audience remain in Esma and Stevo’s
memories. Esma sang the first song, and several
others, but the audience was quiet. No applause,
no movement among the audience. They were
disappointed with that unusual silence, went behind the stage considering it to be their big fiasco
and failure.
However, they stood with their heads
bowed, when they suddenly heard applause
which was very loud and long, and the audience
was engaged in a standing ovation. The audience demanded encores from Esma, Stevo and
the Ensemble and they returned several times to
the stage which resulted with unseen euphoria.
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Есма ја отпеала првата песна, па втората, и
неколку следни, меѓутоа, од публиката молк.
Ниту аплауз, ниту некој да се помрдне од столовите. Од таква невообичаена тишина која ги
разочарала, се повлекле, сметајќи дека тоа е
големо фијаско, и голем неуспех за нив.
Меѓутоа, само што застанале со наведнати
глави зад бината, кога наеднаш одекнал толку силен аплауз кој чиниш урива сè пред себе
и траел долго. Целата публика била на нозе и
аплаудирала непрекинато. Организаторот неколку пати ги враќал пред публиката Есма, Стево и Ансамблот, така што се создала невидена
еуфорија. По еден така голем фестивалски успех тие биле прогласени за „Крал и Кралица на
ромската музика и песна“.
Меѓутоа, како што им прилега на „Крал
и Кралица“ во престолнината на Индија - Њу
Делхи, им укажале висока чест и уважување,
претседателот и премиерот на Индија, Индира
Ганди, примајќи ги во своите официјални резиденции... Средбата била незаборавна. Многу
спомени, многу искушенија. Таму, во Идија Есма
ги нашла корените на својот ромски јазик, на
своето дамнешно потекло. Сето тоа Есма и Стево го почувствувале со возбуда и одушевување.
Затоа, во нивните изјави рекле дека во Индија
се чувствувале како дома во Македонија.
По Ромскиот фестивал нив ги чекал далечен
пат, нови илјадници километри до дома. Поминувајќи низ таа маршрута, на враќање имале
концерти во Кабул и во Техеран. По Индија
осум месеци концертно ги крстосувале Германија, Шведска, Швајцарија, Франција, Белгија
и Данска. Само што ја завршиле таа турнеја,
следела нова, двојно подолга. Цели 16 месеци
биле на пат во Соединетите Американски Држави, Канада и Мексико.
По трет пат го прелетале Атлантскиот Океан. Со автомобилот што го купиле таму, точно
45 дена патувале од Чикаго и Детроит до Виндзор и Торонто, од Гери до Кливленд и источниот Њујорк и Њу Џерси. Не се задржале само
таму туку продолжиле кон Калифорнија. Ја минале пустината Невада, стасале до градот на
коцката и илуминацијата Лас Вегас за следните
патешествија да се случуваат кон Лос Анџелес

60

и Холивуд. Мексико била новата дестинација во чиј главен град Сиудад Мексико биле
пречекани многу срдечно и биле воодушевени
од големото внимание и раскошот на животната средина и окружувањето.
Првиот концерт го одржале во југословенската амбасада, другиот во Националниот
парк, а третиот настап било 30-минутно шоу на
телевизиската мрежа чија програма од Мексико била пренесувана во голем дел од латиноамериканските земји и во САД.
Веќе ги отпакувале куферите, а Есма и Стево со другарите биле поканети повторно да
патуваат во Индија. Откако биле возвишено
испратени од Првиот фестивал на Ромите, и
по постигнатиот успех, тие заминале да учествуваат и на Вториот фестивал кој го отворила
Индира Ганди, а настапот на Ансамблот „Теодосиевски“ бил проследен со многу симпатии.
Во Њу Делхи се сретнале со претседателот на
Републиката, кому му донеле дарови од својата татковина. Тогаш одржале специјален концерт во претседателската палата. Исто така,
присуствувале на 94. роденден на легендарната личност на Индија и светот, Џавахарлал
Нехру, во неговиот град Алахабат. Таму била
и родната куќа на Индира Ганди. Се разбира,
и сето тоа не поминало без музичкиот настап
на Есма и Стево. Првиот концерт бил одржан
претпладне за младите, а вечерта следел свечениот дел пред околу пет илјади поканети угледни гости од целиот свет.
И така деновите, месеците, годините минувале.
Сѐ поисполнета, побогата и позначајна
станувала биографската реденица на Стево
Теодосиевски. Човекот кој од своето Кочани
кинисал по музичките хоризонти, постигнал исклучителни успеси, а крај себе ја имал и неговата Есма. Тандемски ги обиколиле континентите, градовите и државите. Научиле музички и
воспитале човечки, многу млади таленти, и тоа
станало дел од нивниот живот. Дале илјадници
концерти. Настапиле на сцените од студениот Сибир, до врелата Невада. Од Мексико до
Шведска. Од Канада до Австралија. Од Индија
до Египет. Од Шпанија до Германија, од Швајцарија до Иран...
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After the huge success on that festival, they were
declared to be the “King and the Queen” of Roma
music and songs.
However, as it was appropriate for a “King
and Queen” in the capital city of India - New Delhi, they were shown great honor and respect
when the President and Prime minister of India,
Indira Gandhi arranged a reception in her official residence. It was unforgettable event. There
were many memories, many temptations. It was
there, in India, where Esma found the roots of
her Roma language, of her ancient origin. All of
that was experienced by Esma and Stevo with
excitement and enthusiasm. That’s the reason
why she stated that they felt in India like being at
home in Macedonia.
After the Roma festival a long trip was ahead.
They had to travel thousands of kilometers on
their way back to home. During that route on
their way home they had performances in Kabul
and Teheran. After they came back home, they
had an 8-months tour across Germany, Sweden,
Switzerland, France, Belgium and Denmark. Immediately after they finished that tour, a new one
followed, twice as long. For a whole 16 months
they were on tour of the United States of America, Canada and Mexico.
They flew over the Atlantic Ocean for the
third time. They bought a car there and they travelled 45 days from Chicago and Detroit to Windsor and Toronto, then from there to Gary and on
to Cleveland and then to East New York and New
Jersey. But, they did not stay there. They continued on to California. They crossed Nevada desert,
they reached the city of gambling and lights of
Las Vegas continue the tour toward Los Angeles
and Hollywood. Mexico was their new destinationwhere in the capital of Mexico; they were
cordially welcomed and they were very excited
by the attention they were paid and the luxury
that they were surrounded by.
They held their first concert in the Yugoslav
embassy, the second in the National Park, and
the third one was the 30-minutes show on the
TV network where the program was transmitted
from Mexico to the most of the other Latin American countries and the United States of America.
Just after they unpacked their suitcases Esma
and Stevo and their companions were invited to
visit India once again. After they were seen off
from the first Roma Festival with full honors, and
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after the success they achieved, they went to India
in order to take participation at the second festival
as well. The festival was opened by Indira Gandhi,
and the performance of “Teodosievski” ensemble was followed with lot of affinity. In New Delhi
they met the President of the Republic whom they
gave presents from their homeland. At that time
they held a special concert at the President’s palace. They were also guests at the 94th birthday party of the legendary figure of India and worldwide,
Nehru, in his native city Allahabad. There was also
the house in which Indira Gandi was born. Indeed,
Esma and Stevo made a contribution to the birthday party with their performance. The first concert
was held before noon for the young guests, and
the ceremonial part took place in the evening in
the presence of approximately five thousand invited guests from all over the world.
And so day after day, month after month,
year after year the couple, Esma and Stevo made
their contributions to the world of music..
Increasingly rich and important was the biographical string of Stevo Teodosievski. The
man who left his native Kochani to follow his
musicial talents, he achieved extremely high success; and, above all, he had his Esma by his side.
They travelled together all over the world, visited continents, cities, and countries. They taught
and raised many young children and encouraged
their talents and it became an important part of
their life. They held thousands of concerts. They
had performances all over the world, from the
freezing Siberia, to the hot Nevada desert. from
Mexico to Sweden,.to Canada, Australia to India,Egypt, Spain, Germany, Switzerland and to Iran.
The list is very long to completely list here!.

ESMA REDZEPOVA AND STEVO TEODOSIEVSKI
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ЕСМА РЕЏЕПОВА ВТОРА МАЈКА ТЕРЕ3А
Славе Ка�ин
�ел о� книга�а „СВЕТОТ НА ДЛАНКА“ - Ин�ија (6)
среда, 28 јануари 2015

Есма е најголем �ромо�ор на ромска�а и
на маке�онска�а музичка �риказна насека�е
низ све�о�. Таа и С�ево �ееле за сиромашни�е и бес�омошни�е во Ин�ија, Мексико, Пакис�ан, Иран и �руги земји во све�о�. За�оа,
Есма Реџе�ова-Тео�осиевска не случајно ја нарекуваа� в�ора Мајка Тереза.

Тие заедно, безгранично ја сакале својата
земја и во себе ја носеле и ја ширеле традицијата на македонскиот и ромскиот народ, кој како
трепет е прелеан низ звуците што се шират.
Нивното заедничко мото „Ако имаш две, подари едно“ било и е доследно на нивната мисија
да даруваат на кого му е потребно.

Македонскиот естраден уметник, Есма
Реџепова - Теодосиевска е родена на 8 август
1943 година, во Скопје, и потекнува од сиромашно работничко семејство. Но, потеклото и
историјата на нејзиното семејство е интересно,
преселничко, составено од повеќе нации, космополитско, во кое царувале трите најважни
светски религии: еврејската, муслиманската и
православната.

За време на заедничката кариера Стево и
Есма Теодосиевски, посвоиле 47 момчиња, ги
здомиле, ги воспитувале, ги образувале, овозможувајќи им да завршат музичко училиште во
нивниот дом и сега сите тие имаат изградено
сопствена музичка кариера. Денес, Есма, со
својата целосна поддршка ја финансира девојката Елеонора Мустафова, која се очекува
да биде соодветна замена во пеењето.

Биографијата на оваа извонредна пејачка,
жена, хуманитарка, за која авторот на овие
редови подготви опширна монографија (на македонски, англиски и ромски јазик) за животот
и делото за неа и нејзиниот животен сопатник
Стево Теодосиевски. Есма и Стево одржале
илјадници хуманитарни концерти за оние на
кои им била потребна помош насекаде низ светот. Есма пеела за беспомошните во Индија,
Мексико, Србија, Босна, Пакистан, Хрватска,
Иран и други земји во светот, но најмногу во
Македонија. Таа е најголем промотор на ромската, особено на македонската музичка приказна насекаде низ светот. Затоа, Есма Реџепова-Теодосиевска не случајно, ја нарекуваат
втора Мајка Тереза.

Покрај создавањето на вака бројно музичко семејство, Есма Реџепова- Теодосиевска и
Ансамблот „Теодосиевски“ имаат одржано
повеќе од 2.000 хуманитарни концерти, имаат
спроведено повеќе хуманитарни активности
и донации, од кои би се издвоила донацијата
направена за градот Скопје „Домот на хуманоста и Музејот на музиката на Есма и Стево
Теодосиевски“, во кој денес живее Есма Реџепова-Теодосиевска.
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Со право се вели дека хуманоста и борбата
за мир со песна и благородни дела е основна
содржина и богатство на животот на Есма. Со
порака за мир, Есма со Ансамблот „Теодосиевски" престојуваше во многуте кризни подрачја во светот кои беа зафатени со војни, од

ESMA REDZEPOVA –
THE SECOND MOTHER TERESA
Slavé Katin
A part of the book "THE WORLD IN MY PALM" - India (6)
Wednesday, January, 28, 2015

Esma is the most prominent promoter of the
Roma and Macedonian music story all over the
world. She and Stevo had sung for the poor and
helpless in India, Mexico, Pakistan, Iran and in
many other countries throughout the world. That
is the reason why Esma Redzepova-Teodosievska
is rightfully named the second Mother Teresa.
The Macedonian Estrada artist, Esma Redzepova-Teodosievska was born on August 8, 1943 in
Skopje. She originates from a poor worker’s family. However, the origin and the history of her family are very interesting, migratory one, composed
of a number of nations, cosmopolitan, wherein
the three most important world religions: Judaism, Islam and Orthodoxy were prevailing.
The biography of this extraordinary singer,
woman, humanitarian about whom the author of
this text has prepared an extensive monograph
(in Macedonian, English and Roma) about her and
her life companion Stevo Teodosievski’s life and
deed. They have held thousands of humanitarian
concerts for those who were in need of help all
over the world. Esma has sung for the helpless
in India, Mexico, Serbia, Bosnia, Pakistan, Croatia,
Iran and in many other countries in the world, but
mostly in Macedonia. She is the most prominent
promoter of Roma, and especially of the Macedonian music story throughout the world. That is
the reason why Esma Redzepova-Teodosievska is
rightfully named the second Mother Teresa.
Both of them have infinitely loved their native
land. They have had in their hearts the traditions

of both the Macedonian and Roma peoples and
they struggled to spread those traditions through
the music they performed. Their common motto
“If you have two, give away one” was and is still
consistent to their mission to give away to those
in need.
During their joint career Stevo and Esma Teodosievski have adopted 47 boys, gave them a
home, raised them and educated them providing
them for a possibility to complete music school in
their home; today all of them have their own music careers. Today Esma completely and financially
supports the young girl Eleonora Mustafova who
is expected to replace Esma on the music stage.
Besides establishing such a numerous music
family, Esma Redzepova-Teodosievski and “Teodosievski” Ensemble have held more than 2,000
humanitarian concerts, organized a number of
humanitarian activities and donations, of which
we would point out the donation given to the city
of Skopje, “The House of humanity and Museum
of music of Esma and Stevo Teodosievski” where
Esma Redzepova-Teodosievska still lives.
Esma and “Teodosievski” Ensemble in Chandigarh.
It is rightfully said that the humanity and fight
for peace by singing and doing noble deeds is
the fundamental part of Esma’s life. Carrying the
message for peace, Esma and “Teodosievski”
Ensemble were present in the numerous crisis
areas worldwide, areas affected by wars, natural
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 риродни катастрофи, епидемии, охрабруп
вајќи ги и духовно помагајќи им на луѓето да ја
пребродат кризата.
Сепак, Есма и Стево најпосле си зеле парче
време само за нив, само за двајцата главни носители на Ансамблот „Теодосиевски“. Есента,
1968 година, решиле да го кажат своето судбоносно - ДА. Објавиле венчавка, и тоа двојна.
Едната во Драчево, според традиционалните
ромски обичаи, и втората, според желбата и
очекувањата на Паца, мајката на Стево, која
сакала свадба според македонските - кочански
традиции.
Бидејќи во тој период по свадбата била закажана турнеја по далечната Австралија преку
Матицата на иселениците од Македонија, па
таквиот спој, направил интересна комбинација за да биде тоа и концертно и свадбено
патување.
Австралија е интересно поднебје и предизвик, и туристичка и музичка дестинација. Од
студената европска зима новиот ансамбл
„Есма - ансамбл Теодосиевски“ се приземјил
на врелата летна австралиска почва. Одржале
голем број концерти во Сиднеј, Мелбурн, Перт,
Аделаида, Канбера, Волонгог... Со широко
срце биле дочекувани од нашите доселеници
Македонци, на кои со секоја песна се труделе
да им пренесат и донесат, парче роднокрајни
убавини и поздрави. На концертите присуствувале многу Австралијанци, кои поради силните
емоции не можеле да ги задржат солзите радосници.
Набргу по враќањето од Австралија, следело ново патување. Тоа било прво гостување на
индискиот потконтинент. Влезната врата им
била градот Бомбај. Таму се претставиле со
популарни ромски, но и други нумери. Почнале од конзулатот за потоа да засвират и запеат
за југословенските градежни работници кои
престојувале на работа во Индија. Потоа следел и концертот во „Интернационал“ за членовите на дипломатскиот кор.
Есма и Ансамблот „Теодосиевски“ добиле
интересна покана која не можеле да ја одбијат.
Тоа било настап на некаков „Каменов брод“.
Брод од флотата на Индиската морнарица кој
бил направен од бетонски и камени делови. Непосредно пред концертот, слетал хеликоптер

64

со првиот адмирал на индиската воена флота,
кој дошол специјално сакајќи да присуствува
на концертот на гостите од Европа. Морнарите и сите присутни, речиси на раце ги кренале
Есма и музичарите, восхитени од величествениот настап и специфичниот и редок вокал на
солистката.
Во сите земји ширум Земјината топка прозвучела ромската и македонската песна, носени
од моќниот глас на Есма Реџепова-Теодосиевска. Светот со години ја препознава по нејзината ретко убава песна „Зошто си ме мајко
родила“ и „Чајорије шукарије“ (Убаво девојче)
и одговорот на овие стихови е веќе кристално
јасен дека таа е на овој свет поради една своја
мисија - да пее, да облагородува, да помага...
Тие немале време за одмор, бидејќи влегувале од една во друга гостувачка тура. Во годините на маестралниот подем на Ансамблот,
добиле покана за повторно гостување во Индија од Романолошкиот институт, и за учество
на Првиот фестивал на ромската музика во градот Чандигар.
Не само што поканата била прифатена, туку
на пат до Индија тргнале малку со авантуристички дух. Толку далеку решиле да тргнат со
свое возило минувајќи низ какви сѐ не предели, планини, реки и долини, снегови и дождови, и сѐ така, до портите на Чандигар. Или тоа
со обична математика значи, дека извозиле 7,5
илјади километри пат до Индија. Сите години
заедно со Стево Теодосиевски, сè до неговата
смрт, одржале многубројни концерти по целиот свет. Меѓутоа, концертите во Индија ќе останат во трајно сеќавање. Имено, во Пенџап,
од каде се корените на ромскиот јазик во 1976
година, Есма и Стево се прогласени за „Кралица и Крал на ромската музика во светот“. Затоа тие изјавиле дека во Индија се чувствуваат
како дома.
Пролетта, 1974 година, во домот на Теодосиевски влегол човек во години. Тој бил црномурест и бил менаџер по име Риши кој дошол од Индија како директор на Романолошкиот институт. Неговата цел била да ги запознае
Есма и Стево и да го испита пулсот дали имаат
желба да патуваат за Индија на ромскиот фестивал. Секако, дека една таква укажана чест
и лично врачена покана од организаторот, не

catastrophes, epidemics, encouraging and spiritually helping the people to overcome the crisis.
However, Esma and Stevo took little time to
devote only to each other, only for them who
were the main figures of “Teodosievski” Ensemble. In the fall 1968 they decided to say their crucial
– I DO. They announced their wedding, which was
to be dual. One took place in Drachevo, according
to the traditional Roma rituals, and the second,
according to the wish and expectations of Paca,
Stevo’s mother, who desired a wedding according
to the Macedonian – Kochani traditions.
In that period, immediately after their wedding the House of immigrants from Macedonia
has organized a tour throughout distant Australia
which resulted in a very interesting combination
of a concert and a honeymoon at the same time.
Australia is an interesting land and a challenge, a destination which was both tourist and
music. From the freezing European winter the
newly formed ensemble “Esma – Teodosievski
Ensemble” landed on the hot summer Australian
soil. They have held a large number of concerts
in Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Canberra,
Wollongong … They were welcomed with open
heart by our Macedonian immigrants to whom
they tried to transmit and bring through each
song, a piece of the beauties and greetings from
their native land. Those concerts were attended
by many Australians who could hardly hold their
tears. Emotions were strong on both sides.
Soon after they came back from Australia,
they faced a new tour. It was their first tour to
the Indian sub-continent. Their entrance door
was the city of Bombay. They represented themselves with popular Roma and other various
songs. They started from the consular office and
then they played and sang for the Yugoslav construction workers who were working in India.
Then there was a concert at “International” Hotel for the members of the diplomatic corps.
Esma and the “Teodosievski” ensemble received an interesting invitation that they couldn’t
refuse. It was an invitation to perform on some
“Stone ship”. An Indian navy ship which has been
built of concrete and blocks of stone. Before the
concert had started, a helicopter landed, carrying
the first admiral of the Indian military fleet who
came for that special occasion and wanted to

a ttend the concert of the guests from Europe.
The sailors and all attendees almost lifted Esma
and the musicians in their hands, delighted by the
unique performance and the soloist’s special and
rare vocal.
In all countries throughout the Globe the
Roma and Macedonian song performed by the
powerful voice of Esma Redzepova-Teodosievska was heard. During the years, the world recognized her after her wonderful song “Why did you
give a birth to me, mother?” and “Chayorie shukarie” (Beautiful girl). After she sang these beautiful lines it became totally clear that she was
brought to this world because of one and single
mission – to sing, to ennoble, to help…
They did not have time to rest, because they
were engaged from one tour to the next tour.
In the years of the majestic rise of the ensemble
they were invited by the Institute of Romanology
to re-visit India in order to take part in the first
festival of Roma music in the city of Chandigarh.
Not only that they accepted the invitation,
but they decided to make the adventurous trip
to India. They decided to travel by their own car,
passing through many territories, mountains, rivers and valleys, snowy and rainy places; until they
reached the gates of Chandigarh. Or, expressed
with simple terms, it means that they drove 7,500
kilometers on their way to India.
All the years spent with Stevo Teodosievski
until his death they have held numerous concerts
throughout the world. However, the concerts in
India will stay in Esma and Stevo’s memories forever. Namely, in 1976 in Punjab, where the roots
of the Roma language are from, Esma and Stevo
were declared to be the “King and the Queen” of
Roma music in the world. That is the reason why
they have stated that in India they felt like they
were at home.
In the spring 1974, a swarthy older man entered the Teodosievski home. That was the manager Rishi who came from India as a director of
the Institute of Romanology. He wanted to meet
Esma and Stevo and to ask them whether they
were willing to go to India for the Roma festival.
Of course, they could not refuse such an honour
and a personally delivered invitation by the organizer. They knew that their additional trip to India
would enrich their life in show business.
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можела да биде одбиена и пропуштена. Туку
и тоа индиско патешествие со толку почести и
внимание, уште повеќе го дополнува богатиот
мозаичен естраден живот.
Како резултат на преговорите со менаџерот од Индија, Есма и Ансамблот „Теодосиевски“ гостувале во градот Чандигар, каде се
одржал Светскиот фестивал на ромската музика, со учество на претставници од 20 земји од
светот. Таму Есма и официјално била прогласена за „Кралица на ромската музика“.
Меѓутоа, како што им прилега на „Крал и
Кралица“ во престолнината на Индија - Њу Делхи, им укажале висока чест и уживање, претседателот и премиерот на Индија, Индира Ганди,
примајќи ги во своите официјални резиденции...
Средбата била незаборавна. Многу спомени,
многу искушенија. Таму, во Индија, Есма ги нашла корените на својот ромски јазик, на своето
дамнешно потекло. Сето тоа Есма и Стево го почувствувале со возбуда и одушевување. Затоа,

во нивните изјави рекле дека во Индија се чувствувале како дома во Македонија.
Повторно Есма и Стево со другарите биле
поканети повторно да патуваат во Индија. Откако биле возвишено испратени од Првиот
фестивал на Ромите, и по постигнатиот успех,
тие заминале да учествуваат и на Вториот фестивал кој го отворила Индира Ганди, а настапот на Ансамблот „Теодосиевски“ бил проследен со многу симпатии. Во Њу Делхи се сретнале со претседателот на Републиката, кому
му донеле дарови од својата татковина. Тогаш
одржале специјален концерт во претседателската палата. Исто така, присуствувале на 94.
роденден на легендарната личност на Индија
и светот, Џавахарлал Нехру, во неговиот град
Алахабат. Таму била и родната куќа на Индира Ганди. Се разбира, и сето тоа не поминало
без музичкиот настап на Есма и Стево. Првиот
концерт бил одржан претпладне за младите, а
вечерта следел свечениот дел пред околу пет
илјади поканети угледни гости од целиот свет.
Во дел од биографијата на Есма Реџепова-Теодосиевска, меѓу другото е запишано дека
таа како естраден уметник одржала илјадници
концерти насекаде во светот, околу шестотини
композиции се трајно впишани на плочи касети
и компакт-дискови, отпеани на 20 јазици; телевизијата - како еден од електронските медиуми
и има отстапено многу часови; има добиено повеќе од 2.000 благодарници за хумано дело, затоа ја споредуваат со Мајка Тереза.
Таа е носител на златен и сребрен Титов
медал за особени придонеси во културата во
поранешна Југославија; добила златен медал
за „Пејач на милениумот“, доделен во Москва
во конкуренција на врвни пејачи од 83 земји;
добитник е на наградите „13 Ноември“ и „20
Ноември“, освојувач е на наградата на УНИЦЕФ во Белград и носител на првиот пасош од
Детската амбасада во светот; двапати била
кандидат за Нобеловата награда за мир зад
чија кандидатура се потпишале повеќе од 50
невладини хуманитарни институции од татковината и ширум светот; носител е на титулата
„Примадона на европската песна“ и „Кралица
на ромската песна во светот“; добитник е на
државната награда „Мајка Тереза“; добила
„Орден за заслуги на Македонија“ и, исто така,
добитник е на титулата „Национален уметник
на Македонија“.
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As a result of their negotiation with the
manager from India, Esma and “Teodosievski”
Ensemble visited the city of Chandigarh, where
the World festival of Roma music took place, in
which participated representatives of 20 countries around the world. On that festival Esma
was officially pronounced “The queen of the
Roma music”.
However, as it was appropriate for a “King
and Queen” in the capital city of India - New Delhi, they were shown great honor and respect
when the President and Prime minister of India,
Indira Gandhi arranged a reception in her official residence. It was unforgettable event. There
were many memories, many temptations. It was
there, in India, where Esma found the roots of
her Roma language, of her ancient origin. All of
that was experienced by Esma and Stevo with
excitement and enthusiasm. That’s the reason
why they stated that they felt in India like being
at home in Macedonia.
Esma and Stevo and their companions were
invited to visit India once again. After they were
seen off from the first Roma Festival with full
honors, and after the success they achieved, they
went to India in order to take participation at the
second festival as well. The festival was opened
by Indira Gandhi, and the performance of “Teodosievski” ensemble was followed with lot of
affinity. In New Delhi they met the President of
the Republic whom they gave presents from
their homeland. At that time they held a special
concert at the President’s palace. They were also
guests at the 94th birthday party of the legendary figure of India and worldwide, Nehru, in his
native city Allahabad. There was also the house
in which Indira Gandi was born. Indeed, Esma and

Stevo made a contribution to the birthday party
with their performance. The first concert was
held before noon for the young guests, and the
ceremonial part took place in the evening in the
presence of approximately five thousand distinguished guests from all over the world.
In one part of Esma Redzepova-Teodosievska’s biography, among others, it is recorded that
as a singer she has held thousands of concerts in
all parts of the world, about sex hundred compositions are permanently recorded on sound
records, sound tapes and compact discs, which
were performed in 20 different languages; the TV
as one of the electronic media has provided many
hours for her performances; she was awarded
more than 2,000 letters of appreciation for her
humanitarian activity, that is why she is compared with Mother Teresa.
She was awarded a Silver and Gold Medal by
President Josip Broz Tito for her exceptional contribution in the field of culture in former Yugoslavia; she won a gold medal as a "Millennium Singer" in Moscow among a competition of eminent
singers from 83 countries; she is a winner of the
prizes “13 Noemvri” and “20 Noemvri”; she also
won the prize by UNICEF in Belgrade, and she is a
holder of the first passport of the Children Embassy in the world; she was nominated twice for Nobel prize for peace, which nomination was signed
by more than 50 non-governmental humanitarian
institutions from her homeland and worldwide.
She is also a holder of the title “Prima donna of
the European song” as well as a “World Queen
of the Roma song”; she won the national award
"Mother Teresa”; she was awarded the "Order of
Merit of Macedonia”, and she is also declared a
“National Artist of the Republic of Macedonia”
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Есма и Стево со претседателот на Индија
Esma and Stevo with the president of Indija

Есма и Стево со Индира Ганди
Esma and Stevo with Indira Gandi

Есма и Стево со секретарот на Индискиот совет / Esma and Stevo with the secretary of the Councel of India

Учество на фестивалот на Ромите / Participation of the Roma Festival

КОЧАНИ - РОДНИОТ ГРАД НА
СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ

К

очани е родниот град на композиторот, продуцентот и животниот
сопатник на Есма Реџепова, Стево
Теодосиевски (1924-1997). Градот
е распослан низ широкопојасните раскошни
оази на полјаните и ридовите и со специфичната питомина на плодната котлина и високите
планини на Осоговскиот масив. Извонредната
местоположба, географските и климатските
поволни карактеристики и услови, од дамнина
му давале посебен белег и видлив спецификум
на ова поднебје. Го врвеле, заминувале или останувале тука век да векуваат, разни дојденци,
вери и нации, освојувачи, карвани и трговци
низ долгите врвици на постоењето.

Народот на кој најдоброто оро му е античкото оро, кое се вика „тешкото“, објективно и
не можел да има поинаква судбина и поинакво
минато. Македонија не само што отсекогаш
била на сечилото на многуте мечеви и јатагани,
сабји и ками, туку во неа се судрувале и прекрстувале многу различни култури. И токму
таа Македонија, всушност, била и е лулка на
цивилизациските средишта како една најстара
цивилизација.

Татковината на Есма Реџепова и Стево Теодосиевски Македонија е една од најстарите
земји во светот. Затоа, се вели дека е библиска, света земја. Таа со својата древност и милениумска вековитост е гордост, радост и тага,
сон и јаве за секој Македонец. Нејзината географска положба ја прави крстосница на различни цивилизации, религии, традиции и обичаи. Тоа значи дека секој камен, секоја грутка
црна земја, секоја река и планина, зборуваат за
бурната историја на Македонија. И денес, Македонија сè уште во себе крие многу тајни од
минатото, кои, веројатно, ќе бидат предизвик
за наредните генерации.

Вековната борба на македонскиот народ
за национална и социјална слобода, борба за
правда и вистина, особено неговото активно
вклучување во антифашистичката коалиција,
по Втората светска војна, овозможила тој да
се здобие со суверена држава, со национални институции и со разновидна палета на културна комуникација со светот. Македонскиот
јазик стана официјален јазик на Република
Македонија, познат и признат во светски рамки. Се изучува на многу универзитети на неколку континенти и придонесува за ширење на
вредностите на македонската култура и нивно
вклучување во ризницата на светската култура. За жал, во деловите на Македонија, особено оние кои сè уште се наоѓаат во составот
на Грција, Бугарија и Албанија, негаторскиот
однос кон македонскиот идентитет и натаму
продолжува.

Во богатата историја на Европа тешко е да
се најде народ каков што е македонскиот, кој
имал толку многу превирања со своето национално конституирање. Тешко е да се најде друг
народ во светот кој имал и толку бурна историја. Затоа, често се вели дека на многу народи
судбината им била историјата, а на Македонецот историјата му била судбина.

По ослободувањето, цела Република Македонија доживеа силен подем во образованието,
културата и изградбата, како и во општественото живеење. Тогаш, особено, Стево Теодосиевски, а и Есма уште како дете ги почувствуваа и
ги наследија сите тие убави благодети на животот. Тој почна да се интересира за иднината во
животот, за училиштето, за книгите…
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KOCHANI - THE HOMETOWN
OF STEVO TEODOSIEVSKI

K

ochani is the native town of the composer, producer and the life companion of Esma Redzepova, Stevo Teodosievski (1924-1997). The town is
spread over the wide and rich oases of meadows
and hills and it is characterized by its pleasant
region of the fertile valley and the high mountains of the Osogovo massif. The outstanding
position, the geographic and favorable climate
characteristics and conditions give a distinctive
feature since the beginning. Various newcomers,
religions and nations, conquerors, caravans and
merchants passed through this town, leaving or
staying to live there.
Esma and Stevo Teodosievski’s fatherland of
Macedonia is one of the oldest in the world. Therefore, it is said that it is a Holy and Biblical land. With
its ancient and millennia-long history, Macedonia
is the pride, joy and sorrow, dream and reality of
every Macedonian. Its geographic location makes
it the crossroads of various civilizations, religions,
traditions, and customs. It means that every stone,
every lump of black earth, every river and mountain speaks of the turbulent history of Macedonia.
Even today, Macedonia continues hiding in itself
many secrets from the past, which will probably
be a challenge for future generations.
In the rich history of Europe, it is hard to find
a people like the Macedonians who suffered so
much upheaval during their national establishment. It is hard to find another people in the world
who had such a turbulent history, as well. Every
single storm struck them. There was no war that
failed to strike them. Each misfortune that took
place in those areas put Macedonia in the very
center, while the Macedonians received the first
blows. Following their destiny in the last thirteen
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centuries, it could be said that destiny was history
to many people, while for the Macedonians, history was their destiny.
Judging objectively, the people, whose best
dance is the ancient folk-dance called “Teškoto”,
could not help having such a fate and past. Macedonia was not only always at the point where many
swords and yataghans crossed, where sabers and
daggers crossed, but it was also the place where
a number of different cultures clashed and intersected one another. In fact, Macedonia of that
time was and now is the cradle of civilization, a focal point as one of the most ancient civilizations.
The age-old fight of the Macedonian people
for their national and social freedom, for justice
and the truth, especially their active involvement in the antifascist coalition, enabled them
to acquire, after WWII, their sovereign state
that had its own national institutions and an array of cultural communication with the world.
The Macedonian language became an official
language of the Republic of Macedonia that is a
well-known and acknowledged through out the
world. It is studied at many universities on several continents, and it contributes to the spreading
of the values of Macedonian culture and their inclu sion in the common treasury of world culture.
Unfortunately in the parts of Macedonia that are
still under Greece and Bulgaria the well-known
attitudes to deny the Macedonian identity and
truth are still in effect.
After its liberation, the Republic of Macedonia, as a whole, has experienced a substantial rise
in the fields of education, culture and construction, as well as social life in general. Even as a boy,
Stevo Teodosievski gained and enjoyed all those
great advantages and benefits of life in that
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Јордан и Стево со внуците / Jordan and Stevo with there grandchildren

Есма со дел од фамилијата Теодосиевски / Esma with a part of the Teodosievski's family
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Почна да ги чита книгите во скромната училишна библиотека и да се развива како напреден младинец кој беше сакан и почитуван меѓу
учениците, наставниците и луѓето во Кочани.
Татковината на Есма и Стево Теодосиевски
во 1944 година беше прогласена за Народна
Република Македонија во рамките на тогашната Федеративна Народна Република Југославија. Не многу години потоа беше преименувана во Социјалистичка Република Македонија.
Меѓутоа, кога пропадна социјалистичкиот
блок во 1989 година, југословенските републики тргнаа по патот на одделување. Така, и Македонија, со Референдумот од 8 Септември
(гроздобер) 1991 година, беше конституирана
како посебна, независна и суверена држава Република Македонија. Тогаш, во тие ѕвездени
мигови, Република Македонија стана член на
Обединетите нации и постојан член на многу
меѓународни организации.
Периодот од независноста на Република
Македонија - 8 Септември (гроздобер) 1991
година па до денес, е исполнет со изградба на
бројни епохални споменици од историјата на
македонскиот народ и на Македонија од античко време до денес. 8 (осми) Септември е ден
над деновите и еден од најзначајните датуми
за опстојувањето, за напредокот и иднината во
целина како за Македонците така и за сите етнички групи кои живеат овде, а, исто така, и за
Република Македонија.
Tреба да се нагласи дека голем број досегашни историски и археолошки наоди потврдиле голем број факти од балканско, европско
и светско значење на коишто изворите им се
од Македонија и за кои ние Македонците треба да бидеме горди.
Археолошките артефакти се автентичното
сведоштво и доказ за долгиот живот во атарите на Кочани. Постојат траги за антички населби кај Долно Гратче како и остатоци од бедеми
од римско време, од византиско, и многу керамика, предмети, монети и накит од разни периоди. Затоа, со право се вели дека кочанско-виничкиот крај е археолошки мегдан.
Во пишуваните документи името на Кочани
за првпат се спомнува во 1337 година и тоа во
една грамота. Има и други докази од антиката
и потоа. За време на османлиското владеење
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ликот на градот се видоизменувал кога се подигале кули за одбрана, стражарење, а потоа и
за мерење на времето.
Според легендата за потеклото на името на
Кочани се вели дека многу одамна, еден човек
по име Кочо бил на печалба во Кина. Работел
што работел, по долги години решил да се врати во родниот крај. Бидејќи во Кина оризот бил
основна храна, на заминување решил со себе да
понесе и ориз со надеж дека оваа земјоделска
култура ќе успее во неговиот крај. Со себе понел
мало количество од ова „бело злато“, со цел
лесно и без проблеми да го пренесе од едно во
друго царство. При влегувањето во царството во
кое се наоѓало и неговото родно место наишол
на проблеми: оризот бил забранет за внесување
во каква било форма. Сепак, Кочо не сакал да се
откаже од намерата да го внесе оризот во својата земја. Се мислел и на крајот се сетил. Дознал
дека гуските како трговска стока не биле забранети за внесување. Купил гуски, им го дал оризот
да го изедат, а потоа ги заклал. По влегувањето
во својата земја ги исчистил и од нив го извадил
оризот. Така, според легендата, Кочо го пренел
оризот од Кина, започнал да го произведува, со
што му дал нов белег и култура на овој крај, а според неговото име, местото каде што започнал да
се одгледува оризот - го добило името Кочани.
Македонскиот револуционер Ѓорче Петров во својата книга „Материјали по изучувањето на Македонија“ издадена во 1896 година, запишал едно друго предание и легенда
за настанокот и потеклото на името на градот
Кочани. Имено, градот Кочани некогаш бил
погоре по реката на местото на сегашното
село Гратче, а местото на сегашното Кочани
било блато и по него паселе цели стада свињи.
Тука биле „кочини�е“ (места во кои ги затвораат свињите) на граѓаните поради што и новооснованиот град бил наречен Кочани. Во
некој бој жителите на градот биле исклани и
се пролеало толку крв што од неа се образувала бразда во која се удавил еден јунец. После
битката градот се преместил кај кочините и се
нарекол Кочани.
Патеписните хроничари, во 1660 година,
овој населен реон го бележат со 600 куќи,
3.000 жители и 15 дуќани. Натаму низ децениите и вековите, Кочани доживува разни промени, урбани и други трансформации, но, и покрај
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 eriod. This aroused his interest in the future of
p
his life, in education, in books. He started to read
books at the not so well-stocked school library
and he grew into a progressive young man who
was loved and respected by his fellow-students,
teachers and people in Kochani.
Esma and Stevo Teodosievski’s homeland
was proclaimed as the People’s Republic of
Macedonia in 1944 within the boundaries of the
former Federal People’s Republic of Yugoslavia.
Not many years afterwards, it was renamed Socialist Republic of Macedonia. However, when
the socialist block collapsed in 1989, the Yugoslav republics opted for their independence. As a
result, Macedonia was constituted as a separate,
independent and sovereign state; the Republic
of Macedonia following the referendum held on
September 8th, 1991. In those starry moments,
the Republic of Macedonia became a member of
the United Nations and a permanent member of
many other international organizations.
For the Republic of Macedonia the period
since the achievement of independence - September 8th, 1991 - thus far has been fulfilled with
construction of a great number of monuments
from the history of the Macedonian people and
Mac- edonia since ancient times. The 8th of September is one of the most significant dates for
the continuation, progress and future of Macedonians, of other ethnic groups, and of the Republic of Macedonia as a whole.
It should be pointed out that there are many
historical and archaeological findings that have
confirmed the numerous facts of great importance to the Balkans, Europe and the world originating from Macedonia. Therefore we, the Macedonians, should be proud of them.
Archeological artifacts are authentical testimony and indicator of the long life in the districts of
Kochani. There are traces of ancient settlements
near by in Dolno Gratche, as well as remainders
of bulwarks from the Roman period, from Byzantium, there are many ceramics, items, coins and
jewelry from various periods of that time. Therefore, we can rightfully say that the area of Kochani
and Vinica is an archeological location.
The written documents mention the name of
Kochani for the first time in 1337, in one gramot.
There is also evidence from antic epoch and later.

PART I

ESMA

During the rule of Osmanlians, the appearance
of the city is changed when towers for defense,
watchtowers, and later, clock towers were built.
According to the legend of the name origin of
Kochani, it is said that very long time ago, a man
named Kocho went to work in China. He worked
a certain period of time and after many years he
decided to return to his hometown. Since the rice
in China was a primary food, before his departure
he decided to take rice with him, hoping that this
agriculture crop could be also successfully planted
in his town. He took with him a small amount of
this white gold with a purpose of transferring it
easy and without problems from one kingdom to
another. When he entered the kingdom where
his hometown was located, he faced some problems: the import of rice of any kind was prohibited. However, Kocho didn’t want to give up on his
intention to import the rice. He was thinking and
he got an idea at last. He found out that the geese
as merchandise goods were not prohibited for import. He bought geese, gave them to eat the rice,
and then he slaughtered them. After he entered,
he cleaned them and took out the rice. Thus Kocho transported the rice from China, started to
produce it, giving this town a new feature and culture, and the place where he started to cultivate
the rice - was named Kochani after him.
The Macedonian revolutionary Gјorche
Petrov in his book “Materials after the study of
Macedonia”, published in 1896 wrote a different
tradition and legend of the genesis and the origin
of the town’s name Kochani. Namely, the city Kochani was once located on the upper side of the
river regarding the village Gratche and the place
of Kochani from nowadays was muddy and herds
of pigs were grazing over it. Because of the presence of the “kochini” (places where the pigs are
locked), the new founded town was named Kochani. In a battle the inhabitants of the city were
slaughtered and so much blood was spilled that
a furrow was made where one bullock drowned.
After the battle, the town was transposed where
the ‘kochini’ were and it was named Kochani.
The travelling chroniclers in 1660 wrote that
this inhabited region contained 600 houses, 3,000
inhabitants and 15 stores. After that, through
the decades and centuries Kochani experienced
many changes, urban and other transformations,
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Панорама на Кочани / Panorama of Kochani

Споменик на слободата во Кочани / Monument of freedom in Kochani
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сѐ, останува со постаментална автентичност. А
неа, ниту најтурбулентните периоди не ќе ја изместат до толку, за да го загуби она најоригиналното, своето и долговечното.
Природата го дарила овој крај со родни
полиња, зелени оази, геотермални извори.
Општината Кочани е омеѓена со соседните села
и градови, и зафаќа 382 километра квадратни,
со околу 28 населени места и околу 40.000 жители. Со тоа и прераснува во трет регионален
центар во источните краеви на Македонија.
Кочани се наоѓа на 120 километри оддалеченост од главниот град Скопје, поточно ја зазема
северната страна на Кочанската Котлина и го
зафаќа просторот од двете страни на Кочанска Река. Градот се наоѓа јужно од Осоговските
Планини (2252м). На околу 8 километри јужно
од Кочани завршува плодното Кочанско Поле и
почнува планината Плачковица. Кочани лежи на
надморска височина од 350 до 450 метри..
Високо над 20-тина километри во прегратките на Осоговските Планини се наоѓа туристичкиот локалитет „Пониква“, покриен со густите букови шуми, како привлечно место за летување и зимување, но и како спортски ловен
центар на елени, срни и муфлони. Акумулацијата „Гратче“ со својата живописност и околина,
е привлечна дестинација за излети, рекреација
и спокој на кочанчани и на намерниците што
доаѓаат. Градините и топлите леи кои тежат од
овошје и зарзавати сѐ заедно е дел од богатата
понуда на кочанските полиња.
Плодните оризови полиња кои се најширни
и најголеми не само во земјава, туку и на балканските простори, го даваат најквалитетниот
оризов род, прочуен на далеку и ги поседува
сите домашни и европски сертификати. Прочуена е манифестацијата „Деновите на оризот“,
која се одржува секој септември во Кочани.
Оваа манифестација привлекува илјадници
луѓе од земјата и светот, што доаѓаат да уживаат во забавата и гастрономијата. Поволни
се климатските услови, па котлината пред овој
град е најголемиот термален басен на Балканскиот Полуостров. Од тие топли води се греат
многу градини кои даваат извонредни раноградинарски култури, производи, цвеќе...
Кочани има долга традиција на еснафското,
занаетчиското, дуќанџиското, чаршиското и
современото живеење кое ги следи денешните
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чекори и бргу се трансформира, но, сепак, задржувајќи го тукашното, автентичното. Се негува традиционалното и се гради своевиден
култ кон она изворното, своето, уникатното,
кочанското, македонското.
Кочани има долги традиции на градски живот, кој од двете страни на Кочанска Река, пулсира на свој начин. По сокаците, низ старите
маала, под пенџерите и балконите, одекнувале
серенадите на тајфите и вљубените. Останале
во спомените како белег на едно минато време, останале во срцата на оние за кои се пееле
песните, за вљубените.
Културата, исто така, има бележит времеплов, кој испишува многу интересни страници. И денес во овој град се негува и афирмира
фолклорното наследство. Кочани е домаќин
на „Драмскиот аматерски фестивал“, културна
манифестација од национален карактер што
се одржува еднаш годишно, во последната
седмица на мај. На овој фестивал настапуваат најдобрите аматерски драмски ансамбли
од Македонија. Исто така, во Кочани се одржува значајната културна манифестација „Денови на оризот“, посветена на кочанското „бело
злато“, исполнета со низа свечености и празнувања. Овие денови се одржуваат на почетокот
на жетвата на оризот во кочанскиот регион. За
одбележување е и одржувањето на манифестацијата „Петровденски конаци“, поврзана со
одбележувањето на празникот на градот - Петровден. Литературниот клуб „Копнеж“, пак,
што работи во рамките на Библиотеката „Искра“, е носител на културните манифестации Детскиот поетски фестивал „Мајски цвет“ (од
национален карактер) и „Месецот на книгата“.
Во Кочани постојат повеќе македонски православни цркви, меѓу кои позначајни се црквите: „Свети Ѓорѓија“ - изградена во 1917 година;
„Покров на Пресвета Богородица“, осветена
на 24 октомври 1998 година; „Свето Благовештение“, во населбата Валог; „Свето Преображение“, во населбата Усова Чешма и други.
Основното обрзование во Кочани се изведува во четири основни училишта во градот и тоа: „Никола Карев“, „Св. Кирил и Методиј“, „Раде Кратовче“ и „Малина Попиванова“, како и „Крсте Петков-Мисирков“
во населбата Оризари. Средното образование е застапено во двете средни училишта
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but it still retained its postamental authencity.
And even the most turbulent periods will not dislocate it so that it can lose its originality, propriety and longevity.

rapidly, but, nonetheless, retaining its local, authentic features. The traditional is nurtured and a
particular cult is being built towards the original,
self, Kochani’s, Macedonian.

The nature blessed this area with fertile fields,
green oases, and geo-thermal wells. The community of Kochani is bordered with the neighboring
villages and towns, and it occupies an area of
382 km2, with approximately 28 settlements and
approximately 40.000 inhabitants. Thereby, it
becomes the third regional centre in the eastern
area of Macedonia.

Kochani has long traditions of city life that
pulsate on its own way on both sides of the Kochani River. Along the streets, through the old
neighborhoods, under the windows and the balconies, serenades of the bands and the people in
love were echoing. They remained in the memories as a mark of a past time, remained in the
hearts of those who the songs were sang for, the
people in love.

The town of Kochani is located 120km away
from the capital city of Skopje, more precisely it occupies the north side of the Kochani Valley and the
both sides of Kochani River. The town is located
south from Osogovo Mountains (2252m). About
8km south from Kochani ends the fertile Kochani
Valley and begins the Plachkovica Mountain. Kochani is located on altitude of 350 to 450 meters.
A little longer at approximately 20km from Kochani, embraced by the Osogovo Mountains is the
tourist locality Ponikva, covered with dense beech
forests, which is an attractive place for summer or
winter vacation, but which is also a deer, doe and
mouflon hunting sports center. The water accumulation “Gratche”, with its picturesqueness and
surroundings, is an attractive destination for picnics, recreation and peacefulness for the people
of Kochani and the guests that visit it. The gardens
and the warm flower beds are full with fruits and
vegetables and are a part of the abundant produce from the Kochani’s fields.
The fertile rice fields are the widest and the
largest not only in this country, but also in the
Balkans area, give the best quality kind of rice,
well known abroad and it has all the national and
European certificates. Every September there
are the days of a rice parade which attracts thousands of people from the country and the world
that come to enjoy the party and the gastronomy.
The climate conditions are suitable, so the valley
outside this town is the biggest thermal reservoir
on the Balkans. Those warm waters heat many
gardens that give exceptional early gardening
cultures, products, flower…
Kochani has a long tradition of guilds, craftsmen, shopkeepers, and bazaar and modern living
that follows the modern steps and transforms
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The culture, also, has a notable timeline, that
inscribes very interesting pages. And the folklore heritage is still being nurtured and affirmed
in this town. Kochani is the host of “Dramatic
Amateur Festival”, cultural manifestation having
national character that is held once a year, in the
last week of May. The best amateur dramatic ensembles from Macedonia perform at this festival.
Also, the significant cultural manifestation “Days
of rice”, dedicated to the Kochani’s “white gold”
is held in Kochani followed by many ceremonies
and celebrations. These days are held in the beginning of the rice harvest in the Kochani region.
The manifestation “Petrovdenski konaci” is also
held, which is related with the celebrating of the
town’s holiday - Petrovden. The literature club
“Kopnez”, that works within the library “Iskra”,
is a carrier of the cultural manifestations the Children poetic festival “Majski cvet” (having national character), and “Month of the Book”.
There are a number of Macedonian orthodox
churches in Kochani, including the more important churches “St. George” - built in 1917; “Nativity of Holy Mary”, sanctified on October 24, 1998;
“Holy Annunciation”, in Valog settlement; „Holy
Transfiguration“, in Usova Cheshma settlement
and others.
There are four elementary schools in Kochani, “Nikola Karev”, Sv.Kiril i Metodij”, “Rade
Kratovche” and “Malina Popivanova” elementary schools, as well as “Krste P. Misirkov” located
in Orizari settlement. The students can attend
two secondary schools - “Ljupcho Santov” high
school, and “Gjosho Vikentiev” electro-technical school. Since 1956 there is also an elementary music school “Risto Jurukov”. There is also
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- Гимназијата „Љупчо Сантов“, и Електро-машинското училиште „Ѓошо Викентиев“. Од
1956 година работи и Основното музичко
училиште „Ристо Јуруков”. Во Кочани има
и Правен факултет којшто работи во состав
на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип.
Од јуни 1941 година, пак, во Кочани работи
и Библиотеката „Искра“, што ги опслужува
граѓаните од о
 пштината и р
 егионот.
Кога ќе дојдете во Кочани погледот ќе ви го
привлечат карактеристичните архитектонски
градби, кои на различни стилови и варијанти
ја продолжуваат градителската посебност. Велат, дека овој град има душа, има живот, има
минато, сегашност и во него се навестува иднината. Неговите кочанчани пленат со својот
шарм и подадена рака на гостољубие, отвореност, младост и пријателство. Тоа се чувствува
на секој чекор во Кочани, кој е распослан меѓу
полиња, ридови, планини и градини.
Не може да појдете во овој град, а да не
слезете крај оризовите ширни полиња кои се
протегаат на повеќе од 4.000 метри квадратни. Тие специфично во кочанските атари даваат род од кој се жнее „белото злато“ со сите
евростандарди.
Можеби е потребно пред жетвата човек
да зачекори во ѓоловите до колена, па заедно
со вредните домаќини да ги допре оризовите
стеблинки од кои на илјадници трпези по светот се ужива во најразлични варијанти и специјалитети за задоволување на гурманските
вкусови.
Кога патникот намерник доаѓа во градот
и нога за нога зема здив крај реката, која е со
прекрасно уреден кеј и речно корито, таму
може да се сретне со кочанчани од разни генерации кои често милуваат слободните мигови да ги поминат во својот самосвет, или да
ги споделат низ кафе муабет со другарите, со
блиските, дојденците и далечните.
Од блиските меани допира тивка музика која ве мами да седнете и опуштено да го
минете времето, додека мирисот на топлите
сомуни од фурните или на кочанските специјалитети се шири низ градот. Сето ова како да не
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ви дава да погледнете во часовникот, бидејќи
нема потреба да брзате некаде.
Во контрастниот спој на старото и новото
опстанале и се пренесуваат разно-разни занаети, обичаи, традиции и културни релации, што
е мозаичен колаж кој го афирмира старото,
вредното, незаборавното, квалитетното и посебното и така прави еден спој, еден мост на
временските дистанци.
Кочани, градот на познатиот и признат музички уметник Стево Теодосиевски има своја
иднина. Се гради и развива, се модернизира
и остава траги, испишувајќи хроники со своите интересни и успешни духовни, економски,
културни, спортски, музички и други успешни
чекорења и посебности.
Инаку, родниот град Кочани му се оддолжи
на Стево Теодосиевски со тоа што во 2007 година, ја преименува улицата „Карл Маркс“ во
Кочани во улица „Стево Теодосиевски“. Исто
така, Кочани му ја додели „Петровденската
награда“ на заслужниот сограѓанин Стево Теодосиевски. Имено, на 12 јули 2014 година Кочани со низа свечености го одбележа Петровден,
празникот на градот. Советот на Општина Кочани одржа свечена седница на која беа доделени највисоките општински награди „Петровденска награда“ за животно дело и за особен придонес во развојот на Кочани.
Наградата за животно дело постхумно му
беше доделена на Стево Теодосиевски, музичар, хуманист по потекло од Кочани, кој зад
себе остави траги во музичкиот и културниот
живот на Кочани, Македонија и на целиот Балкан. Награда ја предал градоначалникот на Кочани, Ратко Димитровски, а ја примила неговата сопруга Есма Реџепова-Теодосиевска, која
на свеченоста изјавила:
„У�а�увам искрена благо�арнос� во име�о
на цело�о мое семејс�во и на семејс�во�о на
С�ево Тео�осиевски. Гор�и сме ш�о Кочани не
го заборави С�ево и неговио� �ри�онес како
човек музичар и хуманис�“, истакна РеџеповаТеодосиевска заблагодарувајки се на наградата доделена од Општината.
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F aculty of Law in Kochani, which is incorporated in the Shtip University “Goce Delchev”. The
“Iskra” library in Kochani exists since June 1941,
which serves to the citizens from the municipality
and the wider region.
When you come to Kochani, your attention
is drawn to the characteristic architectural buildings which continue the construction’s originality
in different styles and variations. One would say
that this town has a soul, a life, a past, a present
and a future. Its people impress with their charisma and their hospitality, candor, youth and
friendship. That can be sensed with every step in
Kochani, which is spread out through fields, hills,
mountains and gardens.
You cannot enter this city without visiting the
wide fields of rice that are spread over more than
4.000m2. They give a special kind of the “white
gold” which complies with all European standards.
Maybe it is necessary for a guest to slosh through
the mud before the harvest along with the worthy
hosts in order to touch the rice stalks that thousands of cuisines enjoy with different variations and
which present a specialty for eagers and gurmans.
When you visit the town and you get tired, you
can take a break and walk along the bank of the
river. There you can meet inhabitants of Kochani of
all generations who enjoy spending their free time
alone or to share it with their friends, relatives, passengers and alike, drinking coffee and chatting.
You can hear music from the neighboring
restaurants which lures you to sit there, relax and
spend some pleasant time, while the smell of fresh
bread from the bakeries or the smell of local specialties is spread through the town. That entire
atmosphere does not allow you to look at your
watch, because you feel there is no need to rush..

Kochani, the native town of the famous and
recognized musician Stevo Teodosievski has its
own future. It is built and developed, modernized, leaving traces and writing chronicles with
its interesting and successful spiritual, economic,
cultural, sports, musical and other successful advancing and specifics.
As an explanation, the hometown Kochani
has repaid Stevan Teodosievski in 2007 by renaming the street "Karl Marx" into "Stevo Teodosievski". Also, Kochani gave the "Petrovden
Award" to its esteemed fellow citizen Stevo Teodosievski. Namely, the city of Kochani marked the
saint’s day of Peter on July 12, 2014 with a series
of festivities. The Council of the Municipality of
Kochani held a solemn session when this highest
municipal award "Petrovden Award" was given
to him for his lifetime achievement and outstanding contribution to the development on Kochani.

Beautiful young maids are walking about,
and the adults are following their schedule in the
afternoon pace of the town. After the sunset or
during the sleepless nights those who are fond
of enjoying the town nightlife, have quite a different schedule.

The lifetime achievement award was posthumously awarded to Stevo Teodosievski, musician,
humanitarian, born in Kochani, who left indelible
traces in the musical and cultural life of Kochani,
Macedonia and the Balkans. The award was given by Mayor of Kochani Ratko Dimitrovski, and
was received by his wife Esma Redzepova-Teodosievska who at that ceremony said:

The contrast mix of the old and the new has
survived and it transmits various crafts, rituals,
traditions and cultural relations. It is a mosaic
which affirms the old, valuable, unforgettable,
quality and distinctiveness, representing a juncture which connects different periods of time.

"I extend sincere appreciation on behalf of all
my family and the family of Stevo Teodosievski. We
are proud that Kochani hasn’t forgotten Stevo and
his contribution as a musician and philanthropist",
underlined Redzepova - Teodosievska thanking
for the prize awarded by the Municipal Council.
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Кочани / Kochani

Црквата „Св. Ѓорѓи“ во Кочани / Church “St. George“ in Kochani

Реката во Кочани / The river in Kochani

ИНТЕРВЈУ СО
ЕСМА РЕЏЕПОВА - ТЕОДОСИЕВСКА
Во оваа пригода сакаме да се заблагодариме на македонската Телевизија „Сонце“ од
Скопје, која го снимаше и емитуваше опширното интервју со Есма Реџепова-Теодосиевска.
Телевизијата „Сонце“ како национална сателитска телевизија, за првпат започна со емитување на сопствена програма во Македонија и
во светот на 12ноември 2008 година. Нејзин основач е господинот Ѓорѓија Џорџ Атанасоски,
македонски бизнисмен од САД, кој ги финансира изградбата и развојот на телевизијата.
Во продолжение го пренесуваме дел од интервјуто со Есма Реџепова- Теодосиевска.
Некои ја нарекуваа� ес�ра�на �ива, �руги
ја �ознаваа� како Кралица на ромска�а �есна,
кул�урен амбаса�ор на Ре�ублика Маке�онија, све�ски �ризна� ес�ра�ен уме�ник, жена-�обро�вор и хуманис�, жена со божес�вен
глас. Иако не и го с�омнав име�о, сигурна сум
�ека Вие, �очи�увани гле�ачи, �ре��ос�авува�е за кого с�анува збор.
Добар �ен и велам на гос�оѓа Есма Реџе�ова-Тео�осиевска.
ЕСМА: Добар ден на сите кои во овој момент нѐ следат преку вашата Телевизија „Сонце“, да ги поздравам оние кои нè гледаат и следат сега во овој момент, особено во дијаспората, кои се надвор од нашата Македонија, многу
ги поздравувам и им порачувам да нè следат
почесто.
Гос�оѓа Есма, нео�амна се з�обив�е со
�и�ула�а Национален уме�ник на Ре�ублика
Маке�онија за 2013 го�ина. Вие с�е �ре� носи�ел на ова големо �ризнание, �о Симон Тр�чески и Милчо Манчевски. С�оре� мене, е�ен
уме�ник �а �обие е�но вакво �ризнание, значи
�ека го �о�рел врво� на ус�ешнос�а, но како
Вие го �оживува�е ова �ризнание?
ЕСМА: Прво, многу сум среќна зашто меѓу
двајца мажи, јас сум прва жена која добила
вакво признание, затоа упатувам голема благодарност до Владата на Република Македонија
што го донесе овој закон, со што потврдува
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дека мисли за своите уметници. Ете, пресреќна
сум, што можам да кажам - да бидеш национален уметник тоа е голема работа. Некои велат
обезбедена си со пари доживотно, но повеќе
ми се допаѓа она првото, национален уметник,
отколку парите. Парите ќе си дојдат и ќе се
потрошат, но да бидеш национален уметник,
тоа е големо признание. Треба да исполниш
повеќе услови, да имаш направено најмалку
150 солистички концерти, а јас имам направено
22.000 концерти, така што имам издадено многу
ЦД надвор од Македонија, имам издадено дури
и премногу за многу продукциски куќи, како во
тој поранешен југословенски простор така и на
сите страни на светот. Морам да кажам дека
покрај љубовта кон музиката, втората љубов ми
е хуманоста, но овој пат сум добила награда за
она што го работам, за љубовта кон музиката,
како национален уметник многу сум среќна и
би сакала и многу други наши уметници ако го
заслужуваат овој критериум да го добијат ова
големо македонско признание.
Сосема заслужено ја �обив�е оваа �и�ула Национален уме�ник за�оа ш�о за� себе
има�е 55 го�ини ус�ешна кариера... Но, јас би
сакала �а Ве вра�ам и на ваши�е �оче�оци.
Дали Есма, �огаш, се на�еваше на е�на ваква
ус�ешна брилијан�на кариера?
ЕСМА: Па секогаш сум сонувала, уште како
дете, мислам, јас бев гладна за уметност. Родена сум во Скопје, во центарот на градот каде
што сите настани се случуваа, од театри, од
гостувања на уметници... Татко ми беше чистач на чевли, секогаш до него имаше голема
реклама, за оние кои ќе гостуваат во Домот на
армијата, дали тоа ќе беше некоја мексиканска група или, пак, некои однадвор, од светот,
па иако бев дете јас секогаш бев присутна на
тие манифестации или на тие концерти. Сите
филмови кои ќе почнеа од понеделник да се
даваат во Скопје јас три-четири дена сите ќе
ги гледам, сите кина ќе ги посетев. Ако ми се
допаѓаше некој филм повторно ќе одев да го
гледам. Така, уште од мали години бев гладна

INTERVIEW WITH
ESMA REDZEPOVA - TEODOSIEVSKA
On this occasion we want to thank the Macedonian Television “Sonce” (meaning Sun) from
Skopje that filmed and broadcast this lengthy interview with Esma Redzepova-Teodosievska. As
a national satellite television, TV “Sonce” started broadcasting programs in Macedonia and
throughout the world on 12 November 2008 for
the first time. Its founder is Mr. George George
Atanasovski, Macedonian businessman from the
United States, who has financed the creation and
development of this TV station.
Here is the part of the interview with Esma
Redzepova-Teodosievska.
Some call her pop diva, others know her as
Queen of Roma music, as a cultural ambassador
of the Republic of Macedonia, an artiste recognized worldwide, woman-benefactor and philanthropist, a woman with divine voice. Although I
haven’t mentioned her name, I’m sure that you,
dear viewers, guess who she is.
I’m saying good day to Mrs. Esma Redzepova-Teodosievska.
ESMA: Good day to you and to all those who
are watching us through your TV station “Sonce”
right now. Let me extend my greetings especially
to those living in diaspora, out of Macedonia. My
warm greetings to all of them, with a wish that
they watch us as often as possible.
Mrs. Esma, recently you were awarded the title ‘National Artist of the Republic of Macedonia
for 2013’. You are the third holder of this great
recognition, after Simon Trpcheski, piano virtuoso, and Milcho Manchevski, writer-director, photographer and artist. To me if an artist gets such a
recognition it means that they’ve reached the top
of their success, but tell us how do you experience
this recognition?
ESMA: First, I am very happy that I am between two men, that I’m the first woman to win
such a prestigious award and I express my gratitude to the Government of Macedonia for passing this law, proving that they care about their
artists. Well, I’m very happy, more than I can say

- to be a national artist means a lot. Some say that
this award provides money for lifetime, but I value more the title ‘national artist’ than the money
it provides. Money comes and goes, money can
be spent, but to be a national artist is much more,
a lot of much more. You have to fulfill, so to say,
certain conditions, for example one has to hold
at least 150 solo concerts, while I have staged
22,000 concerts, I have produced many CDs
abroad, I’ve even produced more for many music
studios both in former Yugoslavia and all over the
world. I need to say that in addition to the love
for music, my second love is charity, i.e. being
compassionate and caring, but this time I’ve got
recognition for what I do, for my love for music
as a national artist, and I am really very happy. I
wish that many other artists meeting the main
criteria get this great Macedonian recognition.
You’ve received this national title ‘National
Artist’ on your merit because you have a 55-year
successful career behind you... But I would like
take you back to your beginnings. Did Esma hope
for such a brilliant career triumph at that time?
ESMA: I have always dreamed of the art. I
mean even as a child I was hungry for art. I was
born in Skopje, in the center of the city where all
artistic events were taking place, like theater performancess, guests artists... My father cleaned
shoes and there was always a great poster next
to him about someone coming to have a performance at the House of Army, or a poster about a
Mexican group, and so although I was a kid I was
always present at those events or those concerts.
I used to watch all movies in Skopje that were
shown starting from Monday for another threefour days, and I used to go to all cinema theatres.
If I liked a movie very much I would go to watch
it even once more. So I was hungry for art even
from my early childhood and I’ve always dreamed
to become a great artist, actually I’ve got something from my father because although he worked
as a cleaner of shoes in Skopje, he played all percussion instruments at Roma weddings. And he
also sang very well, too well, so he was the only
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за уметност и секогаш сонував да бидам голем
уметник. Всушност, имам наследено нешто од
татко ми, зошто тој и покрај тоа што работеше
како чистач на чевли во град Скопје, свиреше
на сите ударни инструменти на нашите ромски
свадби. И пееше многу добро, така што беше
единствен пејач кој ги забавуваше, во тоа време се сеќавам, тие ромски-турски веселби кои
ги имаше во Скопје, така што, малку по тоа наликувам и на него. Исто така, тој знаеше да раскажува многу приказни, кои ги научил од баба
ми и многу убаво ги раскажуваше, како мјузикл, ќе зборуваше, па ќе пееше и тој мал мјузикл
особено го правеше во зимскиот период кога
порано ќе се стемнеше и ќе си дојдеше дома.
Се сеќавам, ќе се соберевме сите дома, мајка
ми ќе печеше костени или ќе правеше качамак
или нешто слатко, ќе направеше кадаиф, раванија со ореви, за навечер ние децата да јадеме
нешто слатко и така татко ми ќе почнеше да ни
раскажува приказни, а јас ќе се стопев во тие
приказни и се наоѓав во нив. Секоја една приказна завршуваше како кралица, како принцеза и сè со убав крај и постојано се замислував
себеси дека еден ден ќе станам најголемата
пејачка. Бевме 6 деца и речиси секој од нас
беше за нешто талентиран. Една од моите сестри, поголемата, пееше многу убаво, брат ми,
исто така, рецитираше поезија во училиште,
такво нешто правеше и другиот брат, татко ми
свиреше, а тој играше фолклор. Инаку, играше
во КУД „Кочо Рацин“, а сестра ми Јашар, само
таа ништо не сакаше... Само нè гледаше цело
време. Кога ќе дојдеше мојот ред, а јас бев 5
години ќе станев да играм, тие ми се смееја,
но јас тоа сериозно си го правев, си играв иако
ме критикуваа. Тогаш им велев - ако смејте се,
критикувајте ме, ама јас еден ден ќе станам голем пејач и, навистина, така се случи. Кога во
Скопје пристигна и се одржа манифестацијата„
Микрофонот е Ваш“, бев ученичка и настапив
на оваа манифестација и испеав песна. Тука можам да кажам дека Македонија е првата земја
во светот која тогаш овозможила да се отпее
ромска песна на ромски јазик, така што и историски Македонија има дадено голем придонес
за ромската музика.
Кога беше Вашио� �рв нас�а�, о�носно
на колку го�ини?
ЕСМА: 1956 година, тогаш имав 10 и пол години...
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Сле�уваа� наре�ни�е нас�а�и, всушнос�,
кој го о�кри Вашио� �ален�?
ЕСМА: Всушност, тогаш го запознав Стево
Теодосиевски, кој во Радио Скопје беше корепетитор и го водеше малиот оркестар. По неколку дена тој дојде кај моите родители, моите
не знаеја дека сум настапила на манифестацијата „Микрофонот е Ваш“, тие мислеа дека сум
отишла пред училиште, нешто директорот ме
задолжил. На директорот му реков ако ме однесеш во радио моите нема да ме пуштат да
пеам, а за потребите на на училиште - може да
се појавам. И освоив прво место. Таа награда
ја криев 7 дена и на крај ми ја најдоа наградата,
односно Стево ме издаде. Се сеќавам, дојде кај
нас една вечер, го молеше татко ми да ми биде
ментор и да ме школува и тогаш се потпиша договорот со моите родители, со мајка ми и татко
ми. И оттогаш почнав да настапувам како 10 и
пол годишно девојченце, си настапував по концерти. Кога наполнив 11 години првата плоча ја
снимив за Југотон и за 24 часа станав популарна
во цела Југославија со песната „Чајорије шукарије“. Понатаму искрено се борев, со Стево создававме музика, тој направи многу композиции,
но и јас направив доста свои композиции: „Чајорије шукарије“, „Сите девојчиња“. Се сеќавам,
добивме Златна плоча за песната „Зошто си ме
мајко родила“ и за „Чајорије шукарије“.
Ве с�омнавме како �озна� ес�ра�ен уме�ник, но �озна�и с�е и како човек хуманис�, �обро�вор. Во �еко� на вашио� живо�, зае�но со
со�руго� С�ево Тео�осиевски се грижев�е за
�о�обрување�о на социјалнио� живо� на Роми�е.
ЕСМА: Не само за животот на Ромите, не
сме биле секогаш за една националност, ние
сме школувале деца и кои не се Роми, кои се
Македонци, Срби, немале ништо ромско во
себе, кај нас не постоеше таа национална бариера. Прво, нашиот брак беше совршен, што во
тоа време, во 1968 година, ретко кој ќе се оженеше со Ромка, ние направивме еден пресврт
- јас и Стево се земавме. Јас сум мешана, дедо
ми е католик Ром, на татко ми мајката, односно баба ми е Еврејка, мајка ми - муслиманска
Ромка, Стево православен. Бидејќи девер ми
славеше „Свети Војордание“, затоа што Јордан се викаше, Стево еднаш ме праша, „Есма

singer who entertained the people at the time. I
remember those Roma-Turkish celebrations held
in Skopje, and in this concept I take after him a
little bit. In addition, he used to narrate many stories he had learned from my grandmother, and
he retold them very nicely as a musical - he would
speak, then he would sing and he would perform
this short musical especially in winter when it got
dark earlier in Skopje. I remember that we would
gather around the fireplace, my mother would
cook chestnuts or polenta or something sweet,
she’d make kadaif, sponge cakes with syrup and
nuts so that all of us could eat, while my dad
would start narrating stories, and I’d find myself
in those interesting stories imaging how I play
a role in them. Each story used to have a happy
ending for princesses or queens and I constantly
imagined myself that one day I’d become greatest
singer just like those princesses or queens. After
that each of us, and we were six children, would
tell about our talents. One of my sister, the larger
one, sang very nicely, my brother recited poetry
in school, something similar did the other brother,
and so my dad would play, and my brother would
dance. As an explanation, he danced at the primary school “Koco Racin”, while my sister Yashar
didn’t like anything of it. She would just watch all
the time. When my turn would come, and I was
the 5th child, I’d start dancing. They would laugh
at me, but I took the dancing seriously in spite of
their sneering and mocking at me. Then I’d usually
respond to them, “Go on laughing at me, mocking
at me, but one day I’ll be a great singer”, and it
really happened that way. When the radio show
“The Microphone Is Yours” arrived in Skopje, I
took part while I still was a pupil, I sang a song and
won the first place. Here I must say that Macedonia is the first country in the world that aired a
Roma song, so from historical aspect Macedonia
has made great contribution to Roma music.
How old were you at your first performance?
ESMA: It was in 1956, and then I was 10 and a half...
Other performances followed, but who actually discovered your talent?
ESMA: Then, in fact, I met Stevo Teodosievski who worked as an accompanist for folk music at Radio Skopje leading a small orchestra.
My parents didn’t know about this radio show,
I told them that the principal had asked me to

do something in connection with the classes. I
told the principal that my parents wouldn’t allow
me to sing on the radio professionally, but there
would be no problems if I sang for the sake of
school. I won the first place, but I kept the award
secret from my parents for 7 days. So when a few
days later Stevo came to my parents he disclosed
my secret award. He asked my father to let him
be my mentor and educate me and after my parents agreed he signed a contract with my mother
and my father. And ever since that night I started to perform at concerts at the age of 10 and
a half. When I turned 11 years of age I recorded
the firs gramophone record for “Jugoton” and
within 24 hours I became a popular folk singer
across Yugoslavia with the song “Chae Shukarie”.
Furthermore, together with Stevo we worked
hard composing and playing songs, he composed
a lot of songs and so did I, starting from “Chae
Shukarie”, “All the girls”, and so on, these are my
compositions. I remember that we got Gold Record for the song “My mother, why did you give
birth to me?”, and for “Chae Shukarie”…
We’ve mentioned you as a famous artiste,
but you are also recognized as a benefactor, as a
philanthropist. It is known that during your life
with your husband Stevo Teodosievski you’ve taken care for improving the social life of the Roma.
ESMA: Not only of the Roma, we have never
limited our charity work to one nationality only.
We’ve educated children who are not Roma,
who were Macedonians, Serbs, children who
had nothing Roma in themselves. We didn’t have
such a national barrier. First, our marriage was
perfect, and at that time in 1968 only few would
marry Roma. We represented a turning point - we
got married. I’m of mixed origin. My grandfather
was a Catholic Roma; his mother or my grandmother was a Jewish; my mother was a Muslim
Roma, Stevo was Orthodox. My brother-in-law
was named Jordan and therefore he celebrated the name day of St. Jordan. On one of such
celebrations Stevo once asked me, “Esma, what
holiday are we going to celebrate?”, and I replied
to him not to worry - we would celebrate all holidays. Both Catholic and Muslim, and Orthodox.
And we really celebrate all holidays.
You have just mentioned your caring and compassionate nature. Where and how is Esma a humanitarian worker?
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ние што славиме“? Јас му велам воопшто да не
се секираш, ние ги славиме сите празници. И
католички и муслимански и православни, така
што сите празници си ги славиме.
Ја с�омнавме Ваша�а хуманос�, ка�е сè
Есма била хумана?
ЕСМА: Па јас не ја гледам националната бариера. Не само за ромската популација која е
најзастапена, туку и на други сме помагале. Ете
сега пред Мајка Тереза дониравме облека и секој кој сакаше можеше да донесе за да им се подели и на посиромашните. После нас, еве сега
гледам пред Мајка Тереза сите прават настани,
значи, сепак, ние сме некој поттик да се прават
вакви нови настани. Така што, еве сега почнаа
и министрите да прават вакви манифестации
пред Мајка Тереза, а и други, така што ние сме
еден поттик и добар пример. Секоја година
кога е Денот на хендикепираните во целиот
свет, ние на тој ден правиме хуманитарен концерт и сите тие хендикепирани луѓе настапуваат во Универзална сала - пеат, свират, и слепите
и сите оние кои се со пречки во развојот, значи
сите многу се радуваат и тие тогаш чекаат само
аплауз. Затоа тој настан го нарековме „Аплауз“, бидејќи тие живеат за тоа, не за пари, туку
само за аплауз од публиката. Па после тие пари

што ги добиваме од тој настан ги донираме во
хуманитарни цели.
Како е замислен Музејо�, ш�о сè би со�ржал?
ЕСМА: Па, Музејот е замислен така што
сè што сме добиле од светот, награди и признанија ќе се изложат внатре, сите изданија и
плочи, сè што е напишано за нас, сè што е направено и документирано преку видео, многу
подароци од Тито, од Индира Ганди, од Гадафи, од Садам Хусеин, имаме многу признанија
од Русија, од Америка, од цел свет и тогаш ќе
видат луѓето колку Есма и Стево Теодосиевски
вложиле труд и колку многу работеле.
За крај, гос�оѓа Есма, �оа ш�о с�е �оби�ник, нели, на националново �ризнание, не значи �ека зас�анува�е со ваша�а кул�урна мисија. Кои се Ваши�е сле�ни �ес�инации?
ЕСМА: Па требаше сега прва дестинација
да биде Турција, ама тоа се одложи поради
овие војни што се случуваат во Сирија и светот, требаше веќе да биде завршено гостувањето во Турција, тоа се пролонгира, но сега
ќе одам во октомври, па потоа одам за Израел, ако е сè мирно, а низ Европа, се подразбира, гостуваме постојано.

Дел од фамилијата на Есма / A part of Esma's family
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Разговорот го водеше:
Милева ЛАЗОВА

ESMA: Well, there is no national barrier for
me. We’ve helped not only the Roma population
which is largest?, but other nationalities as well.
Recently, we’ve donated clothes before the monument of Mother Teresa, and there were many
others who brought clothes for poor. Now I see
that others also follow our example organizing
humanitarian events before this monument of
Mother Teresa. Some ministers have also started
organizing similar charity events before Mother
Teresa’s monument that leads to the conclusion
that we are a kind of an incentive, and an example
to be followed. In addition, on the universal Day
of the Disabled each year we usually organize a
fundraising concert when the handicapped perform at the Universal Hall - they sing, they play...
I’m talking about those who are blind and those
who are with disabilities, about all handicapped
in fact. They are all very happy and what they are
longing for is just the applause. Therefore we’ve
called this event “The Applause”, because they
live for the applause, not for money, but only for
the applause from their audience. The money we
get from this event is donated to charity.

ESMA: Well, the Museum was conceived to be
a home for all that we have received from around
the world - awards, recognitions, all plates, all
that is written about us, any video materials,
many gifts from Tito, Indira Gandhi, Gaddafi,
Saddam Hussein, from Russia; we’ve got many
awards from America, from the all corners of the
world and when it will be open then people could
see that Esma and Stevo Teodosievski have invested considerable effort, and that we’ve really
done hard work.

How do you imagine this museum, what
would it contain?

The conversation was led by
Mileva LAZOVA

Mrs. Esma, at the end, the fact that you’ve
won the national recognition doesn’t mean that
you are going put an end to your cultural mission.
What are your next destinations?
ESMA: First destination was supposed to
be Turkey, but it is delayed because of these
wars that are going on in Syria and throughout
the world. Our tour in Turkey should have been
completed by now, but it is prolonged and now
I’m going in October, then I’ll go to Israel, if it is
peaceful at that time, but meanwhile I usually
perform non-stop across Europe.
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Есма и Стево во почетните години / Esma and Stevo early at their career

Есма во почетните години / Esma at the beginning of her carreer

Есма и Стево / Esma and Stevo

II ДЕЛ

СЕМЕЈСТВАТА НА
ЕСМА И СТЕВО

СИТЕ ДЕВОЈЧИЊА, МАМО СЕ ОМАЖИЈА
СИТЕ ДЕВОЈЧИЊА, МАМО СЕ ОМАЖИЈА
НАЈУБАВИ МОМИ ЗЕДОЈА
А ЈАС НАЈМАЛАТА, НАЈУБАВА МОМА
СИ ОСТАНАВ, МАМО, БЕЗ К’СМЕТ

PART II

THE FAMILIES OF
ESMA AND STEVO

ALL GIRLS, MOM, GOT MARRIED
ALL GIRLS, MOM, GOT MARRIED
GOT MARRIED TO THE MOST HANDSOME GUYS
AND ME, THE YOUNGEST, THE MOST BEAUTIFUL GIRL
MY MOM, I LEFT WITH NO LUCK

Ќанија и Ибрахим родителитена Есма / Kjanija and Ibrahim, parents of Esma

Есма и Цвета / Esma and Cveta

СЕМЕЈНОТО СТЕБЛО НА СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ
THE FAMILY TREE OF STEVO TEODOSIEVSKI
ПЕТРУШ
PETRUSH

ПАРАСКЕВА
PARASKEVA
Зорка
Zorka

Живан
Zhivan

Јордан
Jordan

Катерина
katerina

Васка
Vaska

Вељо
Veljo

СТЕВО
STEVO

ЕСМА
ESMA

Љубомир
Ljubomir

Лозена
Lozena

Блашка
Blashka
Стојан
Stojan

СЕМЕЈНОТО СТЕБЛО НА ЕСМА РЕЏЕПОВА
THE FAMILY TREE OF ESMA REDZEPOVA
АБРАХАМ
ABRAHAM
РЕЏЕП
REDZEP
Зела
Zela
Пашка
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помените за родителите на Есма се
своевидна сказна на времето и незаборавот. Таткото Ибрахим бил ачик
човек, весел, попустлив, со кревко
срце и многу посветен на многудетното семејство. Мајката Ќанија, неговата животна сопатничка, исто така, била вистинскиот столб на
Реџепови, која ја краселе големи човечки особини како работливоста, трудољубивоста, ама
и строгоста. Таа понекогаш и со погледот зборувала, кажувала сѐ, дури и не морала ништо
да изусти.
Ќанија, мајката на Есма, стапила во брак на
свои 16 години. Меѓутоа, Ибрахим бил две години помладо момче од неа. Кога се венчале
двајцата, тој имал 14 а таа 16 години. Од овој
свет заминал многу рано, на 52 години. Мајката живеела малку подолго. Интересно е дека
Ибрахим имал дарба за музика и могу сакал
брзи ритмови и песни, па и покрај сите дилеми
и стравувања, тој и дал благослов на Есма да
се занимава со интерпретација на народни и
забавни нумери.
Наспроти татковата музичка наклонетост,
мајка ѝ немала многу интерес за музиката. Не
знаела ни да пее, а честопати била мета на хумор и сатира од страна на своите децата, кои
умееле да се пошегуваат на нејзина сметка.
Не пеела, но убаво играла. Кога ќе се фатела
на оро на ромските свадби, многу очи се загледувале во нејзините ритмички движења,
чиниш ни на нога не згазнува. Покрај тоа што
одгледувала полна куќа деца, се вработила и
како хигиеничарка, за да придонесе во семејниот буџет. Прво работела во Градскиот одбор на град Скопје, а потоа и во Синдикатот
на работниците. И покрај обврските, беспрекорно се грижела сѐ да биде како што треба
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и со куќата и со децата. Строга била нејзината
контрола, многу се водело сметка потомците
да не тргнат по лоши патишта, туку да израснат
во чесни луѓе со свој личен интегритет и ценети
од околината.
Иако неписмена мајката точно знаела, кој
колку заработува, а колку забошотува, за да
скрие некоја пара за кино и сладолед. Знаела
и кој колку шеќерчиња успеал кришум да земе
од орманот. На Ќанија тоа никако не можело
да ѝ помине незабележано.
Во еден период кога мајка ѝ се разболела
и тоа доста сериозно од воспаление на белите
дробови, дошле мачни денови за целата фамилија. Таткото станувал во рани зори и црни темници, за да испере, да исчисти, да зготви и да
ги подготви сите деца за на училиште. Веќе во
седум часот застанувал на аголот од главната
улица со сандачето за чистење чевли пред него.
Есма Реџепова повеќе пати ни го нагласуваше и опишуваше карактерот на нејзината мајка
Ќанија. Така, во една пригода ни рече:
„Се сеќавам на нежна�а мајкина рака, која
ме милуваше �о образи�е и коси�е, кога бев и
�ажна и болна, но, и весела со силен �ем�ерамен�. Бескрајно уживав кога се�нував во нејзинио� ску� и кога ќе ја �о�рев глава�а �о мајкини�е гра�и. Или, кога �аа ќе се�неше �о мене за
�а ме �о�учи �а ми �а�е сове�, �а ми раскажува
некоја бајка и �риказна. Понекогаш се случуваше,
е�нос�авно, само молкум �а ме гле�а, а �олку
многу �а ми каже, без �а изус�и збор.
Ги сфаќав и разбирав нејзини�е зборови,
�огле�и и �ораки уш�е во рани�е �е�ски го�ини. Се оби�ував �а ù �омогнам кога не можеше
�а �ос�игне �а ги заврши обврски�е во �омо�
и со нас �еца�а. Ќе ги све�неше соби�е, ќе
II ДЕЛ
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sma’s memories of her parents are a
kind of story of time and unforgetfulness. Her father Ibrahim was an open,
cheerful, indulgent parent, with a tender heart and strongly committed to his family
with many children. Her mother Kanija, his life
companion, also was a true pillar of the Redzeps
that was adorened by prominent human features
such as hard working, diligent, but also strict.
Sometimes her eyes spoke much more so that
she didn’t have to say a single word.
Kanija, Esma’s mother, got married at the age
of 16. However, Ibrahim was two years younger
than her. When they got married he was only 14,
and she was 16. He left this world too soon, at the
age of 52. Her mother lived a little longer. It is interesting that Ibrahim had a natural gift for music
and he was fond of fast rhythms and songs, and
despite all doubts and fears, he gave the blessing
of Esma to interpret folk and popular songs.
Despite his father’s music inclination, her
mother had no much interest in music. She didn’t
know how to sing, and was often the target of humor and satire by her children, who usually played
jokes on her. She didn’t sing, but she danced very
well. When she danced at Roma weddings, many
eyes gazed at her rhythmic movements, as if she
didn’t thread on her feet at all. In addition to taking care of their house full of grown children, she
got employment as cleaning woman in order to
contribute to the family budget. First she worked
at the City Council of Skopje, and later also at the
Labor Trade Union. In addition to her obligations at
work, she took impeccable care for their house and
children. Her control was very strict, and she wanted to be sure that none of their offspring wouldn’t
deviate from the right path, but to become
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 onest people with their personal integrity and
h
appreciated by the people in their environment.
Although her mother was illiterate, she knew exactly how much money was earned and who of
themwho cheat and would keep hide for movies or ice cream. She also knew how many sugar
cubes the children would secretly take from the
cupboard. Nothing could never pass by Kanija
unnoticed.
For some time, when her mother fell ill from
pneumonia it became quite seriously and troublesome days approached for the whole family.
Her father had to get up at the crack of dawn to
wash the clothes, clean the house, cook and prepare children for school. Already at seven o’clock
he would stop at the corner of the main street
with his box to clean shoes of early passers-by.
Esma Redzepova has on several occasions underlined and described the nature of her mother
Kanija. So, once she has told us: ”I remember the
gentle hand of my mother caressing my cheeks
and hair when I was sad and sick, but also when I
was happy and in cheerful mood. I enjoyed it tremendously when I would sit in her lap and when I
leaned my head on her chest. Or when she would
sit next to me to give me advice, tell a tale and
fairytale. Sometimes she would simply watching
me silently, thus telling me much without speaking a word.
I understood and could deciphered her words,
looks and messages even in my early childhood
years. I was trying to help her when she couldn’t
complete her duties at home and with us, her children... She would perfectly clean and polish the
rooms, put everything in its place, watered and
tidy up the yard and flowers, and would rushed in
the kitchen to prepare our lunch in time.
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 аре�еше сѐ �а би�е бес�рекорно во низа, ќе го
н
�о�ераше �воро� и цвеќиња�а, и ќе брзаше
ручеко� �а би�е навреме го�ов.
Мојо� �а�ко имаше голема �очи� и љубов
кон своја�а со�руга. Беше многу внима�елен
и искрен човек. Тој �ос�ојано и �омагаше на
своја�а живо�на со�а�ничка. Немаше �овишен �он, умееше многу му�ро �а ги балансира рабо�и�е, �а се �рис�особува и �а �овика
на ком�ромис и мир, �околку имаше �о�реба
за �оа. Ако за многу Роми вла�ее мислење�о,
�ека има �римери на насилие врз со�руги�е,
�огаш на нив со �резир се гле�аше о� околина�а во мое�о маало, а мислам и �ошироко во
ромски�е сокаци.
Колку бевме среќни �ора�и многу �обри�е
релации со наши�е сосе�и - Маке�онци. Тоа
беше соживо� ис�олне� со меѓусебно уважување и �очи�, кога со ра�ос� се о�еше на слави
и сва�би е�ни крај �руги и кога се�на�и �ре�
�ор�и се раскажуваа нас�ани�е о� �ено�,
се с�о�елуваа ра�осни�е момен�и, но и �ешко�ии�е и �роблеми�е. Си �омагаа сосе�ски
е�ни на �руги, кој како може и колку може,
како знае и умее. Тоа беа незаборавни сосе�ски
�ружби. Со кафе муабе�, со се�енки или со безгрижна�а игра на �еца�а и црвени�е јајца за
Велиг�ен, а �а�лии�е за Бајрам“, вели Есма со
израз на љубов.
Понекогаш имала непријатности и тага кога
ја гледале како Ромка, бидејќи била поинаква
од врсниците. Како, на пример, во училиштето, кога едно дете в лице и викнало - Циганка!
Тоа толку ја повредило кревката детска душа,
што Есма, бесна, му се нафрлила со боксови.
Момчето не очекувало таква воинственост од
тоа девојче, за потоа мирољубиво да се заврши кавгата. Во училницата и децата навивале
поделени, едни за девојчето кое се бори против навредата, а другите биле на страната на
момчето со такво предубедување. Но, момчето не само што изело ќотек туку и завршило со
крвав нос.
Меѓутоа, Есма веднаш сфатила што сторила, почнала да плаче, да го моли соученикот
да ѝ прости, додека на чешмата му помагала
да го измие неговото лице. Влегла учителката
и со родителски и педагошки совет им се обратила на сите, посебно на двете деца. Сепак,
како што споменавме, оваа мала непријатна
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 пизода била исклучок кој компромисно завре
шил од двете „воинствени“ страни.
Меѓутоа, Есма имала и многу убави играрии и случки, дружби и радости со своите врсници, што одделните навреди не можело никогаш нив да ги засенат и потиснат. Нејзиното
сиромашно семејство имало свои весели игри
и романтични моменти, исполнети со многу
љубов и разбирање.
Кога Есма ни раскажуваше за своите родители, за својот татко, меѓу другото рече:
„Та�ко ми Ибрахим беше најсве�ла�а личнос� во мојо� живо�. Тој беше многу заслужен
за хармонија�а во семејс�во�о, би�ејќи како
мал, рас�ел крај мајка�а в�овица и �еве��е
сес�ри. Бу�но бил чуван и негуван како е�инс�вено машко че�о кај Реџе�ови. Вероја�но,
за�оа и нежнос�а ја �ренесуваше на свои�е
�о�омци, и своја�а верна и �рага со�руга, кон
која без �рес�ан �окажуваше голема �очи� и
љубов.
На свои�е �еца не �овиши �он, не крена
рака, не ги навре�уваше, �уку на�ро�ив. А
имаше разбирање и за свои�е колеги, амали и
чис�ачи на чевли во чаршија�а и на улица�а,
се ин�ересираше за нивно�о з�равје, рабо�а и
ус�ех, �омагаше во секое време кога можеше, а
беше и голем �ален� за јазици...“
Навечер кога ќе пристигнел дома уморен
од напорниот ден, сите деца ќе му се фрлеле
во прегратка, или ќе седнеле крај него. Тогаш
тој, со огромно задоволство, надолго и нашироко им раскажувал приказни и легенди. Тоа
го правел така интересно, забавно и поучно,
што децата долго останувале крај него, понесени од моќта да им влезе во нивниот свет на
сказните и приказните. Притоа, секогаш извлекувал наравоученија, кои добивале трансформативна порака, запаметена и внесена во детскиот свет на неговите синови и ќерки.
Есма едвај чекала да дојде вечерта за да
си дојде нејзиниот татко дома. Иако честопати
одела кај него за да му се најде ако му затреба
помош, сепак, средбите, разговорите, седенките крај мангалот и на диваните во долгите
вечерни часови, во сите годишни времиња,
биле приказ за себе.
Есма ја сметале како „црното пајче“ како сирените во легендите, бидејќи била мил детски
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Slavè Katin

My father had a great respect and love for his
wife. He was very thoughtful and an honest man.
He constantly helped his life companion. He never raised his voice and he skillfully balanced the
things. He would adapt to any situation and call
for compromise and peace, if there was a need
for it. There were many Roma families in which
there were cases of violence, but we and our
neighbors looked with contempt on such cases.
We were very happy about the good relations
with our neighbors - Macedonians. It was coexistence with mutual respect and honor, when
people used to go to their neighbors weddings
and celebrations with joy, they used to sit in their
yards retelling the events of the day, sharing joyful moments, but also difficulties and problems.
They helped each other in a friendly manner, no
matter how much and how one could help the
others, but they did their best. Those were memorable neighborly friendships. With coffee and
chatings, with gatherings or carefree children’s
play, with red eggs for Easter and feast cookies
for Bayram,” says Esma with an expression of
love.
Sometimes she felt discomfort and sadness
when they viewed her as a Roma girl, because
she was different from their peers. For example,
in school, when one school mate shouted at her
face calling her Gypsy! It offended her so much,
that Esma got angry and tried to attack the boy.
The boy did not expect such courage from a
girl and he was ready to end the quarrel peacefully. But the classmates in the room divided in
two groups - one for the girl who fights against
the insult, while others were on the side of the
boy that had such prejudices. However, the the
boy wasn’t only beaten, but eventually he got a
bloody nose.
But Esma immediately realized what she had
done, she started to cry begging him to forgive
her while she helped him to wash his face at the
school fountain. The teacher appeared and she
immediately understood the situation and addressed all the pupils with parental and pedagogical advice, but especially these two children.
However, as mentioned earlier, this episode was
a small awkward exception which ended with
compromise from the two “combative” sides.
But Esma has experienced very nice moment of playfulness and joyfulness, friendship
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and companionship with her peers that isolated
and unpleasant events and insults could never
overshadow and depress those experiences. Her
poor family had their own fun games and romantic moments, filled with lots of love and understanding.
When Esma was telling about her parents, she
told us, among other things, the following about
her father: “My father Ibrahim was the brightest
personality in my life. He was the main cause of
the harmony in our family, because how he was a
small man, and was raised by a widowed mother
and nine sisters. Vigilantly guarded and cherished
as the only male child of what Redzepi. Probably
because of tenderness and conveyed by his family,
and his faithful and dear wife, towards which he
showed great respect and love.
He never raised his voice to his children, he
didn’t raise his hand to any of his children, nor did
he insuled any of them, on the contrary. He had
understanding also for his colleagues - carriers of
other people’s bags and suitcases and cleaners of
shoes in marketplaces and on the streets, he was
always want to know about their health, work and
success, helping them always when he could, and
he had a tremendous talent for languages...“
In the evening, when he would come home
after a hard’s day work, all children would rush
t o himfalling into his arms, or would sith by his
side. Then, with great pleasure, he would tell
them stories and legends at length and for long.
He did it so interesting, funny and instructively
so that his children remained by his side for long
time, taken by his skill to enter into their world of
stories and fairytales. In addition, he always drew
clear morals from the stories that carried a transformative message, remembered and entered
into the child’s world of his sons and daughters.
Esma was impatient to welcome home her
father in the evenings. Although she used often
to go to him in order to help him if necessary, the
home gatherings however, around the mantelpiece and on the divans in the long evenings, in
all annual seasons, are a story of themselves.
Esma was considered as the “ugly duckling”,
as siren of the legends because she was a very
lovely kid, very gifted at music and dance. All
those who heard her singing encouraged her to
become a singer without hesitation; people often
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лик, и бидејќи била многу талетирана за музика
и танц. Сите кои ја слушале ја храбреле без да
трепнат, честопати застанувале крај оградата
или до тарабите, некои излегувале на балконите, а таа темпераментно долго пеела. Таткото
импровизирал тапани со јагнешка кожа за да
имало ритам, а кога децата ќе ја скинеле кожата на тапаните, тогаш веднаш се наоѓало чаре.
Од кујната се земала најголемата тепсија на
која се печеле пити и зелници и таа била тапанот, а ритмовите ја загревале атмосферата во
заедничката семејна соба.
За тие мигови Есма живо се сеќава и еве
што ни раскажа:
„Најмногу о� сѐ сакав �а ја ими�ирам главна�а ѕвез�а на ш�анскио� филм Марија Заморо, која беше моја љубимица и фавори�,
�о�ека се�ев во киносала�а за �а ја гле�ам
без �а �ре�нам. Но, можев, сакав и умеев, �а
ими�ирам и �озна�и ромски музичари кои
нас�а�увале на сва�би�е со виолини�е, �есни�е и �арабуки�е. Тоа и го �равев со мојо�
Есма со сестрата Емина
Esma and her sister Emina

глас, им�ровизирајќи ем виолина, ем �ајре.
Имав се�ум-осум го�ини �а мои�е �ома и �руги�е кои ќе ме ви�еа и слушнеа како �еам или
играм чочек, се чу�еа и ќе ме гушнеа �авајќи ми
ком�лимен�и и �о��ршка.
И кога се имало и кога се немало, и кога се
с�иеше на �ушеци, или на �окривки на земја,
особено �о земјо�ресо� во 1963 го�ина, засекогаш нам ра�ио�о и �есна�а ни беа �розорец
кон све�о�. Беа и информа�ор и о��ишка, и
забава. Го �аме�ам и нашио� �рв с�ар ра�иоа�ара� „Космај“ со �ркалезно �розорче на
скала�а за бирање с�аници. Се�евме, слушавме, се забавувавме и �оа беше е�но безгрижно
време за си�е нас. И ис�о, како ш�о бескрајно
уживав во кино�ре�с�ави�е, �а �а можев, ќе
гле�ав филмови без �рес�ан о� у�ро �о мрак.
Живеејќи во цен�аро� на Ско�је, �ака ми
беа близу и кина�а, и �еа�аро�, и о�ера�а и
кул�урни�е нас�ани, ш�о чинам �ека, �оа
беше �ресу�но за �рофесија�а која ја избрав и
за живо�о� кој го живеам...“
Меѓутоа, што и да следела, што и да правела
Есма и дома и надвор, и на приредби и со гледањето филм, таа никогаш не го запоставила
учењето, наобразбата и желбата да биде меѓу
првите. Се истакнувала и била меѓу најдобрите
по одделни предмети и школски активности.
Постојано била и вредна ќерка и сестра во семејниот дом, така што, уште на десетгодишна
возраст веќе одела да помага во една фамилија
околу средувањето и чистењето на домот. Газдите биле предобри со неа, трудејќи се и тие
да ѝ помогнат во извршувањето на домашните
работи. Следната нејзина работа била во домот
на еден доктор, меѓутоа, таму грубо постапиле
со неа кога некогаш се изгубил некаков докторски мантил. Веднаш прстот го покажале на девојчето Есма, кое било обвинето без причина.
Овој немил настан многу го вознемирил
нејзиниот татко Ибрахим, кој бил поштен, честит и исполнителен, и сите тие особини им ги
пренесувал на своите деца.
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ESMA

stopped by the picked fence or came out on their
balcony to listen to her songs, and she used to
sing temperamentally and for long time. Her father improvised drums of lamb skin in order to
provide the rhythm, and when children would
tear up the skin of those ‘drums’, immediately another solution was found. The largest casserole
from the kitchen, used for cooking pitta and pie,
would ‘act’ as a drum, while the rhythm would
heat up the atmosphere in the joint family room.
Esma vividly remembers those moments and
here is what she’s told us:
"Most of all I wanted to I imitate Maria Zamora, the star of the famous Spain movie, who was
my most favorite actress while I was watching the
movie in theater without blinking. In addition I
could, and when I wanted to I was skilled at imitating famous Roma singers and musicians who
performed at weddings with their violins, songs
and tambourines. I did it all with my voice, improvising both violin and tambourine. When my family
and others would see me singing and playing belly
dance at the age of only seven or eight, they would
give me a big hug giving their compliments and
support.
And when we had nothing and when we had
little, and when we slept on mattresses, or on blankets, especially after the 1963 earthquake, our radio and our song were the windows to the world.
They were both a safety valve and entertainment.
I still remember our first old radio “Kosmaj” with a
round window over the scale selecting the station.
We would sit down, listen to it, having a good time
and it was a worry-free time for all of us. The same
as I could enjoy immensely watching movies in theaters, I could also endlessy listening to the radio
music without stopping from morning until dark.
Since we lived in the center of Skopje, we were
so close to cinema theaters, the theater and opera,
and cultural events that I suppose were crucial for
the profession that I have chosen and the life I have
been living... “
However, no matter what she watched, what she
was doing home and outside, at school shows
or movie theaters, Esma’s never neglected the
school, her education and her wish to be among
the first. She was among the best pupils and she
was singled out in certain subjects and in school
activities. She was always diligent as a daughter
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Есма се сетсрата Сајка
Esma and her sister Sajka

and sister in their family home so that already at
the age of ten she started working for another
family assisting them cleaning and tidying up.
The homeowners were good with her, making
their best to help her in running their household.
Her next job was at the home of one doctor, but
they however behaved badly toward her when a
doctor’s gown was lost. They instantly pointed
to the girl who was accused without any reason.
This unlucky event disturbed her father Ibrahim
a lot because he was an honest, respectable and
reliable person who handed down all these characteristics to his children.
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deiba godi baš Esma-kere daj thaj
dat si korkori pali peste vakteskiri
thaj bibisteribaskiri paramis. O dat
Ibrahim sine phravdo manuš, lošalo, kovle vileskoro thaj zoraleste nišankerdo pe
butečhavengere familiake. I daj i Kjania, leskiri
dživdipaskiri dromarutni, jekajek, sine čačutno
direko e familiake Redžepovi, kolate sine but
manušikane nišania sar so si o bukjarnipe, numa
thaj o strogo ovibe. Oj nekana thaj e dikhibaja
lafikerela sine, vakerela sine sa, numa na kamla
sine pe khanči te vakerel pe mosar.
I Kjania, e Esma-kiri daj, prandingja pe kana
sine la 16 berša. Numa, o Ibrahim sine duj berš
majterno latar. Kana prandingje pe o soduj, ole
sine 14, a ola 16 berša. Akale dunja muklja ola but
terno, ko 52 berša. Lakiri daj dživdingja majlungo.
Interesno si kaj e Ibrahim-e sine le talenti muzikake thaj but mangela sine sigjaribaskere ritmia thaj
gilja, trujal sa o dileme thaj dara, ov kergja halali e
Esma-ke te butikerel interpretaciaja taro džijaneskere thaj bahlanakere numere.
Mamuj e dadeskoro kamibe kori muzika, e
daja na sine baro interesi baši muzika. Na džanela
sine ni te giljavel, a but droma lakere čhave khelena sine peske olaja majtapi, kola džanena sine te
keren majtapia ko lakoro esapi. Na giljavela sine,
numa šukar khelela sine. Kana ka astarel sine
pe ko horo ko romane bijava, but jakha dikhena sine ko lakere ritmikane kheliba, te phene na
uštavela ni ko piro. Trujal so barjarela sine kher
pherdo čhavencar, kerela sine buti thaj sar higienakiri manušni, ki te del po deibe e familiakere
budžeteske. Avgo butikerela sine ko Dizjakoro
komiteti ki diz Skopje, pal odova ko bukjarnengoro Sindikati. Thaj trujal o dajatve, butšukar
dikhela sine pe khere thaj pe čhaven. Sine strogo
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ki pi kontrola, but kerela sine pe esapi o čhave ma
te ciden bilačhe dromencar, numa te barjoven ko
sajdime manuša pe korkorutne integritetea thaj
sajdime taro trujalipe.
Trujal so sine bieducirime, i daj čače džanela
sine, ko kobor pečalinela sine love, a kobor garavela sine nesavi para sinemaske thaj šudregudlipaske. Džanela sine thaj ko kobor bombonia čorjaleste lela sine taro ormani. E Kjania-ke naštine
khanči te našel taro jakha.
Ko jek periodi kana i daj lakiri nasvalili thaj
odova but serioznikane tari parne bukhengiri infekcia, ale phare divesa e sahne familiake. O dat
uštela sine javinate ko kale karanlukoja, ki te thovel, te užarel, te kerel habaske thaj te hazrikerel
e čhaven baši sikljovni. Ko efta o ari ačhovela sine
ki rig taro šerutno drom e sandukoja baš užaribe
menije anglal peste.
Esma Redžepova but droma akcentirinela
sine thaj kerela sine deskripcia taro karakteri pe
dajakoro e Kjania-koro. Agjaar, jekhe čhipotate
vakergja mange:
„Dava man godi ko me dajakoro kovlo vast,
kova nakhela sine taro me čhamja thaj bala, kana
sijum sine em mazuni em nasvali, numa thaj lošali zorale temperamentea. Biagorea sine mange
lačho kana bešava sine lakere angaljate thaj kana
ka čhivav sine mo šero me dajakere kolineste. Ja,
kana oj ka bešel sine dži mande te sikavel man ja
te del man nasijati, te vakerel mange nesavi paramis. Nekana ovela sine, salde bi vakerindor ni lafi te
dikhel man, a but te vakerel mange odolea, bizo te
ikalel lafi pe mostar.
Haljovava sine lakere lafja, dikhiba thaj mesažia
panda ko me tikne berša. Dikhava sine te dav lake
arka kana našti sine te resel sa e bukencar ko kher
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thaj amencar e čhavencar. Ka užarel sine o odaje,
sa ka čhivel sine ko niče, lačharela sine i avlin thaj
o lulugja thaj sigjarela sine e kušlukoja ko vakti te
ovel hazri.
Mo dat sine bare sajgiaja thaj kamibaja kori pi
romni. Sine but samalo thaj uževileskoro manuš.
Ov sakana dela sine arka pe dživdipaskere dromarutnjake. Na sine učeder toni, but mudreste balansirinela sine o bukja, kerela sine kompromis thaj
ikerela sine o sansari, te sine zaruri odoleske. Bute
Romende te si gndipe, kaj si misalia taro čelalipe
upro romnja, tgani lende dikhela sine pe holjame
jakhencar taro trujalipe me mahalate, a gndinava
thaj buvleste ko romane sokakoja.
Kobor sijam sine lošale sebepi lačhe relacie amare komšiencar - Makedoncoja. Odova sine barabarutno dživdipe pherdo maškarpumare sajdibaja
thaj sajgiaja, kana lošalipaja džala sine pe ko bidžukoja thaj bijava jek dži avrende thaj kana bešle anglal o porte vakerena sine bašo diveskere čhipote,
ulavena sine pe lošale momentia, numa thaj o pharipa thaj o problemia. Dena sine peske arka o komšie
jek avereske, ko kobor šaj thaj sar šaj, sar džanela.
Odola sine bibisteribaskere komšiengere amalipa.
Kafaja muabeteja, bešipancar ja e mudripaskere
čhavorikane khelibaja thaj lole jarencar vašo Veligden, thaj tatliencar bašo Bajrami“ vakerela i Esma
kamibaskere dikhinaja.
Nekana sine ola bilačhe situacie thaj mazunipe kana dikhena sine ola sar Romani soske sine
vaver pe beršalendar. Sar, misal ki sikljovni, kana
jek čhavo ko muj vakergja olake- Ciganka! Odova odobor phanglja i kišli čhavorikani atma, so i
Esma holjami, boksencar margja ole. O čhavoro
na adžikerela sine esavko maribe odole čhajatar,
pali so mudre čhaneste agorkergja i kavga. Ki
siklana o čhave sine ulavde kaske ka naviinen, jek
e čhajake savi marela pe mujal o phagipaskere lafia, a o vavera sine ki rig taro čhavoro esavke gndipaja. Numa, o čhavoro na salde so halja maribe
numa agorkergja thaj ratvale nakheja.
Numa, i Esma sigate halili so kergja, šurargja te rovel, te rodel afi pe barabarutne siklestar,
džikana ki češma dela sine leske arka te thovel
leskoro muj. Khuvgja i sikljovni, halili so ulo thaj
jerikane thaj pedagogikane nasijatea sarinenge
kergja lafi, ulavdeste e soduje čhavencar. Numa,
sar so lipargjam, akaja bimangli epizoda sine ulavdin savi kompromisea agorkergja maškar o soduj
"maribaske hazri“ riga.
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Numa, e Esma sine ola thaj but šuže khelina
thaj čhipote, amalipa thaj lošaja pe jekhajekheberšalencar, so o nesave mazunipa thaj čhipote
našti nikana olen te učharen ja patonkeren. Lakiri
čoroli familia sine pe lošale khelibancar thaj romantikane momentencar, pherde bute kamibaja
thaj haljovibaja.
Kana i Esma vakerela sine amenge bašo pe
jerja, bašo po dat, maškar aver vakergja: “Mo dat
Ibrahim sine i majrošali persona me dživdipaste. Ov
dengja but baši harmonia ki familia, soske sar tikno, barjola sine phivle dajaja thaj enja phenjencar.
But šukar sine arakhlo sar jekhutno murš čhavo ki
familia Redžepovi. Umdinela pe kaj thaj odoleske
o kovle emocie dela sine thaj pe čhavenge, thaj pe
pakjivale thaj mangle romnjake, kori kolate bizo te
ačhol sikavela sine bari sajgia thaj kamibe.
Na vazdingja baro krlo pe čhavenge, na vazdingja vast, na kergja olen mazuni, mujalutno tar akava.
Sine le haljovibe bašo pe kolege, amalia thaj menijengere užarutne ki čaršia thaj ko droma, interesirinela sine pe lengere sastipaske, bukjake thaj kamijabeske, dela sine arka ko sakova vakti kana šaj sine,
a sine le thaj baro talenti bašo čhibja...“
Rakjate kana ka resel sine khere khindo taro
pharo dive, sa o čhave ka čhiven sine pe leske
ki angalji ja ka bešen sine trujal leste. Tgani ov,
bare čalipaja, lungeste thaj buvleste vakerela sine
lenge paramisja. Odova kerela sine le interesno,
bahlanakere thaj godideibaskere čhaneste, agjaar so o čhave lungo ačhovena sine trujal leste,
legarde taro takati te khuvel ko lengoro sumnal
taro paramisja. Agjaar, sakana ikalela sine gogjaver lafia, kola ovena sine transformaciakere mesažea, ikerdo ki godi thaj čhivdo ko čhavorikano
sumnal taro leskere murša čhave thaj čhaja.
I Esma vogea adžikerela sine rakjate lakoro
dat te avel khere. Trujal so but droma džala sine
leste ki te arakhel pe leske te valjangja baš arka,
palem, o arakhiba, o bešiba trujal o mangali thaj
ko divania ko lunge rakjakere aria, ko sa o beršeskere sezone, sine paramisi korkori pali peste.
E Esma dikhena sine ola sar „i kali papin“ sar
o sirene ko paramisja, soske sine but manglo
čhavoro thaj soske sine but talentirimi baši muzika thaj khelibe. Sarine kana šunena sine ola dena
sine ola takati, but droma ačhona sine trujal o tarabe, nekola ikljona sine ko balkonia, a oj temperamentea lungo giljavela sine. O dat improvizirinela
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Есма со братот Фари
Esma and her brother Fari

sine davulia e bakhreskere mortikaja ki te ovel ritami, a kana o čhave ka pharaven sine i mortik taro
davulia, tgani sigate arakhela sine pe čare. Tari kujna lela sine pe i majbari tepsia kolate pekena sine
pe mariklja thaj oj sine o davuli, a o ritmoja takjarena sine i atmosfera ki barabarutni familiakiri odaja.

baši stasionengoro rodibe. Bešaja sine, šunaja sine,
bahlankeraja men sine thaj odova sine vakti bizo
gndipa ko pharipa amenge. Jekajek, sar so biagorale sine mange šukar ko sinema performansia, te
šaj sine, ka dikhav sine filmia bizo ačhovibe javinatar džiko karanluko.

Odole momentende i Esma dela pe godi thaj
ake so vakergja amenge:

Dživdindor ko Skopje-skoro centari, sine mange
paše o sinema thaj o teatari, thaj i opera thaj o
kulturnikane čhipote, so gndinava kaj, odova sine
džanlo baši mi profesia sava alusargjum thaj bašo
dživdipe so dživdinava...“ Numa, so thaj te kerel
sine i Esma khere thaj avrijal, thaj ko turli performansia thaj e dikhibaja filmi, oj nikana na muklja
o sikljovibe thaj i mangin te ovel maškar o avga.
Sikavela sine pe thaj sine maškar o majšukar ko
disave predmetia thaj sikljovnakere aktivipa.
Sakana sine thaj bukjarni čhaj thaj phen ko familiakoro kher, agjaar so, panda ko deš berša džala sine te del arka jekhe familiake ko khereskoro
užaribe. O gazdia sine but šukar olaja, mangindor
te den lake arka ko keribe o kherutne savalia. Lakiri avutni buti sine ko jekhe doktoreskoro kher,
numa odothe bilačheste čhipotingje olaja kana
nekana ka našalgjol sine nesavo doktoreskoro
mantili. Sigate po parmako sikavena sine ki čhajori Esma, savi sine došakerdi bizo khanči.

„Majbut taro sa mangava sine te imitirinav e
šerutne čerenja taro španiakoro filmi Marija Zamoro, kola majbut mangava sine thaj sine mo favoriti, džikana bešava sine te dikhav ola bizo te cidav
me jakha ki sinema sala. Numa, šaj sine, mangava
sine thaj džanava sine, te imitirinav thaj pendžarde
romane muzikanten kola bašalena sine ko bijava
pe kemanencar, gilencar thaj tarabukencar. Odova
kerava sine me hangoja, improvizirindor em kemana em dajra. Sine man efta-ofto berša, thaj kana
mle khere thaj o avera ka dikhen sine man thaj
šunen sine man sar giljavava ja khelava čučeko, but
sine barikane thaj ka pakjaren sine pe trujal mande
dendor mange komplimentia thaj piko.
Thaj kana sine amen ja na sine amen, thaj kana
sovaja sine ko dušekja ja ko postekie ki phuv, ulavdeste pala ko phuvjakoro tinanibe ko 1963 berš,
sakana o radio thaj i gili sine amenge pendžerka
kori o sumnal. Sine thaj dajani thaj bahlana. Dava
man godi thaj ko amaro avgo purano radioaparati
„Kosmaj“ rotale tikne pendžerkaja ko merdeveni
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Akaja bimangli čhipota mazunikergja lakere
dade e Ibrahim-e kova sine sajdime, sajgidžia thaj
sa pe karakteristike legarela sine pe čhavenge.
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Н

о, годините врвеле. Есма веќе
почнала доста сериозно да размислува за себе и својата иднина.
Одлично ѝ одело со музиката, со
музичката кариера, но морала да го среди и
приватниот дел од животот. Во 1968 година,
кога наполнила 23 години, Есма решила да се
одвои од заедничкиот стан и да си најде свој
засебен дом во Белград. Таа своја намера им ја
соопштила на Стево и на неговата мајка, односно на бабата Паца, како што таа ја викала, од
која и го слушнала зборот на поддршка и одобрување за ваква намера и исчекор.

Иако не беше �ака. Некои ми ну�еа кули и ри�ови, океани и замоци, ама �оа беа �руги, кои
ниш�о не ми значеа. Сме�ав �ека е�инс�вен
човек во мојо� живо� �реба �а би�е С�ево и
никој �руг на овој све� и и�нио� век. Слични ни
беа желби�е и �осакувања�а мене и на мојо�
�а�ко кој ми �орача �ека: „С�ево е вис�инскио� човек за �ебе“.

„Добра�а баба ми вели: - О�и че�о, време
�и е, веќе имаш 23 го�ини. Дос�а беше мома
�а самуваш, ај�е на семејс�во �а се ра�уваш“.
С�ево чу�но ме гле�а, како �а не сака �а �оверува �ека навис�ина сум решена �а свр�ам нова
с�раница во живо�о�. Ме �огле�на и ми вели:
„Ш�о �и фали ов�е? Ш�о не �и �ос�асува и
како �оа мислиш �а заминеш?“ Се свр�е кон
мајка му со зборови�е: „Немој �а ја �уш�иш,
�уку �реба �а ја за�ржиш“.

Одлуката паднала. Конечно Есма решила
да застане на „лудиот камен“ и да завршат нејзините момински години.

„А ш�о имам јас �а ја за�ржам, за�ржи ја
�и, о�говори �ре�обра�а и многу бис�роумна
баба Паца. По овие куси ре�лики, со Пацина�а
мајкина му�рос�, С�ево ми �риј�е и ме замоли
�а ос�анам. Или �реве�ено на �рак�ичен јазик,
�оа беше и �ону�а за брак. Навис�ина, ин�ересна си�уација, која веќе соз�ава нови о�носи,
нови комбинации, и влегување во нови живо�ни врвици.
Инаку, чес�о�а�и баба Паца се навраќаше
на оваа �ема со сове�и�е, �а се омажам и �а
имам со�с�вен �ом. Молчев, само молчев и
ја гле�ав во очи�е, со ш�о како �а ѝ кажував
�ека, како �а се омажам, кога никој не ме бара.
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На оваа животна тема Есма рекла дека друг
не можела да замисли крај себе, друг не сакала. Десетината претходни години Стево бил
нејзиниот учител и советник, патрон и над сѐ
човекот, кој беше голем човек.

Кога сѐ така тргнало, тогаш бргу и се договориле свадбата да биде веднаш кога ќе заврши снимањето на филмскиот проект „Запеј
Македонијо“.
Според некои си обичаи останати од стари
времиња кај Ромите, кога веќе зачекорила во
пубертетските години, неа требало да ја подготвуваат за мажење, а две години постариот
брат за женење.
Затоа, прво ќе дадеме информација за свадбените обичаи за сестрата Сајка и братот Реџеп,
а потоа за свадбените случувања на Есма.
Имено, за свадбите на Сајка и Реџеп родителите се решаваат за двојна радост, со еден
трошок да ги организираат двете свадби во
ист ден и на исто место. Тоа било со цел да
имаат голема веселба, а во исто време да има
поголема заштеда на време и пари.
Тоа воопшто ниту им се бендисало на Сајка
и на Реџеп, ниту имале намера да се мажат и
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B

ut the years were passing by. Esma’s
already begun contemplating for herself and her future quite seriously. Her
music career was advancing, but she
also had to settle the private part of her life. In
1968, when got 23, Esma decided to leave their
joint apartment and look for her own home in Belgrade. She announced her intention to Stevo and
his mother, or grandmother Paca, as she called
her, from whom she in fact got support and approval for her intention and a step forward.
“The good grandma said to me, ‘Go, my child,
it’s time, you are 23. You’ve been a maid for a long
time, now it’s time for you to have a family of your
own to make you happy’. Stevo looked at me disapprovingly, as if he didn’t like to believe that I was
really determined to turn a new page in my life. He
looked at me and said, ‘What’s wrong here? What
do you miss, and how do you plan to leave?’ He
turned to his mother and said to her: ‘Don’t let her
go, keep her here instead.’
“Why should I keep her here, it is up to you’,
answered grandma Paca who was a very good
and clearheaded woman. After these short exchanges, and based on Paca’s motherly wisdom,
Stevo approached me and asked me to stay. Or
translated into practical language, it was a marriage proposal. Indeed an interesting situation
that already created new relationships, new
combinations, and entrance into a new life path.
As an explanation, even before this episode grandma Paca would often address this topic advising me to get married and have my own home. I
would say nothing, just keep silent and look deeply
into her eyes as if telling her that how I was supposed to get married when no one has asked me
to. Although it wasn’t so, to be honest. Some
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men offered me towers and hills, oceans and castels, but they people that meant nothing to me.
I thought that the only man in my life should be
Stevo and no one else in this world and the coming century. My father also shared similar wishes and desires in this context and he sent me a
message that: “Stevo is the right man for you.”
On this topic of crucial importance, Esma has said
that she couldn’t imagine another man by herself,
that she didn’t like anyone else, but her Stevo.
Around ten previous years Stevo was her teacher
and counselor, and patron and, above al, the male
who was a great man.
The decision was made. Finaly Esma decided
to step on “the crazy stone” and to put an end to
her maiden years.
Who the things started to develop quickly in
that way, then they also quickly agreed that the
wedding should be arranged immediately after
the shooting of the film “Strike up, Macedonia”.
According to some Roma customs left over
from the old times, a girl was to prepare for marriage when entering into pubertual years. The
same case is for boys. As well as her two-year older brother was for marriage.
Therefore, first we will explain the wedding
custms related to her sister Sajka and her brother
Redzep, since their weddings coincided, and then
more about the wedding traditions and customs
that refer to Esma’s wedding.
Namely, her parents decided to arrange the
weddings of Sajka and Redzep in the same place
and on the same day in order to celebrate a double joy at one expense - having a huge celebration,
and at the same time saving time and money.
But it didn’t fit into the plans of Sajka and Redzep
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женат двајцата толку млади, по ќејф и избор на
мајките и татковците. Една ноќ и двајцата избегале во Војводина, во Бечеј. Отишле кај чичкото
за да спасат глава од свадбите и таксувањето.
По не цел еден месец, чичкото ги вратил дома
во Скопје. Арно ама, тие никако не можеле да
се помират со таквиот развој на настаните, па
братот повторно побегнал за да не го оженат,
а сестрата со тајфа музичари отишла во Охрид,
за да пее таму во некои локали. Пеела босански
севдалинки, за кои велеле дека и немало рамен.
„Со музичари�е �ој�оа и во Ско�је. Нас�а�уваше во ле�на бавча, ка�е јас скришум о�ев за
�а слушам навечер како �еа� и свира�. За жал,
ниш�о не с�ана. Бргу заврши нејзина�а �еачка кафеанска кариера. Освен ш�о �онекогаш
ќе се �ојавеше на ромски сва�би и �оа беше
сѐ. С�а�и во брак, но го изгуби својо� со�руг, и
�оа беше е�на мошне �ажна живо�на �риказна на моја�а сес�ра со голем, но неискорис�ен
�ален�.
Јас имав среќа ш�о �ре� моја�а �ајка, моја
�о��ршка и љубов ми беа мои�е �вајца браќа.
Тие криеја о� ро�и�ели�е �ека ме ви�еле на
�ре�с�ава во Кукленио� �еа�ар или на филмска �роекција. Можеби и кога ќе ѕирнев некој
концер� или ќе за�еев во кул�урно-уме�нички�е �руш�ва.
Не �оаѓаше �ре�ви� и јас �а се омажам
�олку многу рано како мои�е врсници, иако
ро�и�ели�е веќе ми сигнализираа �ека с�асувале �ону�и и сум имала кан�и�а�и за сва�ба. За �а ме �о�го�ва� на време, мајка ми ме
се�нуваше крај �ркалезна�а софра, учејќи ме
�а �равам �и�а и �а го фаќам ри�амо� на кујнски�е обврски, �о�го�вувајќи се за �обра, и�на
�омаќинка крај со�руг, �евери, золви, ја�рви,
свекор и свекрва во некое ромско семејс�во.
Јас веќе о� �орано знаев �ос�а рабо�и во
�омаќинс�во�о би�ејќи и онака не беа �о�ребни �олку ука и нови �о�го�овки, би�ејќи месев
нај�обар леб, �равев разни ја�ења, носев �о некоја �ара о� она ш�о го зарабо�ував. Само, никако не сакав �олку рано �а се мажам. Тоа с�оре� мене беше са�анизирање на личнос�а, �а
�ури и на мајка ми о�ворено ѝ се заканив, �ека,
�околку �акво неш�о би�е с�орено со мене,
�огаш ќе си с�авам јамка околу вра�о� и ќе се
обесам сре�е �воро� во училиш�е�о.
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По�оа, навис�ина, бев ос�авена на мира.
Не им �омина и�еја�а и мене �а ме венчаа� на
13 го�ини. Кур�улив. Можев �а �ро�олжам со
мои�е музички нас�ојувања, �а се �робивам
како �ејач во �ос�а силна�а конкуренција...“,
раскажува Есма.
Но, пред свадбата како што е традиција
кај ромските фамилии, идниот зет требало да
појде кај родителите на идната сoпруга и да ја
побара раката на својата избраничка. Стево ги
испочитувал ритуалите на традиционализмот и
во мај 1968 година тргнал за Скопје. Стасал во
Драчево каде што од центарот на градот, по
катастрофалниот земјотрес се преселило семејството Реџепови.
Дошол во нивниот дом. Го пречекале најсрдечно како што прилега. Од мајката на невестаа
требало да ја побара раката на ќерката. Со главната „хероина“, десет години дотогаш ги поврзувала иста музичка судбина. Делеле дом, радости, таги, турнеи и успеси. Делеле живот кој бил
заеднички, но, сепак, поединечен и одвоен.
Стево храбро и достоинствено ги издржал,
сите ритуали и обичаи, сите веридбени традиции, веројатно, само за да им приреди радост
на Реџепови, иако тешко дека такво нешто би
направил за кого било во животот. Бидејќи,
сепак, тоа се специфични работи кои се издржуваат само кога човек е цврсто решен да го
оствари и да го освои тоа што го сака.
Застанал прво пред мајка ѝ на Есма, ѝ бакнал рака и ѝ објаснил зошто е дојден во нивниот дом. Наоколу било семејството и сѐ се
одвивало небаре, како во добро изрежирана
претстава, седнати на миндерите и ткаените
килими, крај рачните везови на простирките
во новиот дом на семејството Реџепови. Него
го добиле по земјотресот во 1963 година. Таму
сите го очекувале тој значаен чин.
Меѓутоа, за да биде сѐ според традиционалните и богати обичајни ритуали, тогаш, кога младоженецот ќе појде да побара одобрување за
својата идна сопруга, тогаш онака сам, меѓу сите,
не може да биде оставен. Мора да му се додаде на испомош уште некој крај него. Како „бранител“ на Стево од невестинската фамилија му
го дале братот на Есма, Фахри. Значи, тој бил на
страната од кај идниот зет, додека, пак, поради
рамноправна битка и договарање, од страната
на невестата адвокат бил постариот брат Реџеп.
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at all who didn’t intend to get married at such a
young age and moreover not at the whim of their
mother and father. One night the two of them fled
to Vojvodina, in Bečej. They went to their uncle in
order to ‘save their heads’ from wedding and their
parents’ promise. But less tha a month, their uncle
returned them in Skopje. However, they couldn’t
accept such development of events, and therefore
her brother fled again not to get married, while
her sister joined a group of musicians and went
to Ohrid where she sang in several alehouses. She
used to sing Bosnian love songs and people said
that she was unsurpassed in her singing.
“She came to Skopje with her musicians to
perform in a restaurant that had a summer garden
where I used to go secretly in the evenings to listen
to her songs and music. Regretfully, nothing came
out of it. Her career came to an end soon, except
that sometimes she would appear at Roma weddings to sing and it was all. She got married, but
she lost her husband, and this was a very sad life
story about my sister that had remarkable but unused talent.
I was lucky that in addition to my mother my
two brothers also gave me support and their love.
They hid from my parents that they’d seen me at
shows at the puppet-theater of at film projections.
Also when I sould secretly attend a concert or strike
up at cultural-artistic associations of that time.
It was out of question to get married at so
early age as my peers usually did, although my
parents had signaled me that there were already
marital offers and candidates to marry me. In order to prepare me in time, my mother would sit me
at the round table teaching me how to make a pie
and get used to the rhythm of kitchen obligations,
preparing me to be a good future housewife by her
husband, brothers-in-law, sisters-in-law, father-inlaw and and mother in a Roma family.
I already knew a lot about housekeeping and
other kitchen duties and therefore I didn’t need any
additional ‘lessons’ from her because I used to make
and bake the best home made bread, I cooked various dishes, bring home some money from my earnings. Only, I didn’t want to get married so young. In
my opinion it was oppression over individuals, and
even I told my mother openly and threaten seriously
that, if something like that happened to me, then
I’d tie a rope around my neck and hang myself in the
middle of the school courtyard.
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After that they really didn’t bother me any
more. Their idea to get me married at the age of 13
failed. Getting rid of it finally, I could continue with
my music efforts to breakthrough as a singer in a
very strong competition...”, as Esma goes on with
her story.
But before any wedding, in compliance with
the tradition among Roma families, the future sonin-law should go to the parents of his future wife
and ask for their approval to marry their daughter
and his sweetheart. Stevo followed the rituals of
traditionalism and in May 1968 he set off to Skopje. He arrived in Dračevo where the Redzeps family moved from the center of the city after the catastrophic 1963 earthquake.
He arrived into their home. They welcomed
his as warmly as he deserved. He was supposed
to ask for Esma’s hand from her mother Kanija.
He and the ‘main heroine’ had already shared
same destiny until then. They had already lived in
the same house, shared both happy and sad moments, went on tours achieving joint successes.
They shared a joint life, yet separate and apart.
Stevo underwent all the rituals, customs and
engagement traditions courageously and with
dignity, most probably to make the Redzeps happy, although it is hard to believe that he would
have done something like that for anyone else.
Because, after all, it is about specific things that
one has to undergo only when they are firmly resolved to achieve and get what they want.
He stood before Esma’s mother first, kissed
her hand and explained why he’d come to
their home. Other family members were sitting
around and everything was developing smoothly as if a well-directed play. They were sitting
down on the sofas and woven rugs, next to the
embroided rugs in the new home of the Redzeps
that they got after the earthquake in 1963. Everyone was looking forward to that important act.
However, in order traditional and rich customary rites to be performed as they should, when a
bridegroom goes to ask an approval for his future
wife, then he is not supposed to be alone among
all those relatives of his wife. Someone has to
support him standing by his side. Fahri, brother
of Esma, was appointed as ‘defender’ of Stevo by
the bridegroom’s family. So, he was on the side
of the future son-in-law, while Redzep, Esma’s
elder brother, was appointed as an ‘attorney’ at
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„Мојо� бра� Реџе� барал многу мираз за
кој зе�о� �ребало бајаги �а го о�врзе кесе�о.
Ме фалел. Бескрајно ме фалел бра�о�, �ека
сум како ска�оцен камен, a �окму �аква ска�оценос� зема С�ево. Пов�орувал колку сум
вре�на, �обра, �ален�ирана, комуника�ивна,
�ека имам големо срце и широка �уша. Велел
о�и убава мома ќе земе, а �аква �руга �рилика
С�ево немал �а нај�е уш�е с�о го�ини“. Реџеп
ептен се внел во новата адвокатска улога и сакал успешно да ја заврши.
Од младоженецот, како прво, мајката побарала невестата комплетно да ја облече со
дарови, да купи чевли и за двајцата браќа и димии за двете снаи, и да купи уште сто литри ракија за да биде свадбата највесела и најголема.
А Есма како идна невеста, ќе мора да ја чува,
негува и облекува, да купи белило и црвило,
златни обетки и дури 106 прстени... Во пазарењето едвај некако смалил десет кила ракија,
па ајде немало да бидат 100 туку 90.
Стево само кимал со главата, велел - да. Се
согласил на сѐ, и договорот паднал. Значи, во
мај 1968 гoдина, Есма веќе била верена.

СВАДБА 3А ПАМЕТЕЊЕ
Следела свадбата. Е, тоа била свадба што
траела седум дена и седум ноќи. Ечело Драчево, грмеле тапани, се играло и пеело, се гоштевало и уживало. Цела населба била дел од
свадбената раскошна и невидена дотогашна
церемонија. Цело Драчево било на нога. Роми
доаѓале од секаде за да го видат тоа големо
чудо. Исто и Македонците соседи и пријатели биле воодушевени. Да се знае кога Есма се
мажи за својот сакан избраник Стево. Реџепови и Теодосиевци биле во центарот на вниманието на церемонијата која траела една недела пред 8 септември 1968 година.
Сѐ почнало уште рано во понеделникoт на
денот кога се поканувале сватовите и кога се
најавувала свадбата. Продолжило во вторник со
посетите, кога се послужувале гостите со ракија,
локум и кафе. Во средата во косите на младата
невеста се ставала к’на за боење од која косата
добивала интересна бакарна нијанса. И тоа било
некој дел од традицијата. Во четвртокот невестата требало да се избања, со групно плискање
вода во амамот на Старата скопска чаршија.
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Таму одел само женскиот дел од свадбарските гости. Овој ритуал бил една игрива забава, која сите ги развеселила. Крај чешмите и
топлата вода се собрале официјално дојдените дами. Сите приоѓале завиткани со специјални бели бањарки, додека во салата за одмор,
исто така, ги забавувал женски оркестар, а се
густирале пити, чаеви, сокови и овошје.
Вечерта во четвртокот дома се одржувала моминската вечер со песна, игра и забава.
Најголемата веселба претстоела во трите преостанати денови - петок, сабота и недела. Тогаш, навистина, свадбата кулминирала.
Евидентирано е дека на свадбата на Есма
и Стево е потрошено: 22 печени овна, 50 литри
мастика, 30 литри ракија препеченица, 3.000
шишиња пиво, 2.500 литри сокови итн.
Сѐ на сè, тоа била, навистина, преубава традиција, толку весела, посебна со шарм и масовност, со полни трпези и со уште поисполнети
срца. Значи, драчевската церемонија завршила. Долго се раскажувало, како ненадминат
свадбен настан. Меѓутоа, по ромската свадба,
следела и венчавката во Белград.
Церемонијата во Белград на Есма ѝ оставила силни впечатоци. Затоа, таа со одушевување ги пренесува сите настани и вели:
„По��иси с�авивме во О�ш�ина�а Савски Венац. Јас носев �олг бел раскошен фус�ан о� свила,
во комбинација со �ан�ела, вел и голем буке� бели
рози. Се�о �оа беше организирано и на�равено на високо ниво, с�оре� евро�ски�е сва�бени церемонии.
Во хо�ело� „Славија“ ка�е ш�о �ој�овме на
зае�ничкио� ручек со �окане�и�е гос�и, ручеко�, всушнос�, с�ана вечера, а вечера�а и �олноќна забава со вис�инска шоу �рограма. Пееја,
свиреа, и играа наши�е �рија�ели о� врво� на
ес�ра�нио� све�. Меѓу нив беа Ра�ојка и Тине
Живковиќ, Ра�мила Димиќ, Миле Бог�ановиќ,
Аца Трен�афиловиќ, Неџа� Салковиќ, Ивана
Пан�уровиќ, Ансамбло� „Палома“, Љуба С�е�ановиќ, како ими�а�ор и кој уш�е не.
Секако, �ека срце не из�ржа невес�а�а �а не
се фа�и за микрофоно�. С�анав и за�еав �олку
многу среќна и �онесена о� а�мосфера�а и
чино�. Да се о��еa� на своја�а сва�бa, �есни мераклиски за мла�енци�е и за си�е �ие �раги луѓе
кои ме у�ос�оија со свое�о �рисус�во на овој искучи�елен живо�ен чин, за мене беше гор�ос�“.
II ДЕЛ

СЕМЕЈСТВАТА НА ЕСМА И СТЕВО

Slavè Katin

the side of the future bridegroom. In that a fair
‘battle’ and fair ‘negotiation’ were staged and
the show could start.
“My brother Redzep asked substantial dowry
from the bridegroom and therefore Stevo had to
open his wallet fully wide. Redzep praised me. He
praised me infinitely, saying that I was a jewel and
exactly what a precious stone Stevo would get.
He repeated firmly that I was diligent, good, gifted, communicative, and that I had a huge heart,
pure and great soul. He convinced Stevo that he
would never have another chance, not for another
hundred years, to get such a beautiful girl". Obviously Redzep got accustomed to his role as an
‘attorney’ so much and wanted to complete it
successfully.
Her mother asked from the bridegroom first
to dresses her completely with gifts, to buy
shoes also for her two borthers and gypsy trousers for the two daughters-in-law, and moreover
to to buy a hundred liters of brandy so that their
wedding celebration could be merriest and greatest. As far as Esma was concerned, he was to take
good care of his future bride, to provide food and
clothes for her, to buy cosmetics and lipsticks for
her, as well as gold earrings and even 106 pairs
of earings... In this bargaining he managed somehow to agree 90 instead of 100 litres of brandy.
Stevo was only nodding with his head, saying yes
to anything they wanted. He agreed to anything,
and the agreement was finally reached. So, in
May 1968, Esma was already engaged.

WEDDING TO BE REMEMBERED
The wedding followed. And it was a wedding
that lasted seven days and seven nights. Dračevo resounded, drums were thundering, people
were dancing and singing, feasting on delicious
food and enjoying a lot. The whole suburp of
Dračevo was a part of luxurious wedding ceremony unseen by that time. All the people living in
Dračevo were on their feet dancing. Other Roma
people were coming from all over to see that
huge miracle. In addition the Macedonian neighbors and friends were also completely enchanted. Let everybody know that Esma was marrying
her beloved Stevo. The families of the Redzeps
and Teodosievskis were in the spotlight of the
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ceremony, which lasted a whole week before 8
September 1968.
It all started early on Monday, the day when
the wedding guests were invited and the wedding celebration was announced. It continued
on Tuesday when the guests were coming and
offered brandy, Turkish delight, and coffee. On
Wednesday the young bride’s hair was coloured
with k’na to get an interest copper hue. It was
also a part of the tradition. On Thursday the bride
was to take bath, accompanying by collective
splashing of the water in the Turkish bath of the
Old Skopje Bazaar.
Only female wedding guests were going
there. This ritual was a playful fun which offered
exhilarating experience for them all. The ladies
gathered aroung the faucets and warm water.
They all came wrapped with special white bath
robes, while an all female orchestra entertained
them inside the resting hall while they were tasting pie, tea, juices and vegetables.
The maiden night was to take place and at the
bridegroom’s home on Thursday evening with
dance, songs and emjoyment. The greatest entertainment however was yet to take place in the
next three days that followed - Friday, Saturday
and Sunday. Then, the wedding was culminated
indeed.
It was recorded that the consumption of food
and drinks at Esma and Stevo’s wedding was as
follows: 22 baked rams, 50 liter brandy type ‘Mastika’, 30 liter special brandy, 3,000 bottles of
beer, 2,500 liter of juices, etc.
All in all it was, indeed, more than just a wonderful wedding tradition so cheerful, with a special charm and a huge number of guests, tables
full of food and even many hearts filled with emotions. So, the Dračev ceremony ended. People
continued to speak about and retell this even for
a long time afterwards. However, after the Roma
wedding, the marriage ceremony was yet to take
place in Belgrade.
The ceremony in Belgrade has left Esma with
strong impressions. Therefore, she is so excited to
transfer all those events and here is what she’s says:
“We put our signatures at the municipality hall
of Savski Venac. I wore a white long lavish dress
of silk, in combination with frills, veil and huge
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Дел од старата чаршија во Скопје / А part of old bazaar in Skopje

Регистрацијата во Белград, на 15 септември 1968 година, минала во најдобар ред и
веднаш Есма и Стево почнале да прават идни
планови. Нивната цел била де се организираат интернационалните турнеи. На ред била далечната земја Австралија. Така и се случило.
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За првпат требало да стапнат на петтиот континент накај Јужниот Пацифик. Тоа патување
било и како некаков меден месец на крајот
од 1968 година. Заминале на тоа гостување
организирано од Матицата на иселениците од
Македонија.
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 ouquet of white roses. All this was organized
b
and carried out on a high level, according to the
European wedding ceremonies.
In the hotel “Slavia” where we went to a
joint lunch along with the invited guests, the
lunch, actually, turned into dinner, while the dinner turned into an evening and midnight entertainment with real show program. Our friends
were from the top of the show business sang,
played, danced, among them were Radojka and
Tine Živkovikj, Radmila Dimik, Mile Bogdanovikj,
Aca Trendafilovikj, Nedžat Salkovikj, Ivana Pandurovikj, Ensemble “Paloma”, Ljuba Stepanovikj,
as well as an imitator and who knows who else.
Certainly that the heart of bridegroom could not
stand not to take the microphone. I got up, took
the microphone and start singing out of happiness

ESMA

and carried away by the atmosphere and the
significance of this act. It was my honor and pride
to sing, at my own wedding, from my heart of a
newly-wed and for all those dear guests that honored me with their presence at this exceptionally
important event in my life”.
The ceremony of registration in Belgrade on
15 September 1968 was performed smoothly
and Esma and Stevo started to make their future
plans immediately. Their main goal was to organize international tours. Australia was first on
their agenda. They were to step for the first time
on the fifth continent across the Southern Pacific. To some extent the travel at the end of 1968
was also to be their honeymoon. They embarked
on their tour organized by the Society of the Immigrants of Macedonia.

Црквата „Свети Климент Охридски“ во Скопје / Church “St. Kliment Ohridski“ in Skopje
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BARABARUTNO DŽIVDIPE
TARI ESMA THAJ STEVO

N

uma, o berša nakhena sine. I Esma
šurargja serioznikane te gndinel
baši peste thaj pe avutnipaske. But
šukar džala sine lake e muzikaja, e
muzikane karieraja, numa zaruri sine te lačharel
thaj po privatnikano kotor taro dživdipe. Ko 1968
berš, kana phergja 23 berš, i Esma angja decizia
te ulavel pe taro barabarutno stani thaj te arakhel peske korkorutno kher ko Beograd. Oj odova so manglja te kerel vakergja thaj e Stevo-ske
thaj leskere dajake, durust e mami Paca-ke, sar so
akharela sine ola, kolatar šungja o suporteskoro
lafi thaj o lafi „oja“ esavke iradake thaj pireske.

„I šukar mami vakerela mange: - Dža mi čhaj,
vakti si, si tut 23 berša. Dosta sijan sine korkori
čhaj, akana valjani te lošane te familiake“. O Stevo
bipakjivea dikhela man, sar te phene na mangela te
pakjal kaj čače mangava te iranav nevi patrin me
dživdipaste. Dikhlja man thaj vakerela mange: „
So nane tut akate? So si tuke majharno akate thaj
sar gndinea te dža tuke? Irangja pe kori pe dajate e
lafencar: „ Ma mukh ola, valjani te ikere ola“.
„ A, so isi me te ikerav ola, iker ola tu, dengja
džovapi i butšukar thaj but gogjaver mami Paca.
Pala akala harne lafjorja e Paca-kere gogjaveripaja, o Stevo alo dži mande thaj rodingja mandar
te ačhovav. Ja vakerdo avere praktikane lafencar,
odova sine thaj rodibe prandinake. Čače interesno
situacia, savi kerela neve relacie, neve kombinacie
thaj khuvibe ko neve prandinakere dromarina.
But droma i mami Paca dela sine pe godi ki
akaja tema e nasijatencar, te prandinav man thaj
te ovel man mo kher. Trainava sine, salde trainava
sine thaj dikhava sine ola ko jakha, kolea te phene
vakerava sine, sar te prandinav man, kana khoni na
rodela man. Trujal so na sine agjaar. Nekola dena
sine man bare khera thaj bairja, okeania thaj kule,
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numa odola sine avera kola khanči na sine mange
džanle. Gndinava sine kaj jekhutno manuš me dživdipaste valjani te ovel o Stevo thaj khoni aver
akale thaj avutne sumnaleste. Jekajek sine amare
mangina mande thaj me dadeste kova vakergja
mange: „O Stevo si o čačutno manuš tuke“.
Akale dživdipaskere temake i Esma vakergja
kaj avere naštine ni te dikhel trujal peste, avere
na kamela sine. Deša anglederutne berša o Stevo sine lakoro sikavno thaj nasijatidendutno, arakhutno thaj upri sa manuš, kova sine baro amnuš.
I decizia peli. Ko agor i Esma čhinavgja te tergol ko „delino bar“ thaj te agorkeren lakere bekjarlukoskere divesa.
Kana sa agjaar cidingja, tgani sigate phanle
lafi bašo bijav, te ovel sigate pala ko agorkeribe
taro filmeskoro proekti “Zapej Makedonijo”.
Aso nesave adetia kola ačhile taro purane vaktia ko Roma,o čhaja kana ka khuvel pe ko puberteti, valjani te hazrikeren pe odole prandibaske, a
jekajek thaj e dujberša phureder phrale.
Odoleske, avgo ka da haberi e prandinakere
adetenge baši phen Sajka thaj o phral Redžep, a
pal odova e prandibaskere čhipotenge tari esma.
Anavjale, e bijavenge tari Sajka thaj Redžep, o
jerja anena decizia te ovel dujfareskiri lošaj, jekhe
hardžea te keren o soduj bijava ko jekajek dive
thaj ko jekajek than. Odova sine kerdo resarinaja
te ovel baro lošalipe, a ko jek vakti te ovel majbaro lovengoro thaj vakteskoro garavdipe.
Akava na begendingje i Sajka thaj o Redžep,
na mangena sine te prandinen pe o soduj odobor
terne, pali kejfi thaj alusaribe taro daja thaj dada.
Jek rat o soduj našle ki Vojvodina, ko Bečej. Gele
ko kako te našen taro bijava thaj taro akava prandibaskoro čhani. Pali nesavo masek, o kako irangja
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olen khere ko Skopje. Šukar, numa, ola nisar te haljoven pe akale čhipotencar, pa o phral palem našlja ma te prandinen ole, a i phen tajfaja muzikantia geli ko Ohrid, te giljavel odorig ko nesave loali.
Giljavela sine bosnakere sevdalinke, baši kolende
vakerena sine kaj khoni našti laja te giljavel.
„E muzikantencar ale thaj ko Skopje. Sine len
performansia ki nilajeskiri bavča kote so me garavdeste džava sine te šunav len rakjate sar giljavena
thaj bašalena. Bezehaske, khanči na ulo. Sigate
agorkergja lakiri giljavutni kafanakiri kariera. Nesavo drom salde ka giljavel sine ko romane bijava
thaj odova sine sa. Prandingja pe, numa našalgja
pe rome thaj odova sine jek but bezehali dživdipaskiri paramis me phenjakiri bare, biistemalkerde
talentea.
Man sine man baht so baro piko thaj kamibe
dengje man me duj phrala. Ola garavena sine taro
me jerja kaj dikhena sine man ko performansi ko
Bebedžikongoro teatari ja ki nesavi filmeskiri
proekcia. Šaj thaj kana garavdeste dikhava sine
nesavo koncerti ja kana ka giljavav sine ko kulturnikane-arteskere amalipa.
Naštine te ovel thaj me te prandinav man ko tikne berša sar me jekajekberšale, trujal so me jerja
dena sine išareti kaj avena sine rodipa ja palem sine
man kandidatia bijaveske. Ki te hazrikeren man ko
vakti, mi daj bešljarela sine man paš ki rotali sofra,
sikavindor man te kerav marikli thaj te astarav o
ritami taro khereskere dajatve, hazrikerindor man
baši šukar, avutni kherutni romni paš po rom, džesa, etrve, romeskere phenja, sastro thaj sasuj ki nesavi romani familia.
Me panda angleder džanava sine but bukja ko
kherutnipe soske thaj agjaar sine zaruri taro hari
sikljovibe thaj neve hazrikeriba, soske ušnava sine
majšukar maro, kerava sine turli habe, anava sine
savi para tar odova so kazandinava sine. Salde,
nisar na mangava sine te prandinav man ko tikne
berša. Odova aso mande sine jekhe personakoro
sataniziribe, thaj puterdeste me dajake phengjum
kaj, džikobor kergje esavko diso mancar, tgani ka
čhivav mange šelo trujal i men thaj ka umlavav man
maškar i avlin ki sikljovni.
Pal odova, čače mukle man ko sansari. Na nakhlja lenge thaj i ideja man te prandinen ko 13 berša.
Kurtulingjum. Šaj sine te džav poadarig me muzikane manginencar, te sikljovav te ovav majšukar giljavutni ki but zorali konkurencia...“, vakerela Esma.
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Numa, anglal o bijav sar so si tradicia ko romane familie, o avutno džamutro valjani te džal
ko jerja tari avutni romni thaj te rodel o vast tari
pi alusardi. O Stevo sajdingja o ritualia tari tradicia
thaj ko maj 1968 berš cidingja bašo Skopje. Reslja
ko Dračevo kote so taro dizjakoro centro, pala ko
katastrofakoro phuvjakoro tinanibe thanakergja
pe i familia Redžepovi.
Alo lengere khereste. Dodžakergje le lačhipaja sar so valjani. Tari borjakiri daj valjani sine te
rodel e čhajakoro vast. E šerutne „heroinaja“ deš
berša džitgani phandela si jekajek jazija. Ulavena
sine kher, lošaja, turneje thaj kamijabia. Ulavena
sine barabarutno dživdipe kova sine barabarutno
numa, palem plesutno thaj ulavdo.
O Stevo zoraleste thaj dignitetea kergja sa o
ritualia thaj adetia, sa e sivamakere tradicie, salde
ki te kerel loš e familiake Redžepovi trujal so esavko diso ka kerel sine bilo kaske ko dživdipe. Numa,
palem odola si pecifikane bukja kolen šaj te kera,
salde kana jek manuš zoraleste mangela te ikerel
ko čačipe thaj te leljarel odole so m
 angela.
Ačhilo avgo anglal e Esma-kiri daj, reslja lakoro vast thaj vakergja soske alo lengere khereste. Odothe sine i familia thaj sa ovela sine te
phene ko šukar režirime performansi. Bešle sine
ko minderia thaj khuvde kilimia, trujal e vasteskere vezime bukja ko postekie ko nevo kher tari
familia Redžepovi. Ole lele ole pala ko phuvjakoro
tikanine ko 1963 berš. Odorig sarine adžikerena
sine akaja džanli buti.
Numa, ki te ovel aso tradicionalnikane thaj
barvale adetia, tgani, kana o džamutro ka džal te
rodel halaluko pe avutne romnjake, tgani agjaar
korkoro, maškar sarinende, našti te ovel muklo.
Valjani te del pe leske panda khoni ki arka. Sar
„arakhutno“ e Stevo-ske e borjakiri familia dengja e Esma-kere phrale e Fari-ja. Ov sine tari rig tar
avutno džamutro, džikana, sebepi jekhetakatea
mareba thaj phandibe lafja, tari rig tari bori avukati sine o phureder phral o Redžep.
„Mo phral o Redžep-i rodela sine but mirazi
taro džamutro kova valjani sine bajagi te ohravel
pi kesa. Ašarela sine man. Biagoraleste ašarela sine
man mo phral kaj sijum nesavo but kuč bar, a esavko kuč šeji lela o Stevo. Palem vakerela sine kaj
sijum bukjarni, šukar, talentirime, komunikativno,
kaj si man baro vilo thaj buvli atma. Vakerela sine
kaj ka lel lačhe čhaja, a esavko aver šajdipe o stevo
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ka našti te arakhel panda šel berša. O Redžep but
khuvgja hor ki avukateskiri rolja thaj mangela sine
kamijabaleste te agorkerel ola.

lošalipe sine ko trin ačhutne divesa- paraskine,
savatone thaj puranekurkeste. Tgani, čače, sine
kulminacia taro bijav.

Taro džamutro, sar avgo, i daj rodingja i bori
ko sahno te ovel uravdi bakšišencar, te kinel
menije e soduje phralenge, dimie e borjenge thaj
te kinel panda šel litroja rakia ki o bijav te ovel majlošalo thaj majbaro. A, e Esma sar avutni bori, ka
valjani te arakhel, uravel, te kinel lake parnjaripaskere bukja, lolipa voštenge, somnakajale čenja
thaj 106 angrustika... Ko pazarluko nesar tiknjargja deš kile rakija, ma te oven 100 te oven 90.

Evidentirime si kaj ko bijav tari Esma thaj o
Stevo si hardžime: 22 peke kočoja, 50 litre mastika, 30 litre rakia prepečenica, 3.000 šišja pivo,
2.500 litre sokoja t.a.

O Stevo mainela sine pe šereja, vakerela
sine-oja. Haljovgja pe bašo sa, pelo o phanlo lafi.
Agjaar, ko maj 1968 berš, i Esma sine nišanlime.

BIJAV IKERIBASKE KI GODI
Alo vakti bijaveske. E, odova sine bijav so
lunginela sine efta dive thaj efta rakja. Šungjola
sine ko sahno Dračevo, šunena sine pe davulia,
khelgja pe thaj giljavgja pe, halja pe, pilja pe,
thaj lošangja pe. Sahni mahala sine kotor tari bijaveskiri barvali thaj džitgani bidikhli ceremonia.
Sahno Dračevo sine ko pire. Roma avena sine sakotar ki te dikhen odova baro bijav. Jekajek thaj o
makedonikane komšie thaj amala sine but lošale.
Te džanel pe kana Esma prandinela pe pe mangleske e Stevo-ske. O Redžepovi thaj Teodosievci
sine ko samakoro centro ki ceremonia savi lungingja jek kurko anglal 8 septemvri 1968 berš.
Sa šurargja javinakere arende ko avgodive,
kana akharena sine pe o henamika thaj kana
avazinela sine pe o bijav. Gelo pe poadarig ko dujtodive e vizitencar, kana e misafirenge dela sine
pe rakija, lokumi thaj kafa. Ko trinto dive ko bala
tari terni bori čhivela sine pe kna balenge kolatar
o bala ovena sine bakareskere renkaja. Thaj odova sine kotor tari tradicia. Štarto dive e borja legarena sine ki banja, ki kupa nangjarena sine ola o
romnja ko amami ki Purani skopjeskiri čaršia
Odorig džana sine salde o džuvlja taro bijaveskere misafirja. Akava rituali sine jek khelibaskiri
bahlana, sarinen so lošankerela sine. Trujal o češme
thaj o tato pani khedena sine pe o oficialno akharde
džuvlja. Sarine džana sine pakjarde ko speciajlna
parne banjarke, džikana ki sala dajanipaske, jekajek, bašalela sine džuvljani čalgija, a hana sine pe
thaj piena sine pe mariklja, čaja, sokoja thaj emiši.
Rakjate štartone diveste khere sine i čhajakiri rat giljaja, khelibaja thaj bahlanaja. Majbaro
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Sa ko sa, odova sine, čače, but lačhi tradicia,
odobor lošali, ulavde šarmea thaj bute manušencar, pherde sofrencar thaj panda popherde vilencar. Agjaar, i dračevoskiri ceremonia agorkergja.
Lungo vakerela sine pe baši late, sar binakhavibaskiri bijaveskiri čhipota. Numa, pala ko romano
bijav, alo thaj o nikjaj ko Belgrad.
I ceremonia ko Belgrad e Esma-ke muklja bare
hošiba. Odoleske, oj barevogea legarela sa o čhipote thaj vakerela:
„Hramovina čhivgjam ki Komuna Savski venac. Me
phiravava sine lungo parno baskuni fustani taro ipeko,
ki kombinacia tantelaja, duvakoja thaj bare buketea
parne ruže. Sa odova sine organizirime thaj kerdo ki uči
digra aso evropakere bijaveskere ceremonie.
Ko hoteli „Slavija“ kote so geljam ko barabarutno kušluko e akharde misafirencar, o kušluko
ulo rakjakoro habe, a o rakjakoro habe thaj ekvašrakjakiri bahlana čačutne šou programaja. Giljavena sine, bašalena sine thaj khelena sine amare
amala taro učipe tar estradakoro sumnal. Maškar
lende sine Radojka thaj Tine Živkovikj, Radmila Dimikj, Mile Bogdanovikj, Aca Trendafilovikj, Nedžad
Salkovikj, Ivana Pandurovikj, o Ansambli „Paloma“,
Ljuba Stepanovikj, sar imitatori thaj ko panda na.
Haljovela pe kaj e borjakoro vilo naštine a ma
te astarel pe ko mikrofoni. Uštiljum thaj giljavgjum
odobor but bahtali thaj legardi tari atmosfera thaj
akti. Te giljaven pe me bijaveste merakoskere gilja e prandinakere čifteske thaj sa odole mangle
manušenge kola ale te oven mancar ko akava ulavdo dživdipaskoro akti, mange sine barikanipe“.
I registracia ko Belgrad ko 15 septemvri 1968
berš, nakhlja ko majšukar niče thaj sigate i Esma
thaj o Stevo šurargje te keren avutne plania.
Lengiri resarin sine te organizirinen maškardžijaneskere turneje. Ko niče sine i durutni phuv
Australia. Agjaar thaj ulo. Avgo drom valjani sine
te čhiven po piro ko pančto kontinenti kori Purabalo Pacifiko. Odova dromaripe sine lenge thaj
avginalo masek ko agor taro 1968 berš. Gele ko
odova misafirluko organizirime tari Matica na iselenici na Makedonija.
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ESMA

Есма и Стево со неговата хармоника
Esma and Stevo with his accordion
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Од приемот кај претседателот Тито
Reception with President Tito

Есма со Елизабет Тејлор и Ричард Бартон / Esma with Elizabeth Taylor and Richard Burton

Есма и Стево со Јованка Броз / Esma and Stevo with Jovanka Broz
Есма со уметници од Белград / Esma with artists of Belgrade

НАЈНЕОБИЧНОТО
МУ3ИЧКО УЧИЛИШТЕ

О

тсекогаш Есма и Стево во нивниот
ансамбл земале млади луѓе, речиси
деца. Тие им биле и учители и родители. Живееле заедно, во иста
куќа, каде тие млади музичари се развивале и
растеле како уметници и како луѓе. Сето тоа се
случувало под будното око на музичарот и педагог Стево Теодосиевски, а во соработка на
Есма Реџепова-Теодосиевска.
„Со С�ево �освоивме, израснавме и школувавме 47 ромски машки �еца. Со љубов. Прво�о
го �освоивме во 1961 го�ина. Пе� о� мои�е �еца
свира� со мене, ос�ана�и�е живеа� низ цела
�оранешна Југославија. Е�ен о� синови�е живее во Германија. Никогаш не ми било �ешко.
Сум рас�ела со �оголемо семејс�во. Фала на
Бога, ние со С�ево имавме голема куќа и �ари
за �а си го �озволиме �оа. Никогаш о� никого
ниш�о не сум барала ни�у сум �обила. Да не
ги с�оменувам и �руги�е на�уш�ени и сиромашни �еца на кои несебично сме им �омогнале
и сме ги школувале. Сакам �а им �омогнам на
сиромашни�е, им �омагав и на бегалци�е о�
Косово, о� Маке�онија“, изјави Есма.
Во најнеобичното музичко училиште, како
што го викаа музичарите во Белград, владеела
војничка дисциплина. На време се станувало,
се вежбало на инструментите, се учеле ноти,
малку се одморало. Во тоа училиште најтежок
престап било неработењето. Тогаш ученикот
го „губел правото“ на школување и се враќал
од каде што дошол. Третиот престап бил - шетање (лутање). Стево точно го планирал секој
ден. Сите станувале рано наутро, 30 минути
вежбале и продолжувале да работат до вечерните часови, кога колективно гледале телевизија, се одело во кино или на некој концерт на
забавна или сериозна музика.
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Сето тоа се случувало во една куќа на Јулино Брдо во Белград. Таму живеело едно необичо семејство и работело најнеобичното училиште во поранешна Југославија, дури и во светот. Тоа училиште во кое се работело од утро
до вечер никаде не било регистрирано. За него
малкумина знаеле дека Стево Теодосиевски
„бил директор, бил познатиот и признат музичар, член на управниот одбор и претседател
на дисциплинската комисија“, додека „главен
економ и кувар“ била Есма Реџепова-Теодосиевска. Така, самоукиот музичар станал угледен
уметник, познат во земјата и светот. Со години
своето искуство им го пренесувал на младите
од нивното семејство.
Кон крајот на педесеттите години од минатиот век прв ученик во училиштето на Стево
Теодосиевски и Есма Реџепова бил Енвер Расимов. Тогаш имал 9 години кога во своите раце
го зел необичниот ритмички инструмент - тарабуката. Тој со својата музикалност имал голем придонес за Ансамблот „Теодосиевски“.
Пеел и со Есма, па дури во дует снимиле една
заедничка плоча. Енвер пораснал во голем музичар, пејач и инструменталист, се осамостоил, се оженил и станал татко на 4 деца. Тој бил
многу благодарен на својот строг учител Стево
кој му го пренел музичкото образование. Такви се спомените и сеќавањата и на преостанатите ученици кои го завршиле училиштето на
Стево Теодосиевски.
Исто така, музичко образование во училиштето на Стево и Есма стекнал и Медо Чун,
кларинетист и тапанар, како и популарните
пејачи Мухарем Серб`езовски и Љубица Антонијевиќ, една од вокалните солистки заедно
со Есма. Потоа, трубачот Реџеп Ајдаров-Белич,
Шефкет Алиев, Киро Дураковиќ, Сафет ИбраII ДЕЛ
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THE MOST UNUSUAL
MUSIC SCHOOL

E

sma and Stevo have always had young
members in their ensemble, some
nearly children. Esma and Stevo were
both their teachers and parents. They
lived together in the same house where these
young musicians were groiwing and developing as artists and as human beings. All this was
happening under the vigilant eye of the musician
and educator, Stevo Teodosievski, in cooperation with the Esma Redžepova-Teodosievska of
course.
“Together with Stevo we’ve adopted, raised
and educated 47 male Roma children. With love.
We adopted the first one in 1961. Five of my children play with me, the others live throughout
the former Yugoslavia. One of my sons lives in
Germany. It was never difficult to me. I’ve grown
up in a family with four married sisters. Thanks
to God, I and Stevo have a huge heart and
enough money to afford all this. I’ve never asked
anything from anybody,and never received anything from any one! Not to mention the other
abandoned and poor children whom we have
selflessly helped and educated. I like to help the
poor, I’ve also helped the refugees from Kosovo,
and Macedonia”, says Esma.
At the most unusual music school, as the musicians of Belgrade used to call it, military discipline was imposed. They get up at a fixed time,
practiced the playing the instruments, learned
the notes and had leisure time. The gravest
wrongdoing at that school was laziness. In such
cases the pupil would then “lost the right” for
schooling and were returned from where they’d
come. ?a vtoriot Another form of wrong doing
was not following the established schedule! Stevo planned each day meticulously. Everyone got
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up early in the morning, did 30 minute exercises
and went on working until the evening hours after which they all watched television together,
went to cinema or at a concert on folk or serious
music.
All this was happening in a house on Julino
Brdo in Belgrade. Our unconventional family
lived there and this was most unusual school was
run in the former Yugoslavia, even in the world.
That school where they worked and learned from
morning until evening was never registered. A
very few people knew that Teodosievski “was
the director, he was a prominent and respected
musician, member of the board and president
of the disciplinary committee,” while “the main
house manager and chef” was Esma Redžepova-Teodosievska. Thus, the self-educated musician became a renowned artist, known in the
country and all over the world. He transferred his
experience to the young members of ourr family
for years.
At the end of the 1950s the first student at the
school of Stevo Teodosievski and Esma Redžepova was Enver Rasimov. He was only 9 when he
took in his hands the most atypical rhythmic instrument - the tabor. He’s made a great contribution to the ensemble is “Teodosievski” with
his musical talent. He’s sung together with Esma,
and even they produced a joint record as a duet.
Enver’s has since grown up and become a great
musician and instrumental singer, becoming a
man of his own, married and is the father of four
children. He is very thankful to his strict teacher
Stevo who had transferred his music education
to him. Similar memories are shared by all of the
other students who finished the school of Stevo
Teodosievski.
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имовиќ, Ибро Демир, Славиша Камберовиќ,
Захир Рамаданов; гитаристите Александар
Пиперков, Драган Тасевски и Ацо Симоновски,
Тодор Ѓорѓевиќ, Димитар Бугавински и Благоја
Велјановски; кларинетистите Сами Зекировски
-Буцо, Апостол Караџов-Тони, Тунан Куртишов,
Јордан Николовски-Јоцо, Пеце Петковски, Идавер Мамутовски, Алија Еминов и Ферус Мустафов; тапанарите Џемо Еминов, Mадан Сакиб,
Елјам Рашидов и Симеон Атанасов.
Во музичкиот состав на Стево Теодосиевски на хармоника свиреле: неговиот внук Перо
Теодосиевски и Сашко Велков.
Треба да се нагласи дека ниту еден од учениците на Стево Теодосиевски не свирел само
на еден инструмент, туку знаеле да свират на
повеќе инструменти што се користеле во ансамблот. Исто така, доаѓале и друѓи луѓе кои ја сакале музиката и им било дозволено да ги користат
инструментите на ансамблот, а често на пробите
се собирало целото соседство кое живеело во
непосредна близина на куќата на Стево и Есма.
Затоа, со право се велело дека куќата на Македонците била дом на сите добронамерници.

СИМЕОН АТАНАСОВ
Симеон Атанасов е роден на 27.9.1976 година во Кочани. На својата седумгодишна возраст, дошол да живее со Есма и Стево Теодосиевски, во Белград, и во исто време почнал
да свири на тарабука и станал ученик во естрадното училиште на Стево Теодосиевски и
член на „Есма - ансамблТеодосиевски“. Подоцна почнал да свири на хармоника. Во својата
богата кариера како инструменталист и лидер
на „Есма - ансамбл Теодосиевски“, подоцна
„Есма бенд“ има настапувано на околу 2.000
концерти, на сите светски континенти. Како
дел од „Есма - ансамблТеодосиевски“ учесник
е на престижното шоу Магнетен, во режија на
Андре Хелер. Учествувал и на големата турнеја
низ САД, насловена како Gypsy Caravan, за која
подоцна во продукција на англиската продуцентска куќа Little Dust, а во режија на Jasmine
Dellal е снимен документарен филм, кој е прикажуван на многу светски фестивали. Неколку
години е учесник во Мендоцино кампот за музика во САД, како професор по хармоника, а во
1998 е прогласен и за најдобар.
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Уште на тинејџерска возраст започнал да
се занимава со пишување на музика и текстови
на ромски јазик. Но неговото творештво има
своја хронологија:
• Во 1993 година, неговата дебитантска песна
„Чаје, Чаје“, освојува Гранд при награда на
Првиот интернационален фестивал на ромска музика „Шутка фест“;
• Во 1994 година, песната „Девла“, на истиот
фестивал освојува второ место од жирито;
• Во 1997 година, со песната насловена „Тетово“, освојува втора награда од публиката, на
„Тетовските филиграни“;
• Во 1997 година, по смртта на неговиот професор Стево Теодосиевски, станува лидер
на „Есма Ансамбл Теодосиевски“;
• Во 1998 година, во Мендоцино САД, ја добива наградата најдобар професор по хармоника;
• Во 2003 година, од Музичка сцена Кочани, ја
добива наградата Композитор на годината;
• Во 2006 година, со култната песна на Есма
Реџепова, „Чекај животе“, на „Роса фест“, ја
освојува наградата за најдобра песна;
• Во 2008 година, неговата песна „Исти сан“,
која ја исполнуваат Есма и Кеба е прогласена
за најдобар дует на Гранд продукција;
• Во 2009 година, го основа „Есма бенд“ и
на своето деби на фестивалот во Прилеп
„Прилеп фолк-фест“, со песната „Родена за
песна“, ја освојуваат првата награда од публиката.
Неговиот творечки опус се состои од околу
200 композиции, од кои 150 се отпеани од Есма
Реџепова, 30 од други пејачи и 20-тина се инструментални дела. Автор е на над 500 аранжмани, а неговиот потпис, како продуцент стои
на неколку ЦД изданија на Есма Реџепова.
Неговите песни и инструментални творби
се издавани од најугледните светски издавачки куќи, како што се World Connection од Холандија, Network Medien од Германија, Accord
Croisses од Франција и многу други.
Симеон Атанасов стапил во брак со Безо
Реџеп на 26август 1998 година. Според зборовите на Симеон „Таа е голема �омаќинка, искрена, �о�ла и верна со�руга која се грижи за сво-
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ESMA

In addition to Enver, the following students
also finished Stevo and Esma’s school are: Medo
Cun, clarinet and tambour player, as well as the
popular singers Muharem Serbezovski and Ljubica Antonijevikj, one of the vocal soloists with
Esma. Then, trumpeter Redzep Ajdarov-Belich,
Shefket Aliev, Kiro Durakovikj, Safet Ibraimovikj,
Ibro Demir, Slavisa Kamberovikj, Zahir Ramadanov; guitarists Alexander Piperkov, Dragan Tasevski and Aco Simonovski, Todor Gjorgjevikj, Dimitar
Bugavinski and Blagoja Veljanovski; clarinet players Sami Zekirovski-Buco, Apostol Karadžov-Toni,
Tunan Kurtišov, Jordan Nikolovski-Joco, Pece Petkovsi, Idaver Mamutovski, Alija Eminov and Ferus
Mustafov; drum players Džemo Eminov, Madan
Sakib, Eljam Rasidov and Simeon Atanasov.
Within the music band of Teodosievski his
grandson Pero Teodosievski and Sasko Velkov
played the accordion.
It should be understood here that none
of Teodosievski’s disciples played only one of
instruments used by the ensemble, instead they
all knew how to play all the instruments. Also,
many other people,lovers of music used to come
to our house and they were allowed to use the
instruments belonging to the ensemble. Moreover the rehersals were almost always attended
by the neighbors living near the home of Stevo
and Esma. Therefore, it was rightly said that the
house of the Macedonians was a home to all
well-wishers.

SIMEON ATANASOV
Simeon Atanasov was born on 27 September,
1976 in Kocani. At the age of seven he went to
Belgrade to live with Esma and Stevo Teodosievski, and at the same time he started to play tabor
becoming a student at the music school of Stevo
Teodosievski and was a member of the “Esma Ensemble-Teodosievski Ensemble”. Later he started
to play the accordion. In his rich career as an instrumentalist and leader of the “Esma Ensemble-Teodosievski” later renamed “Esma Band”,
he’s performed at approximately 2,000 concerts
on all continents. As a part of the “Esma Ensemble-Teodosievski” he’s participated in the prestigious show “Magnets”, directed by André Heller.
He’s also taken participation in the great tour in
the U.S., titled “Gypsy Caravan”, for which later a
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documentary film was released in the production
of the English production house “Little Dust”, directed by Jasmine Dellal, which was distributed
to many film festivals. He’s participated in the
Mendocino music camp in the United States for
couple of years as a teacher of harmonics, while
in 1998 he was proclaimed the best teacher.
Even as teenager he started writing lyrics and
music in the Romani language. His work has its
own chronology:
• In 1993, his debut song “Chae, Chae” received
the Grand Prize at the First Internacional
Festival on Roma music “Shutka Fest”;
• In 1994, his song “Devla” won the second place
by the jury at the same festival;
• In 1997, his song titled “Tetovo” got the
second prize from the audience at the “Tetovo
filigree”;
• In 1997, after the demise of his teacher
Teodosievski, he became a leader of the “Esma
Ensemble Teodosievski”;
• In 1998, in Mendocino, in the U.S., he won the
award as the best teacher of the accordion;
• In 2003 he won the award “Composer of the
year” by the music scene of Kocani;
• In 2006, with the signature song of Esma
Redžepova, “Life, wait a bit?” he won the
award for best song;
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е�о семејс�во и за �омо� на А�анасови. Таа
особено се грижи за мајка Есма и нејзинио� �ом.
Безо е �о�го�вена секогаш �а излезе во �ресре�
на секој човек на кој му е �о�ребна �омош. Му
благо�арам на Бога ш�о ми ја �о�ари“.
Безо и Симеон Атанасов во бракот имаат
две дечиња: синот Стево и ќерката Есма. Тие
им ги дале имињата со цел да ја продолжат лозата на Есма и Стево Теодосиевски, за нивните
имиња да траат и да се споменуваат.
Стево Атанасов е роден на 30.5.1999 година во Скопје, две години по смртта на дедо му
Стево. Тој завршил основно образование во ОУ
„Војдан Чернодрински“ во Скопје. Исто така,
го завршил и нижото музичко училиште „Илија
Николовски-Луј“ во Скопје, кај професорката
Зуица Лазова. Сега е редовен ученик во Средната академија за бизнис и администрација
(САБА) во Скопје. Тој свири на хармоника, со
што татко му Симеон има вистинска замена, но
свири и на други инструменти.
Според зборовите на Безо и Симеон, Стево е дете кое го сака многу спортот особено
фудбалот; навива за фудбалскиот клуб „Реал
Мадрид“, а омилен фудбалер му е Кристиано
Роналдо. Тој е добар и верен е со сите свои
другарчиња и е многу послушно дете.
Ќерката Есма Атанасова, која, пак, достоинствено го носи името на баба ѝ Есма е родена на 17.5.2002 година, во Скопје. Таа е ученичка во VII-в одделение во ОУ „Војдан Чернодрински“. Според зборовите на нејзините родители таа е вредно и многу талентирано дете,
секогаш е подготвена да им помогне на своите
другарчиња во училиштето и на улица. Нејзино хоби се музиката и танцувањето. Како дете
желба и е да се запише на Правниот факултет,
со амбиција да биде добар и честит правник.

ва-Теодосиевска, која ја посвои за свое дете и
стана 48. дете во големото семејство на Кралицата на песната. Веднаш потоа Есма ја запишала на Музичката академија во Скопје на одделот за соло пеење кај професорот Александар
Стефановски.
Таа се грижела за студирањето на Елеонора, и се однесувала како вистинска мајка. Како
студентка Елеонора имала можност да патува
и да пее со Есма и со „Есма бенд“, под раководство на нејзиниот брат Симеон Атанасов.
Заедно со Есма настапила на многу концерти. Но, се чини дека голем успех постигнала во
2009 година, кога настапила на „Прилеп фолкфест“, каде ја освоила првата награда од публиката. Исто така, и на „Валандово фест“ како
млада интерпретаторка на македонски песни
освоила награда. Патувала во многу земји во
Европа и имала значајни настапи во поголем
број метрополи.
Според зборовите на Елеонора, во текот
на четирите години кога студирала во Скопје,
живеела заедно со Есма во нејзиниот дом. Во
тој период, а и денес Есма ја има улогата на
вистинска мајка. Секогаш се заедно.
Елеонора го рече следното за Есма: „Најубаво�о неш�о ш�о ми се случило во мојо� живо�
е ш�о ја за�ознав мајка Есма, �ора�и ш�о многу
сум среќна. Момен�ално сум �ел о� „Есма бен�“
и �а�увам �о евро�скио� кон�инен� зае�но

ЕЛЕОНОРА МУСТАФОВСКА
Покрај 47. усвоени машки деца на Есма
и Стево Теодосиевски е и единствената ќерка Елеонора Мустафовска. Таа е родена на
7.5.1991 година во Кратово, каде и се стекнала
со средно образование во Гимназијата „Митко
Пенџуклиски“.
Една година по завршувањето на средното образование се запознала со Есма Реџепо-
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• In 2008, his song “The Same Dream” performed
by Esma and Keba, was proclaimed the best
duet song of Grand Production;
• In 2009 he formed his “Esma Band” and at
their debut at the festival in Prilep they won
the first prize of the audience.
His creative music opus consists of about 200
songs, of which 150 are sung by Esma Redžepova, 30 by other singers, while 20 are instrumental pieces. He is the author of over 500 arrangements, while his signature as a producer stands
on several Esma Redzepova’s CD releases.
His songs and instrumental pieces are issued
by the most prominent world record companies,
such as the World Connection of the Netherlands,
Network Medien from Germany, Accord Croisses
of France and many others.
Simeon Atanasov married Bezo Redzep on
26 August 1998. According to Simeon, “She is a
great housewife, honest, warm and a loyal wife
who takes care of their family and the home of the
Atanasovs. She takes especially good care of mother Esma and her home. Bezo is always prepared to
offer her help to anyone in need. I thank God for
giving her to me.”
Bezo and Simeon Atanasov have two children: their son Stevo and daughter Esma. They
have given them those names in order to continue the lineage of Esma Stevo Teodosievski, for
their names to last and be always remembered.
Stevo Atanasov was born on 30 May 1999 in
Skopje, two years after the death of his grandfather Stevo. He finished his primary education at
the primary school “Vojdan Černodrinski” in Skopje. In addition he finished the preparatory music
school “Ilija Nikolovski-Luj” in Skopje, with professor Zuica Lazova. Now he’s a regular student
at the Secondary Academy of Business and Administration (SABA) in Skopje. He plays the accordion being a real substitute of his father Simeon,
but he also plays other instruments.
According to the Bezo and Simeon, Stevo is a
child who loves sport in general, football in particular; he’s a fan of the “Real Madrid”, and his favorite footballer if Cristiano Ronaldo. He is good and
obedient son, getting along well with all his peers.
Their daughter Esma Atanasova bears the
name of her grandma Esma with dignity. Esma was
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born on 17 May 2002, in Skopje. She is a VII-grade
pupil at the primary school “Vojdan Černodrinski”. According to the words of her parents she is
a very industrious and talented child; she is always
prepared to help her friends at school and on the
street. Her hobby is music and dancing. Her wish is
to study at the School of Law in order to become a
competent and honest lawyer.

ELEONORA MUSTAFOVSKA
In addition to the 47 sons adopted by Esma and
Stevo Teodosievski there is their only daughter,
Eleonora Mustafovska. She was born on 7 May,
1991 in Kratovo, where she finished her secondary
education at the high school “Mitko Pendžukliski”.
One year after the completion of her secondary education she got acquainted with Esma
Redžepova-Teodosievska who has adopted her
thus becoming the 48th child within the big family of the Queen of the Music. Immediately afterwards Esma enrolled her in the Music Academy of
Skopje, the department for solo singing with professor Aleksandar Stefanovski. She’s financially assisted Eleonora’s studies and relates to Eleonora
as a biological mother would! As a student Eleonora’s had the opportunity to tour and sing together
with Esma and the “Esma Band”, under the leadership of her brother Simeon Atanasov.
Together with Esma she has performed at
many concerts. However, it seems that she has
achieved remarkable success in 2009 when she
performed at the “Prilep Folk Fest” where she
won the first prize. She also has won an award
at the “Valandovo Fest” in the category of young
interpreters of the Macedonian songs. She has
traveled in many countries in Europe and she’s
also sung in a large number of cities.
According to Eleonora, during her four-year
study in Skopje, she lived together with Esma in
her home. During that period, as well as nowadays, Esma has the role of a her mother. They are
always together.
Eleonora has said the following about Esma,
“The most beautiful thing that ever happened in
my life is that I’ve met mother Esma for which I
am very, very happy. For the time being I’m a part
of the “Esma Band” and I go on tours throughout
the European continent together with my mother
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со мајка Есма. Многу вложувам во �еење�о
би�ејќи човек е најсреќен кога го рабо�и �оа
ш�о го сака“.
Треба да се истакне дека на конкурсот за
наследничка на Есма се пријавиле околу 150
кандидатки, но ниту една не ги задоволила критериумите. Елеонора испратила мејл до тимот
за избор, во кој искажала интерес да биде дел
од училиштето на Есма. Набргу потоа Елеонора
била повикана и, откако им се допаднал нејзиниот глас, била поканета и приклучена да биде
дел од Ансамблот „Есма бенд“.
Елеонора со пиетет зборува за нејзиниот брат
Симеон. Во една прилика го изјави следното:
„Симеон о�игра голема улога во моја�а музички
кариера. Без него не ќе можев �а го �ос�игнам ова
ш�о сум. Тој беше мојо� мен�ор, моја�а голема
�о�ршка, мојо� учи�ел, �ремногу рабо�еше со
мене и ми го �окажа музичкио� �а�. Тоа ш�о сум
�енес е исклучиво негова заслуга“ вели Елеонора.
Од репертоарот на Есма на Елеонора многу
ѝ лежи песната „Зошто си ме мајко родила“, а
инаку лично ја обожува песната „Мангава тут“.
Во врска со примањето на Елеонора во
„Есма бенд“, Кралицата на песната изјави:
„Елеонора е �евојче кое излезе о� наше�о училиш�е. Знам �ека луѓе�о не можеа �а �рифа�а� некој �а ме замени, но јас ќе ја на�равам �ејачка која ќе �ее многу слично на мене.
Нео�амна нас�а�и на „Приле� фолк-фес�“ и ја
освои �рва�а награ�а о� �ублика�а, ш�о значи �ека веќе ги освои срца�а на луге�о. Кога ќе
ја ви�и�е Елеонора, како �а ме гле�а�е мене
кога бев мла�а. Јас веќе рабо�ам на нејзина�а
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 икција, �ишење и �ржење. За наши услови �аа
�
има �ерфек�ен глас. Многу е мила и знам �ека во
неа лежи голем квали�е�. Засега Елеонора нема
�а �рави соло-кариера, а за нас�а�и�е во с�ранс�во ќе би�е �ел о� „Есма бен�“, изјави Есма.
Инаку, „Есма бенд“ беше именуван во
2009 година, со што го зазеде местото на Ансамблот „Теодосиевски“. Новоформираниот
„Есма бенд“, составен од свирачите кои ја придружуваат ромската музичка Кралица - Есма
Реџепова-Теодосиевска и младата пејачка Елеонора како нивен вокал, побуди голем интерес
кај европските и светските музички куќи. Така,
веднаш по преименувањето на Ансамблот „
Теодосиевски“ во новото име „Есма бенд“ во
почетокот на 2010 година потпиша договор за
соработка со германската концертна агенција
Asphalt Tango. Тоа значеше дека во изминатите
пет години, колку што беше потребно бендот да
се промовира на европскиот музички пазар, односно да се промовира нивниот нов материјал,
достојно е претставен пред светот.
Во составот на „Есма бенд“ се: Симеон
Атанасов, хармоникаш и раководител на бендот; Захир Рамаданов, композитор, аранжер и
текстописец, Александар Тренковски, кларинетист, Антонио Зекировски, Александар Стаменковски, гитаристи, Никола Митровски, контрабасист и Елеонора Мустафовска, пејачка.
Кога патува на концерти, неа ја придружуваат: Симеон Атанасов (хармоника), Захир Рамаданов (труба), Александар Тренкоски (кларинет),
Александар Стаменковски и Никола Митровиќ
(гитара), Антонијо Зекировски (ударни инструменти) и Елеонора Мустафовска (пејач).
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Esma. I invest much in my singing, because one is
happiest when they do whatever they like to do,”
says Eleanora.
It should be understood that around 150
candidates applied in the competition to be the
successor of Esma, but none of the applications
met the criteria. Eleonora sent an e-mail to the selection team expressing her interest to become
a part of Esma’s school. Soon afterwards, they
called Eleonora and since they liked her voice, she
was invited to join the Ensemble “Esma Band”.
Eleonora speaks kindly about her brother Simeon. On one occasion she said the following: “Simeon
has played a major role in my musical career. Without
him, I could not have achieve what I have. He is my
mentor, my great supporter, my teacher, he works
with me and shows me the music track. What I am today is only due to his merit,“ says Eleanora.
From Esma’s repertoire, Eleonora is fond of the
song “My mother, why did you give birth to me?”,
but she personally adores the song “Mangava Tut”.
In regard to the acceptance of Eleonora within the “Esma Band”, the Queen of the songs
has said, “Eleonora is a product from our school.
I know that the people couldn’t accept the fact
that someone is going to replace me, but I’ll make
her a singer who will sing very similar to my style
of singing. Recently she has performed at “Prilep
Fest” and won first prize and the support of the
audience, which means that she’s already won the

ESMA

hearts of the people. When you look at Eleonora,
it’s the same as looking at me when I was young.
I’ve been already working on her diction, breathing
and posture. She has the perfect voice for our conditions. She is very lovely, and I know that tremendous quality lies hidden in her. For the time being,
Eleonora won’t pursue a solo career, and while on
tours abroad she’ll be a part of the “Esma Band,”
says Esma.
As an explanation, the “Esma Band” replaced
the Ensemble “Teodosievski” in 2009. The newly
formed “Esma Band”, which is composed of musicians that accompany the Roma Music Queen
- Esma Redžepova-Teodosievska and the young
singer Eleonora as their vocalist, has aroused
great interest among the European and world
music productions. Thus, immediately after the
renaming of the Ensemble “Teodosievski” into
the “Esma Band”, they signed an agreement
for cooperation with the German concert agency “Asphalt Tango” in the beginning of 2010. It
means that in the last five years, the time needed
for the band to promote itself on the European
music market and to promote their new material
respectively, it is properly represented globally.
The “Esma Band” consists of Simeon Atanasov (harmonics), Zahir Ramadanov (trumpet),
Aleksandar Trenkoski (clarinet), Aleksandar Stamenkovski and Nikola Mitrovikj (gitar), Antonijo
Zekirovski (drums) and Eleonora Mustafovska
(vocalist).

Дел од семејството на Есма
Some members of Esma’s family
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MAJBISAKODIVESKIRI
MUZIKANI SIKLJOVNI

T

aro sakana i Esma thaj o Stevo
pe ansambleste lena sine terne
manušen, phen tuke čhaven. Ola
sine lenge thaj sikavne thaj jerja.
Dživdinena sine barabar, jekhe khereste, kote so
o terne muzikantia zurarena sine pe thaj barjona
sine sar arteskere džene thaj sar manuša. Sa odova ovela sine teli phravdi jakh taro muzikanti thaj
pedagogo Stevo teodosievski, ki barabarbuti e
Esma-ja Redžepova- Teodosievska.
„E Stevo-ja adoptiringjam, barjargjam thaj
sikljargjam 47 romane murša čhaven. Kamibaja. E
avgone adoptiringjam ko 1961 berš. Panč taro me
čhave bašalena mancar, okola dživdinena ki sahni
nekanutni Jugoslavia. Jek taro me murša čhave
dživdinela ki Germania. Nikana na sine mange pharo. Barjovava sine familiaja panda štare phralencar
thaj phenjencar. Nikana nikastar khanči na rodingjum ni palem leljum. Ma te liparav thaj avere
mukle thaj čorole čhaven kolenge amen dengjam
arka thaj sarinen sikljargjam. Mangava te dav arka
e čorolenge, dava sine arka thaj e našle manušenge
taro Kosovo, tari Makedonia“ vakergja i Esma.
Ki majbisakodiveskiri sikljovni, sar so akharena sine len o muzikantia ko Beograd, sine askereskiri disciplina. Ko vakti uštela sine pe, bašalela sine pe ko instrumentia, sikljona sine pe note,
hari dajanela sine pe. Odole sikljovnate majbari
doš sine o bibutikeribe. Tgani o siklo „našavela
sine o hako“ ko sikljaribe thaj iranela sine pe kotar so alo. I trinto doš sine - phiribe. O Stevo planirinela sine sakoja dakika taro dive. Sarine uštena
sine javinate, 30 dakikja vešbinena sine thaj džana sine poadarig e butikeribaja dži rakjakere aria,
kana sarine dikhena sine televizia, džala sine pe
ko sinema ja ko nesavo koncerti ki bahlanakiri ja
serioznikani muzika.
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Sa odova ovela sine jekhe khereste ko Julino Brdo ko Beograd. Odorig dživdinela sine jek
bisakodiveskiri familia thaj butikerela sine majbisakodiveskiri sikljovni ki nekanutni Jugoslavia,
thaj ko sumnal. Odoja sikljovni kolate butikerela
sine pe javinatar dži rakjate nikote na sine registririme. Leske hari džene džanena sine kaj Stevo
Teodosievski sine „direktori, sine pendžardo thaj
angigardo muzikanti, dženo ko šerutnipaskoro
komiteti thaj prezidenti ki disciplinakiri komisia“
džikana „šerutno ekonomi thaj habaskoro šefi“
sine i Esma Redžepova- Teodosievska. Agjaar, o
korkorisikavdo muzikanti ulo sajdime arteskoro
dženo, pendžardo ki phuv thaj ko sumnal. Beršencar po džanlipe legarela sine e ternenge tari lengiri familia.
Kori agor taro pindato berša taro nakhlo
šelberšipe avgo siklo ki sikljovni taro Stevo Teodosievski thaj Esma Redžepova sine Enver Rasimov. Tgani ole sine le 9 berša kana pe vastende
lelja o ritmikano instrumenti- tarabuka. Ov pe
muzikalno ovibaja dengja baro deibe e Ansambleske „Teodosievski“. Giljavela sine e Esma-ja, ko
dueti kergje jek barabarutni ploča. O Enver barilo ko baro muzikanti, giljavutno thaj instrumentalisti, ulo korkorutno, prandingja pe thaj ulo dat
štare čhavenge. Esavke si o memorie thaj deiba
godi thaj tar ačhutne sikle kola agorkergje i sikljovni ko Stevo Teodosievski.
Jekajek, muzikani edukacia ki Stevo-skiri thaj
Esma-kiri sikljovni lelja thaj o Medo Čun, grnatadžia thaj davuldžia, sar thaj o popularna giljavutne
Muharem Serbezovski thaj Ljubica Antonijevikj,
jek taro vokalna solistke barabar e Esma-ja. Pal
odova, o bašalutno ki truba Redžep AjdarovBelič, Šefket Alijev, Kiro durakovikj, Safet Ibraimovikj, Ibro Demir, Slaviša Kamberovikj, Zahir
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r amadanov; o gitaristia Aleksandar Piperkov, Dragan tasevski thaj Aco Simonovski, Todor Gjorgjevikj, Dimitar Bugavinski thaj Blagoja Veljanovski; o grnatadžie Sami Zekirovski- Buco, Apostol
Karadžov- Toni, Tunan Kurtišov, Jordan Nikolovski- Joco, Pece Petkovski, Idaver Mamutovski, Alija
Eminov thaj Ferus Mustafov; o davuldžie Džemo
Eminov, Šadan Sakib, Eljam Rašidov thaj Simeon
Atanasov.
Ko muzikano ansambli taro Stevo Teodosievski ki harmonika bašalgje leskoro unuko
Pero Teodosievski thaj Saško Velkov.
Valjani te akcentirinel pe kaj ni jek taro sikle
taro Stevo Teodosievski na bašalela sine salde ko
jek instrumenti, numa džanena sine te bašalen
ko sa o instrumentia so istemalkerena sine pe ko
ansambli. Jekajek, avena sine thaj aver manuša
kola mangena sine i muzika thaj dela sine pe
lenge te istemalkeren e ansambleskere instrumentia, a but droma ko probe khedela sine pe
sahno komšiluko kola dživdinela sine paše dži Esma-koro thaj Stevo-skoro kher. Odoleske, hakoja
vakerela sine pe kaj e Makedoncongoro kher sine
kher taro šukariradime manuša.

SIMEON ATANASOV
Simeon Atanasov si bijame ko 27.9.1976 berš
ko Kočani. Ko pe efta berša alo te dživdinel e
Esma-ja thaj Stevo-ja Teodosievski, ko Beograd,
thaj ko jek vakti šurargja te bašalel ki darabuka
thaj ulo siklo ki estradakiri sikljovni taro Stevo
Teodosievski thaj dženo ki „Esma Ansambl-Teodosievski“. Pal odova šurargja te bašalel ki harmonika. Ki pi barvali kariera sar instrumentalisti
thaj lideri ki „Esma Ansambl - Teodosievski“, pal
odova ko „Esma bend“, lelja than ko trujal 2000
koncertia, ko sa o sumnaleskere kontinentia. Sar
kotor tar „Esma Ansambl-Teodosievski“ lela than
ko prestižnikano šou Magneten, ki režia tar Andre Heler. Lelja than thaj ki bari turnea ko UAR,
anavkerdi sar Gypsy Caravan, baši kolate majgeči
ki produkcia tar anglikano producentengoro kher
Little Dust, a ki režia tari Jasmine Dellal kerdo
si dokumentarnikano filmi, kova si sikavdo ko
but sumnaleskere festivalia. Nekobor berša lela
than ko Mendocino kampi baši muzika ko UAR,
sar profesori baši harmonika, a ko 1998 berš si
avazikerdo baši majšukar.
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Panda ko tinejdžereskere berša šurargja te
hramonel muzika thaj tekstia ki romani čhib.
Numa, leskoro butikeribe si pe hronologiaja:
• Ko 1993 berš, leskiri debitantsko gili „Čhaje, čhaje“ lela o Gran pri pursako ko Avgo
maškardžianeskoro festivali baši romani
muzika „Shutka fest“;
• Ko 1994 berš i gili „Devla“ ko jekajek festivali
lela o dujto than taro žiri;
• Ko 1997 berš e giljaja anavkerdi „Tetovo“
lela o dujto pursako tari publika ko „Tetovski
filigrani“;
• Ko 1997 berš, pala ko meribe taro leskoro
profesori Stevo Teodosievski, ovela lideri ki
„Esma Ansambl - Teodosievski“;
• Ko 1998 berš, ko Mendocino UAR, lela o
pursako majšukar profesori baši harmonika;
• Ko 2003 berš tari Muzikani scena Kočani lela o
pursako E Beršeskoro kompozitori;
• Ko 2006 berš, e kultnikane giljaja tar Esma
Redžepova „Čekaj živote“ ko „Rosa fest“ lela
o pursako baši majšukar gili;
• Ko 2008 berš leskiri gili „Isti san“ giljavdi tari
Esma thaj Keba si avazikerdi baši majšukar
dueti ki Grand produkcia;
• Ko 2009 berš fundirinela o „Esma bend“ thaj ko
po debi ko festivali ko Prilep e giljaja „Rodena
za pesna“ lena o avgo pursako tari publika.
Leskoro butikeribaskoro opusi si saikerdo
taro 200 kompozicie, kolendar 150 si giljavde tari
Esma Redžepova, 30 tar aver giljavutne thaj 20-a
si instrumentalna numere. Autori si baši buteder taro 500 aranžmania, a leskiri hramovin, sar
producenti tergjola ko nekobor CD-a tari Esma
Redžepova.
Leskere gilja thaj instrumentalna numere sine
ikalde taro majsajdime sumnaleskere ikalibaskere
khera sar so si World Connection tari Holanda,
Network Medien tari Germania, Accord Croisses
tari Francia thaj but aver.
Simeon Atanasov prandingja pe e Bezo-ja
Redžep ko 26.8.1998 berš. Aso e Simeon-eskere
lafia: „Oj si bari kherutni džuvli, uže vilea, tati thaj
pakjivali romno savi dajanela pe pe familiake thaj e
khereske tar Atanasovi. Oj ulavdeste dajanela pe e
dajake e Esma-ke thaj lakere khereske. Bezo si hazri
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sakana te ikljol ki arka sakone manušeske kaske
valjani arka. Šukrikerava e Devle-ske so dengja la
mange“.
Bezo thaj Simeon Atanasov ki prandin silen duj čhavore: o murš čhavo Stevo thaj i čhaj
i Esma. Ola dengje olenge ao nava resarinaja te
džal poadarig i kustik tari Esma thaj Stevo Teodosievski, lengere anava sakana te ačhoven thaj
te liparen pe.
Stevo Atanasov si bijame ko 30.5.1999 berš
ko Skopje, duj berša pala ko meribe taro leskoro
papo o Stevo. Ov agorkergja fundavni sikljovni
ki FS „Vojdan Černodrinski“ ko Skopje. Jekajek,
agorkergja thaj i harni muzikani sikljovni ko Skopje ki profesorka Zuica Lazova. Akana si ničalo
siklo ki Maškaruni akademia baši biznis thaj administracia(име) ko Skopje. Ov bašalela ki harmonika jekajek sar leskoro dat o Simeon, numa
bašalela thaj ko aver instrumentia.
Aso lafja tare Bezo thaj Simeon, Stevo si čhavo kova but mangela o sporti ulavdeste o fudbali;
naviinela e fudbaleskere klubeske “Real Madrid”,
a manglo fudbaleri si leske o Kristiano Ronaldo.
Ov si šukar thaj pakjivalo sa pe amalencar thaj si
but mudro čhavo.
I čhaj Esma Atanasova, savi barikanipaja phiravela pe mamijakoro anav, si bijame ko 17.5.2002
berš ko Skopje. OJ si sikli ki VII-v paralelka ki FS
„Vojdan Černodrinski“. Aso lafja taro lakere jerja oj
si but bukjarno thaj talentirime čhavo; sakana hazri
te del arka pe amalenge ki sikljovni thaj ko droma.
Lakoro hobi si i muzika thaj o khelibe. Sar čhavo
mangin si lake te hramonel pe ko Nijamalo fakulteti, manginaja te ovel šukar thaj pakjivalo nijamari.

ELEONORA MUSTAFOVSKA
Trujal o 47 adoptirime murša čhave tari Esma
thaj Stevo Teodosievski akate si thaj i jekhutni čhaj
Eleonora Mustafovska. Oj si bijame ko 7.5.1991
berš ko Kratovo, kote so agorkergja maškaruni
edukacia ki Gimnazia „Mitko Pendžukliski“.
Jek berš pala ko agorkeribe tari maškaruni
edukacia pendžargja pe e Esma-ja Redžepova- Teodosievska savi adoptiringja ola bašo po čhavo
thaj uli o 48-to čhavo ki bari familia tari Giljakiri
Thagarutni. Sigate pal odova i Esma hramonkergja ola ki Muzikani akademia ko Skopje ko kotor
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solo giljavibe ko profesori Aleksandar Stefanovski. Oj dajanela sine pe baš Eleonora-koro studiribe
thaj vjavaharinela sine pe sar čačutni daj. Sar studentka i Eleonora sine šajdipaja te dromarel thaj
te giljavel e „Esma bend-ea“ teli vastaribe taro
lakoro phral Simeon Atanasov.
Barabar e Esma-ja lelja than ko buteder koncertia. Numa, umdinela pe kaj majbaro kamijabi
leljargja ko 2009 berš kana lelja than ko „Prilep
folk fest“ kote lelja o avgo pursako tari publika.
Jekajek thaj ko „Valandovo fest“ sar terni interpretatorka taro makedoniakere gilja lelja pursako. Dromargja ko but phuvja ki Evropa thaj sine
la džanle performansia ko buteder metropole.
Agjaar, lelja than ko festivalia „Woman kaseres,
Manacine, Stziget, Forde festila“ thaj aver.
Aso Eleonora-kere lafja, ko vakti taro štar
berša kana studirinela sine ko Skopje, dživdinela
sine barabar e Esma-ja lakere khereste, a sine teli
muzikano patronati taro po phral Simeon Atanasov thaj leskoro prkestari „Esma bend“. Odole
periodeste thaj avdibe i Esma khelela i rolja tari
čačutni daj. Sakana si barabar.
I Eleonora bare pietetea lafikerela pe phraleske e Simeon-eske. Jekhe čhipotate vakergja
akava: “O Simeon khelgja bari rolja me muzikane
karierate. Bi leskoro ka našti sine te ovav odova so
sijum. Ov sine mo mentori, mo baro piko, mo sikavno, but butikergja mancar thaj sikavgja mange mo
muzikano drom. Odova so sijum avdive si šukrikeribaske oleske” vakerela Eleonora.
I Eleonora vakergja akava baš Esma: „O majlačho diso so ulo me dživdipaste si so pendžargjum
me daja e Esma, baši so sijum but bahtali. Ko akava
vakti sijum kotor tar „Esma bend“ thaj dromarava ko evropakoro kontinenti barabar e dajaja e
Esma-ja. But dava mandar baši giljavibe soske jek
manuš si majbahtalo kana butikerela odova so
mangela“ vakerela i Eleonora.
Valjani te liparel pe kaj ko konkursi baš Esma-kiri ačhutni ki kustik giljavutni avazikergje pe
150 kandidatke, numa ni jek na čaljargja o kriteriumia. I Eleonora bičhalgja mejl dži alusaribaskoro
timi koleste sikavgja interesi te ovel kotor tar Esma-kiri sikljovni. Sigate pal odova I Eleonora sine
akhardi thaj taro kana begendingje lakoro hango,
sine akhardi thaj saikerdi te ovel kotor tar Ansambli “Esma bend”.
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Tar Esma-koro repertoari e Eleonora-ke majbut pašljola i gili „Zošto si me majko rodila“ a
korkori oj majbut mangela i gili „Mangava tut“.
Phanlo e Eleonora-kere leibaja ko „Esma
bend“ e Giljakiri Thagarutni vakergja: „I Eleonora si čhaj koja iklili amare sikljovnatar. Džanava
ka o manuša naštine te leljaren neko te avel me
thaneste, numa me ka kerav ola giljavutni savi ka
giljavel peše sar mande. Sigende lelja than ko „Prilep fest“ thaj lelja o avgo pursako tari publika, so
vakerela kaj leljargja o vile taro džijani. Kana ka
dikhen e Eleonora, sar te phene dikhena man kana
sijum sine terni. Me butikerava ki lakiri dikcia,
leibe soluko thaj ikeribe. Amare kondicienge ola
si ola perfektno hango. But si mangli thaj džanava
kaj late pašljola baro kvaliteti. Akanaske i Eleonora nane te kerel solo kariera, a bašo performansia
ko jabane phuvja ka ovel kotor tar „Esma bend“,
vakergja i Esma.
O „Esma bend“ sine anavkerdo ko 2009 berš
kolea lelja o than tar Ansambl Teodosievski.

PART II

THE FAMILIES OF ESMA AND STEVO

ESMA

O nevoformirime „Esma bend“ saikerdo taro
bašalutne kola lena than e romane muzikane
Thagarutnjaja- Esma Redžepova Teodosievska
thaj tari terni giljavutni Eleonora sar lengoro
vokali, vazdingja baro interesi ko evropakere thaj
sumnaleskere muzikane khera. Agjaar, sigate
pala ko anavkeribe tar Ansambl Teodosievski
ko nevo anav „Esma bend“ ko šuru taro 2010
berš hramongje phanlolafi baši barabarbuti e
germaniakere koncerteskere agenciaja Asphalt
Tango. Odova vakerela sine kaj ko nakhle panč
berša kobor so sine zaruri te promovirinel pe o
bendi o evropakoro muzikano kurko durust te
promovirinel pe lengoro nevo materiali, sajdibaja sine sikavdo anglal o sumnal.
Ko saikeribe tar „Esma bend“ si : Simeon
Atanasov (harmonika), Zahir Ramadanov (truba), Aleksandar Trenkoski (grnatadzia), Aleksandar Stamenkovski thaj Nikola Mitrovikj (gitara),
Antonijo Zekirovski (tapan) thaj Eleonora Mustafovska (giljavutni).
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IBRAIM
BUT PHIRGJAN, BUT DIKLJAN
NA VALJANGJAN SO KER GJAN
MO TERNIPE ROVLJANGJAN
MO PHARIPE BICHAVGJAN
IBRAIM, MANGAV TUT
IBRAIM, KALAV TUT
IBRAIM, KA MERAV
BASH I TUTE NASVALJOVAV
BIZI TUTE DIVE PHARE
BIZI TUTE RAKJA KALE
BIACHIPE BARO KERGAN
MANGIPE BISTERGJAN
IBRAIM, MANGAV TUT
IBRAIM, KALAV TUT
IBRAIM, KA MERAV
BASH I TUTE NASVALJOVAV

Ансамбл „Теодосиевски“ / Ensemble “Teodosievski“

Ансамбл „Теодосиевски“ / Ensemble “Teodosievski“

MANGAVA TUT / ТЕ САКАМ ЈАС
УШТЕ СРЦЕ МОЕ ТЕ ЧЕКА
ВЕЧНО ДА СМЕ ЗАЕДНО ДО ВЕКА
ДОЈДИ МИЛИ РАКА ПОДАЈ МИ
И НЕ ОДИ СИ.
ВЕРУВАЈ ЈАС НИКОГАШ НЕ НИ ПОМИСЛИВ
ДЕКА ВЕЧНО ЌЕ ТЕ САКАМ
ТИ СО ПОГЛЕД СЕ МИ КАЖА
СО ТВОЈТЕ ОЧИ УБАВИ, НАСОЛЗЕНИ
ТЕ САКАМ ЈАС, ТЕ САКАМ ЈАС
УМИРАМ ПО ТЕБЕ ВЕРУВАЈ МИ
MANGAVA TUT, MANGATA TUT
MERAVA TUKE, MANGAVA TUT
ТИЕ ЦИГАНСКИ ЗБОРОВИ
НЕ ГИ ЗАБОРАВАМ
ТЕ САКАМ ВЕРУВАЈ, БЕЗ ТЕБЕ НЕ МОЖАМ,
ЌЕ ЧЕЗНЕАМ, ЌЕ ЧЕЗНЕАМ, ДРУГ ЈАС НЕ САКАМ.
ТЕ САКАМ ЈАС, ТЕ САКАМ ЈАС
УМИРАМ ПО ТЕБЕ ВЕРУВАЈ МИ
MANGAVA TUT, MANGATA TUT
MERAVA TUKE, MANGAVA TUT

Интервју са Синишом Станковић, син Есме Реџепове
29. октобар 2014.

СИН ЕСМЕ РЕЏЕПОВЕ
БРОЈ 44 САЊА ПОБЕДУ У ГУЧИ

ДРАГАЧЕВСКИ САБОР
Синиша Станковић као дечак од 11 лета
отишао у Београд да учи за трубача, и следеће
четири године није видео родну кућу у
Загужању код Сурдулице.
Гуча – Све што човек жели морао би, по
правилу, најпре да одсања, али се Синиши
Станковићу (40) тај сан одужио. Имао је 11 лета
када је као мали Ром отишао из родне куће
да би у Београду учио за трубача, 22 године
непрекидно свира у Гучи и ово му је 14. пут да
је капелник, али још није осетио тај сањани,
слављенички занос на сабору трубача.
Го�ине �ролазе, а ја још замишљам �рву
�обе�у у Гучи, и нећу о�ус�а�и �ок се �о не
обис�ини – каже С�анковић за наш лис�.
Ономад, на предтакмичењу за овај сабор,
одржаном у Сурдулици који је по бројности
оркестара и наградама најјачи трубачки
центар у Србији, Станковићева капела освојила
је прво место. И, предводи листу од седам
сурдуличких финалиста у Гучи ове године.
Свирали смо „Сур�улички чочек“ који сам
ком�оновао, а �о је је�ан брзи „са“ ри�ам,
и ромску �есму, �оле нашу, у �е-молу, „Дема
миро, кај�укал мо ило“. Значи „Дај ми мира,
боли ме срце“. Љубавна, женска �есма, у којој
она �угује болне �уше, јер јој �раги не узвраћа
љубав. Ис�е нумере свираћемо ов�е, у финалу
– �рича Синиша С�анковић.
У свет музике и озбиљног посла Синиша
је ушао већ после четвртог разреда основне
школе, и тада је почела његова необична
животна прича. Док су вршњаци остали да
се играју у родном Загужању, сеоцету од 70
кућа на два километра од Сурдулице, њега су
родитељи пољубили и послали у Београд.
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Позна�и �рубач Сафе� Ибраимовић Срећко
из оближњег села Биновце, који је свирао и у
Гучи и са Есмом Реџе�овом, чуо је нег�е како
�увам као �еран у �рубу, и �омислио �а о�
мене може би�и неш�о. На његову реч 1985
го�ине, �ошао сам у �оро�ицу Есме и С�еве
Тео�осијевског. Они су имали кућу на Јулином
бр�у, �о� ис�им кровом са Цуне�ом Гојковићем
– �рича ка�елник.
Ромкиња заносног лика и гласа и њен супруг
имали су у то доба светски познату групу са
ромским мелосом. Стево (данас покојни)
је свирао хармонику, а у Синишино доба у
групи је на удараљкама био Симеон Атанасов
за којег Станковић каже да данас, такође
на удараљкама и уз хармонику, предводи
оркестар Есме Реџепове.
Ка� сам �ошао у њихову кућу, био сам 44.
�е�е које су �рихва�или, �о�изали и школовали
за живо� и музику. Есма и С�ево нису имали
своје �еце. Она је за мене била мајка, �ако сам
је и звао, ку�ала ме и неговала. Моји ро�и�ељи,
Анђица и Часлав, �олазили су из Загужања у
Београ� �а би ви�ели како сам, ш�а ра�им и
�а ли на�ре�ујем, али ја �рве че�ири го�ине
није�ном нисам о�ишао у ро�но село. Важније
је било �а се �осве�им свом за�а�ку, због ког су
ме и �ослали у велики гра�.
Синиша је у престоници учио Основну
школу „Ђорђе Крстић” и нижу музичку у улици
„Грчића Миленка“, клавир и трубу. И све чешће
са групом путовао по Европи и Америци.
Новац који би мени �ри�ао Есма и С�ево
су ос�ављали на ш�е�ну књижицу и �рви �у�
сам о�ишао у банку �а га �о�игнем ка� сам
на�унио 18 го�ина. Та� се наку�ило око 20.000

Интервју со Синиша Станковиќ, синот на Есма Реџепова
29. октомври 2014.

СИНОТ НА ЕСМА РЕЏЕПОВА
БРОЈ 44 СОНУВА ЗА
ПОБЕДА ВО ГУЧА

ДРАГАЧЕВСКИ САБОР

Синиша Станковиќ како момче на возраст
од 11 години отишол во Белград да учи за трубач и наредните четири години не ја видел родната куќа во Загужање кај Сурдулица
Гуча – Сè што човек сака би морал, како
по правило, прво да го отсонува, но за Синиша Станковиќ (40) тој сон се оддолжил. Имал
само 11 години кога како малечок Ром заминал
од родната куќа за да учи за трубач во Белград,
веќе 22 години непрекинато свири во Гуча и
ова му е 14 пат како капелник (водач на оркестар), но сè уште не го почувствувал тој сонуван,
славенички занес на овој собор на трубачи.
Го�ини�е о�минуваа�, а јас сè уш�е си ја
замислувам �рва�а �обе�а во Гуча и нема �а се
о�кажам сè �о�ека �аа не се обис�ини, - вели
С�анковиќ за нашио� весник.
Пред некој ден, на загревањето за овој
собор, што се одржа во Сурдулица, која според бројноста на дувачките оркестри и наградите е најсилен центар во Србија, групата на
Станковиќ го освои првото место. И тој ја предводи листата од седум сурдулички финалисти
во Гуча оваа година.
Свиревме „Сур�улички чочек“ ш�о јас го
ком�онирав, а �оа е е�ен брз „са“ ри�ам, како
и ромска�а �есна, наша о� �олу, во �е-мол
„Дема миро, кај�укал мо ило“, о�носно „Дај ми
мир, срце�о ме боли“. Љубовна, женска �есна,
во која �аа �агува со болна �уша, за�оа ш�о
саканио� не ѝ возвраќа со љубов. Ис�а�а�а
нумера ќе ја свириме ов�е, во финале�о, - вели
Синиша С�анковиќ.
Во светот на музиката и сериозната работа,
Синиша влегол веќе по четвртото одделение
од основното училиште кога започнала и него-

вата необична животна сторија. Додека другите врсници останале да си играат во неговото
родно Загужање, селце од 70-ина куќи на два
километра од Сурдулица, него родителите го
бакнале и испратиле во Белград.
Позна�ио� �рубач Сафе� Ибраимовиќ-Среќко о� околно�о село Биновце, кој
свиреше во Гуча и со Есма Реџе�ова, слушнал
нека�е како уш�е како мало �е�е свирам на
�руба и �омислил �ека о� мене може �а би�е
неш�о. На негова �ре�орака, во 1985 го�ина
�ој�ов во семејс�во�о на Есма и С�ево Тео�осиевски. Тие имаа куќа на Јулинио� ри�,
�о� ис� �окрив со Цуне Гојковиќ, - вели �она�аму ка�елнико�/во�ачо� на оркес�аро�.
Ромката со заносно лице и глас и нејзиниот сопруг во тоа време имале светски позната
група со ромски мелос. Стево (сега покоен)
свирел хармоника, а во времето на Синиша
во групата на удиралки бил Симеон Атанасов
за кого Станковиќ вели дека денес, исто така,
на удиралки и со хармоника, го предводи орекстарот на Есма Реџепова.
Кога �ој�ов во нивна�а куќа, с�анав 44.
�е�е кое го �рифа�иле, о�гле�але и школувале за живо� и за музика. Есма и С�ево немаа
свои �еца. Таа за мене беше мајка, �ака и ја
викав, ме ка�еше и негуваше. Мои�е ро�и�ели, Ангица и Часлав, �оаѓаа о� Загужање во
Белгра� за �а ви�а� како сум, ш�о �равам и
�али на�ре�увам, но �рви�е че�ири го�ини
ни�у е�наш не о�и�ов во ро�но�о село. Поважно беше �а се �осве�ам на моја�а за�ача
�ора�и која ме ис�ра�ија во големио� гра�.
Синиша во престолнината, во основното
училиште „Ѓорѓе Крстиќ“ и во нижото музич-
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марака, а о�ишао сам из сиромашне собе у
Загужању, у којој смо ис�овремено с�авали
�а�а, мама и �роје �еце.
Есма се са групом 1990 године, из Београда
преселила у Скопље, у кућу свог брата у насеље
Кале, где данас има свој музеј. И Синиша је две
године био тамо, а онда је, узевши осамнаесту,
поново дошао на животну раскрсницу.
Есму и �анас зовем мама, чес�о се чујемо
ако имам неки �роблем. Она са�а има 69
го�ина, али још ра�и и �у�ује, а колико знам
�осле мене �рихва�ила је још �роје �еце и �ај
се број завршио на 47. А ја сам 1992 го�ини, у
ок�обру �ос�ао �уноле�ан, али сам неколико
месеци �ре �ога већ имао свој оркес�ар и
�акмичио се у Гучи.
У финалу 54. Драгачевског сабора трубача,
вечерас од 21 сат, за победничка звања свираће
18 оркестара. Трубаче ће оценити жири
којим столује д-р Данка Лајић - Михајловић,
етномузиколог, и она је јуче објаснила шта их
може уздићи:
Иако се вође оркес�ара на�мећу за �рву
�рубу сабора и реч је о њиховој �ромоцији,
жири ће и�ак нарочи�о вре�нова�и �имску
музику у целини. Поре� �ога, о� оркес�ара
се очекује �а ос�ану у оквирима фолклорног
�рубаш�ва и �а чувају нај�ирек�нију везу са
нашом музичком �ра�ицијом, ш�о ће жири
�акође има�и у ви�у.
У паузи, док оцењивачи буду већали, концерт
на главној саборској позорници приредиће
мајстор трубе Дејан Лазаревић из Пожеге.

На петом Међународном такмичењу
трубачких оркестара које је, прексиноћ у Гучи
окупило седам капела из пет држава, звање
најбољег трубача стекао је Екрем Мамутовић
из врањанског састава „Бакија Бакић”, док је
за најбољи оркестар проглашен „Уска Кан” из
Македоније.
У финалу младих трубача 54. сабора у
Гучи, завршеном прексиноћ на позорници у
варошици, учествовала су три пионирска и 13
омладинских састава. У конкуренцији пионира
(до 14 година) најбољи трубач постао је Дарко
Станковић из Загужања, а међу оркестрима
победио је састав Основне школе „Иво Андрић”
из Прањана. Прва труба међу омладинцима
постао је Иван Папић из оркестра Николе
Папића (Прибој), а у конкуренцији оркестара
најбоље оцене добио је састав Данијела
Лазаревића из Владичиног Хана.
Гуча – Први потпредседник Владе Србије
и министар спољних послова Ивица Дачић
угостио је јуче у Гучи, на 54. Драгачевском
сабору трубача, представнике амбасада и
страних посланстава, акредитоване у Београду.
Захваљујући им што су дошли на Сабор, Дачић
је нагласио да у Гучи могу да остану колико
желе и додао да је ова приредба један од
најстаријих и највећих српских брендова.
У Гучу сам раније �ово�ио разне врс�е
�рофесионалаца, глумце, режисере и �оли�и
чаре, међу њима и �озна�ог америчког глумца
Арман�а Асан�еа. Он ми је �а�а, �ре �ве
го�ине, у о�ушевљењу рекао �а би овај сабор
�ребало �а бу�е �реношен на Си-Ен-Ену, али
сам му узвра�ио: „Молим вас, немој�е само
на Си-Ен-Ену, ко� њих смо �ос�а �уго били на
у�арним вес�има“.
У име дипломата, Дачићу је на
гостопримству захвалио најстаријих од њих,
амбасадор Словачке у Београду Јан Варшо.
Поред њега, у Гучу су дошли и амбасадори
Русије (са супругом), Холандије, Румуније,
Либана и Уједињених Арапских Емирата,
отправници послова Словеније, САД, Гвинеје,
Нигерије и Мисије НАТО-а, шеф Мисије УН,
отправник послова Делегације ЕУ и други
саветник амбасаде Конга.
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ко училиште во улицата „Грчиќ Миленко“, учел
пијано и труба. И сè почесто со групата патувал
низ Европа и Америка.

скиот состав „Бакија Бакиќ“, додека за најдобар оркестар беше прогласен „Уска Кан“ од
Македонија.

Пари�е ш�о мене ќе ми �ри�а�неа Есма и
С�ево ги с�аваа на ш�е�на книшка и �рв �а�
о�и�ов во банка �а ги �о�игнам кога на�олнив
18 го�ини. Тогаш се насобрале околу 20.000
марки, а заминав о� сиромашна�а соба во
Загужање во којаш�о ис�овремено с�иевме
�а�о, мама и �ри�е �еца.

Во финалето на млади трубачи на 54. сабор во Гуча, којшто заврши на сцената во малото гратче, учествуваа три пионерски и 13
младински групи. Во конкуренцијата на пионери (до 14 години) најдобар трубач стана Дарко
(Синиша) Станковиќ од Загужање, а меѓу оркестрите победи составот на основното училиште „Иво Андриќ“ од Прањан. Прва труба
меѓу младинците стана Иван Папиќ од оркестарот на Никола Папиќ (Прибој), а во конкуренцијата на оркестри најдобри оценки доби составот на Даниел Лазаревиќ од Владичин Хан.

Во 1990 година, Есма со групата се пресели
од Белград во Скопје, во куќата на својот брат
на Кале, каде сега има и свој музеј. И Синиша
две години престојувал таму, а потоа, откако
наполнил осумнаесет години, повторно стигнал на животен крстопат.
Есма и �ен-�енес ја викам мамо, чес�о се
слушаме, ме сове�ува ако имам некој �роблем.
Таа сега има 69 го�ини, но сè уш�е рабо�и и
�а�ува, а колку ш�о знам �осле мене �рисвои
уш�е �ри �еца и �ој број се заврши на 47. Во
ок�омври 1992 го�ина, с�анав �олноле�ен,
ама неколку месеци �ре� �оа веќе имав свој
оркес�ар и се на��реварував во Гуча.
Во финалето на 54. драгачевски собор на
трубачи, вечерва со почеток во 21 часот, за победничката титула ќе свират 18 оркестри. Трубачите ќе ги оценува жири-комисијата со која
претседава д-р Данка Лајиќ-Михајловиќ, етномузиколог и таа вчера ни објасни што е она што
може да ги воздигне:
Иако во�ичи�е на бен�ови�е се на��реваруваа� за �рва �руба на Соборо� и с�анува збор за нивно �ромовирање, с�ручно�о
жири, се�ак, особено ќе ја вре�нува �имска�а музика, звуко� на оркес�аро� како целина. Покрај �оа, о� оркес�ри�е се очекува �а
ос�ана� во рамки�е на фолклорно�о свирење
на �руба и �а ја чуваа� нај�ирек�на�а врска
со наша�а музичка �ра�иција, ш�о жири�о,
ис�о �ака, ќе го има �ре�ви�.
За време на паузата, додека оценувачите
ќе се советуваат, концерт на главната сцена на
Соборот ќе приреди мајсторот на труба Дејан
Лазаревиќ од Пожега.
На Петтиот меѓународен натпревар за дувачки оркестри, кој претсиноќа собра во Гуча
седум групи од пет земји, титулата за најдобар
трубач ја доби Екрем Мамутовиќ од врањан-

Гуча - Првиот потпретседател на Владата
на Србија и министер за надворешни работи, Ивица Дачиќ, на 54. фестивал драгачевски
собор на трубачи, беше домаќин на претставници на амбасадите и странските мисии, акредитирани во Белград. Заблагодарувајќи им се
што дојдоа на Соборот, Дачиќ истакна дека во
Гуча може да останат колку што сакаат и додаде дека оваа приредба е еден од најстарите и
најголеми српски брендови.
Во Гуча �орано носев различни ви�ови
�рофесионалци, глумци, режисери и �оли�ичари, меѓу кои и �озна�ио� американски
ак�ер Арман� Асан�е. Тој �огаш, �ре� �ве
го�ини, со воо�ушевување ми рече �ека
овој Собор би �ребало �а се �ренесува на
Си-Ен-Ен, на ш�о му возвра�ив: „Ве молам, само не на Си-Ен-Ен, кај нив �рилично
�олго бевме во у�арни�е вес�и“.
Од името на дипломатите, на Дачиќ и неговото гостопримство му се заблагодари најстариот од нив, амбасадорот на Словачка во
Белград, Јан Варшо. Освен него, во Гуча дојдоа
и амбасадорот на Русија (со сопругата), Холандија, Романија, Либан и Обединетите Арапски
Емирати, вршители на должноста на Словенија,
САД, Гвинеја, Нигерија и Мисијата на НАТО, шефот на мисијата на ОН, вршител на должност
на Делегацијата на ЕУ и вториот советник во
амбасадата на Конго.




Автор:
Гвозден Оташевиќ
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Интервју са Синишом Станковић, син Есме Реџепове
October 29, 2014.

THE SON OF ESMA REDZEPOVA
№ 44 WINS IN GUCHA
DRAGACHEVO GATHERING
Siniša Stanković as an 11-year old boy went to
Belgrade to study for trumpet player, and for the
next four years he did not see his birth house in
Zagužanje near Surdulica.

other peers remained to play in his hometown
Zagužanje, a village of 70 houses two kilometers
from Surdulica, his parents kissed him goodbye
and saw him off to Belgrade.

Guča - All that a man wants to have, has, as
a rule, to be dreamt of, but for Siniša Stanković
(40) that dream has been prolonged. He was 11
when as a little Roma boy left his native home
and went to Belgrade to pursue his dream - to become a trumpet player. For 22 consecutive years
he’s been playing at the Guča Trumpet Festival
and this is his 14th performance as a bandmaster,
but still he hasn’t felt that dreamt, triumphant
zest at this assembly of trumpet players thus far.

The famous trumpeter Safet Ibraimović-Lucky
from nearby village Binovce, who’s played at Guča
Festival and with Esma Redzepova too, heard me
somewhere how I played the trumpet as a small
boy and thought for himself that it could be something of me eventually. Based on his words, I came
into the family of Esme and Steve Teodosievski in
1985. They had a house on the Julia Hill, under the
same roof with Cune Gojković, - goes on with his
story the bandmaster.

Years go by, and I still dream about my first
victory in Guča, and I will not give up until it comes
true, - says Stanković for our magazine.

Roma woman with fascinating face and voice
and her husband had at that time a group playing Roma folk music that was famous worldwide.
Stevo (now deceased) was playing accordion and
in Siniša’s time Simeon Atanasov was the group’s
percussionist who, as Stanković says today, leds
nowadays the Esme Redzepova’s orchestra playing accordion and percussions.

The other day, at the preliminary contest for
this Assembly held in Surdulica, which is the largest center in Serbia given the number of brass orchestras and the value of prizes, the Stanković’s
orchestra won the first place. And now he also
heads the list of seven Surdulica finalists at the
Guča Festival this year.
- We played “Surdulički čoček” which I composed, and it is a quick “sa” rhythm, and a Roma
song from our region in the south, in de minor,
titled “Dema miro, kajdukal can ilo” meaning
“Give me peace, my heart is breaking.” It’s a love,
touchy song in which she’s grieving brokenhearted because he hasn’t returned his love. We are
playing the same track here in the finals, - tells
Siniša Stanković.
Siniša’s entered the world of music and serious work after the fourth grade of elementary
school when his unusual life story began. While
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When I arrived at their house I was the 44th
child that they’d adopted, raised and educated
for life and music. Esma and Stevo did not have
their own children. She was a mother to me, as
I called her, she bathed me and looked after me.
My parents, Anđica and Časlav, used to come
from Zagužanje to Belgrade to see how I was doing, what I was doing, whether I was making any
progress, but during the first four years I never
went to my home, not even once. It was more important for me to devote to my task, to the reason
why they’d sent me to the big city.
Siniša learnt at the elementary school “Djordje Krstic” in the capital, and also the elementary

music, piano and trumpet, in the street “Milenko Grcic”. And he used to travel with the band
through Europe and America more and more.
Esma and Stevo would invest the money that
belonged to me in saving bank book, and when I
turned 18 I went to the bank to take that money
for the first time. It was accumulated and amounted to approximately 20,000 Deutsche marks, a
remarkable accomplishment having in mind that
I’d left the poor room in Zagužanje, where we all
slept – my dad, my mom and three kids.
Esma moved from Belgrade to Skopje with
the group in 1990, in the house of her brother in
Kale, where now she has her own museum. Siniša
was also there for two years, and then, when he
reached 18, he came to his life crossroads again.
I still call Esma my mom, and I often phone
her if I have a problem. She is now 69 years old,
but she’s still working and traveling, and as far as
I know she’s adopted three more children after
me, so that number ends with 47. In October 1992
I became an adult, but nevertheless I already had
my orchestra a few months earlier and performed
in Guča.
In the finals of the 54 Dragačevo Trumpet Assembly, 18 orchestras are going to compete for the
winning titles tonight as of 21 hours. Trumpeters
will be evaluated by the jury presiding by Dr. Danka Lajić-Mihajlović, ethnomusicologist, and she explained yesterday what could charm the jury:
Although the bandmasters are competing to
become the first trumpet at the Assembly and it is
about their promotion, the jury will however evaluate the team music, the sound of the orchestra
as a whole. In addition, the orchestras are expected to remain within the trumpet music related to
our folklore and to observe the most direct relationship with our music tradition that the jury will
also keep it in mind.
During the break, while the jury will evaluate the brass band, Dejan Lazarević from Pozega, master trumpeter, will hold a concert on the
main stage.
At the Fifth International Competition of
brass bands in Guča two nights ago that gathered
seven brass bands from five countries the title
‘best trumpet player’ went to Ekrem Mamutović
from Vranje’s orchestra “Bakija Bakić”, while the

“Uska Kan” from Macedonia was proclaimed the
best brass band.
In the finals for the young trumpeter at the
54th Assembly in Guča, that ended two nights
ago in this small town, three pioneer and 13
youth brass bands performed on the stage. In
the competition among pioneers (under the age
of 14) Darko Stanković from Zagužanje became
the best trumpet player, while the orchestra of
the elementary school “Ivo Andric” from Pranjani
won the first place in its category. The first trumpet among the youth became Ivan Papić from the
orchestra of Nikola Papić (Priboj), while the brass
orchestra of Danijel Lazarević from Vladičin Han
received the best evaluation.
Guča - First Deputy Prime Minister and Serbian Foreign Minister Ivica Dacić hosted yesterday the representatives of embassies and foreign missions accredited in Belgrade at the 54th
Dragačevo Trumpet Assembly. Expressing his
appreciation for their presence at this Assembly,
Dacić pointed out that they could stay in Guča as
long as they want, and added that this event is
one of the oldest and largest Serbian brands.
Previously I used to invite to Guča various
kinds of professionals, actors, directors and politicians, among them the famous American actor Armand Asantea. On such an occasion two years ago
when this festival fired his enthusiasm he told me
that this Assembly should be broadcast on CNN,
to which I answered him back, “Please, only not
on Si-En-En, because we were in their breaking
news for quite a long time.”
Jan Varšo, Slovak Ambassador in Belgrade
and the oldest of all of diplomats, renewed his
thankfulness to Dacić for his hospitality on behalf
of all the diplomats. Beside him, ambassadors of
Russia (with his wife), the Netherlands, Romania, Lebanon and of the United Arab Emirates,
charges d’affaires of Slovenia, USA, Guinea, Nigeria and NATO mission, head of the UN Mission,
Charge d’Affaires of the Delegation of the EU and
the second counselor at the Embassy of Congo
also came to Guča.




Author:
Gvozden Otašević
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ЕСМА АФИРМАТОР
НА РОМСКАТА МУ3ИКА

В

о Македонија и во светот на 8 Април
се одбележува Меѓународниот ден
на Ромите. Тоа е во чест на народот
кој има индоевропско потекло од
областа Пенџаб, кој нема матична држава и е
раселен насекаде низ светот. На овој датум во
1971 година во Лондон почна Првиот конгрес на
Ромите кој траеше до 11 април. По тој повод овој
значаен ден Организацијата на Обединетите нации го прогласи за Светски ден на Ромите.

беше усвоено 8 Април да се одбележува како
државен празник и неработен ден за Ромите
во Македонија.

Се претпоставува дека во светот има 12
милиони Роми, иако според некои тврдења тој
број е само за Европа. Ги има низ сите европски држави, во Азија, Африка, Австралија и во
Јужна и Северна Америка. Најмногу се населени во Турција, околу пет милиони, по што следат Романија и Шпанија со по 1,5 милион, Унгарија со еден милион, Бугарија со 700.000 итн.

Постои теорија дека и Ромите се доселени
во Македонија уште од времето на Александар Македонски, бидејќи работеле како ковачи за неговата војска при освојувањето на Египет. Оваа теорија ја застапуваат дел од Ромите
кои себеси се нарекуваат Египќани или Еѓупци
и се сметаат за посебна етничка група од Ромите и кои претежно живеат во Охрид, Струга
и Ресен.

Во Македонија, Ромите се една од малцинските етнички групи. Според пописот од 2002
година, во Македонија живеат околу 53.879
Роми или 2,66 отсто од вкупното население.
Општината Шуто Оризари е единствената
општина во светот каде мнозинството се Роми,
а воедно и единствена општина во светот каде
ромскиот јазик е официјален јазик, покрај македонскиот. Исто така, Македонија е единствената земја во светот каде со Уставот од 2001 година, Ромите се признати како народ.
Треба да се нагласи дека Меѓународниот
ден на Ромите 8 Април се слави, речиси, во
сите места во нашата држава. Ромите се населени претежно во градовите и дури 95 отсто
од македонските Роми живеат во градските
средини. Во 2007 година по предлог-амандман
од тогашниот ромски пратеник, м-р Шабан
Салиу, од Владата на Република Македонија
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Првите доселувања на Ромите на територијата на Македонија биле забележани во XIV
век. Нивното главно доселување било за времето на турските освојувања на Македонија
кон крајот на XIV и почетокот на XV век, кога
тие работеле како слуги на турските генерали
и големци.

По религија мнозинството Роми се муслимани, но постои и мал број Роми со христијанска и друга вероисповед. Ромите со христијанска вероисповед се познати под името Масарманги или Масрманговци и живеат во повеќе
градови од источна и југоисточна Македонија.
Исто така, мал број припаѓа на бекташката секта и други протестански цркви.
Кога се зборува за ромската музика во
Македонија, пак, секогаш се асоцира на Есма
Реџепова и Ансамблот „Теодосиевски“. Тие се
изведувачи и афирматори, пред сè, на ромската, но во исто време и на македонската песна
и музика, или на заедничкиот музички фолкор.
Инаку, народната ромска песна и музика се
пренесува од колено на колено по пат на усни
преданија. Во Македонија постојат голем број

II ДЕЛ

СЕМЕЈСТВАТА НА ЕСМА И СТЕВО

ESMA AFIRMATOR OF
THE ROMA MUSIC

T

he 8th of April marks the International Day of the Roma in Macedonia and all over the world. It is honored in the name of the people who
have Indo-European origin from the region of
Punjab, that don’t have their own parent country
and are displaced throughout the world. The First
Congress of Roma took place in London on this
date in 1971, and it lasted up to 11 of April. On that
occasion, this significant date was declared the
World Day of the Roma by the United Nations.
It is assumed that there are 12 million Roma
in the world although according to some allegations that number refers only to Europe. They live
in all European countries, in Asia, Africa, Australia, and both in South and North America. Their
largest population of about five million is in Turkey, after which follow Romania and Spain with
1.5 million each, Hungary with one million, Bulgaria with 700,000, etc..
In Macedonia, the Roma are one of the minority ethnic groups. According to the 2002 Census, about 53,879 Roma live in Macedonia, or
2.66 percent of the total population. The municipality of Suto Orizari is the only municipality in
the world where Roma are in the majority, and
it is also a unique municipality since where the
Roma language is the official one, in addition to
the official Macedonian language. Macedonia is
the only country in the world in which, in compliance with the 2001 Constitution, the Roma are
recognized as a nationality.
It should be emphasized that the International Roma Day on 8 April is celebrated in almost all
the places in our country. The Roma population
live mainly in the cities or urban areas. In 2007,
upon the proposed-amendment by the then

PART II

THE FAMILIES OF ESMA AND STEVO

Roma MP, Mr. Saban Saliu, the Government of
the Republic of Macedonia made a decision that
April 8 is to be a national holiday and non-working day for the Roma living in Macedonia.
The first arrivals of the Roma in the territory of
Macedonia was recorded in 14th century. The major
arrival was during the time of the Turkish conquest
of Macedonia, at the end of the 14th and the beginning of the 15th century, when they worked as servants to the Turkish generals and dignitaries.
There is a theory that the Roma arrived and
settled in Macedonia since the time of Alexander the Macedonian, because they worked as
blacksmiths for his army when he was conquering Egypt. This theory is accepted by a part of the
Roma who call themselves Egyptians or Egjups
and considered themselves as a distinct ethnic
group from the Roma and they mostly live in
Ohrid, Struga and Resen.
The majority of the Roma are Muslims by
religion, but there is also a small number of the
Roma of Christian and other religious denominations. The Roma of Christian religious beliefs are
known under the name Masarmangs or Masrmangovs and live in several cities in eastern and
south-eastern Macedonia. In addition, a small
number belong to Bektashi sect and other Protestant churches.
When we talk about Roma music in Macedonia, however, it is always associated with Esma
Redžepova and the Ensemble “Teodosievski”.
They are performers and promoters mainly of the
Roma music, but at the same time of the Macedonian song and music, or of the joint music folklore.
As an explanation, the Roma folk songs
and music are transmitted from generation to
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Славе Катин

ЕСМА

народни песни и игри кои го одразуваат животот, работата и обичаите на луѓето кои живеат
во неа. Голем дел од оваа музика има свои карактеристични национални белези.
Кога се зборува за македонската народна
музика, пак, треба да се нагласи дека таа претставува синтеза на она што македонскиот народ го понел од далечните времиња, од она
што го наследил во денешната своја татковина и од пошироката средина. Затоа во неа се
среќаваат антички, римски и други елементи,
како што се, на пример, русалиите во Гевгелиско, потоа византиското влијание врз духовната музика, ориенталните состави на чалгаџии
и зурли, западноевропски влијанија на староградски песни и друго.
Според содржината и кореографијата македонските народни игри и песни можат да бидат
обредни и световни. Од обредните игри ќе ги
наброиме: додолските, коледарските, русалиските и др. Во световните игри спаѓаат тие што
се поврзани со животот и работата на македонскиот народ како што се: борбените, свадбарските, жетварските, хумористичните, љубовните и др. Во разни краеви на етничка Македонија
тие имаат различни имиња, во зависност од местото и начинот на изведувањето.
Чалгијата е типична „староградска музика“,
која веќе долго се негува во многу градови, особено во Велес, Охрид, Битола и Солун и со себе
носи силни ориентални влијанија, како што може
да се забележи по стилот на изведбата. Меѓутоа,
со време, македонската чалгија се здобила со
специфичен тонален дијалект и израз. Чалгии се
свират на свадби, верски празници (Божиќ, Велигден и др.), обреди, панаѓури итн.
Ромската музика, пак, за која често се користи увредливиот збор „циганска музика“,  е
музика на ромскиот народа, кој потекнува од
просторите на северна Индија, а денес претежно живее на европските простори. Поради
номадскиот начин на живеење таа е различна
и со различно влијание. Од тие причини, речиси на сите простори каде живеат Роми, нивната музика е прифатлива од широките маси и
многу е популарна. Како резултат на долгите
патувања на тие „талкачи по светот“, како често ги нарекуваат Ромите, ромската музика попримила разни влијанија, како што се: индиско,
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македонско, арапско, елинско, персиско, турско, чешко, словачко, румунско, германско,
данско, француско, шпанско и други влијанија.
Инструменталното следење на ромската
музика се разликува од регион до регион во
кој живее дотичната ромска заедница. Големо
и видливо е влијанието на ромската музика во
Источна Европа, посебно во Романија на поранешните југословенски простори во Шпанија и
на други места.
Друга карактеристика која обединува голем дел од ромската музика е танцот - играта. Елементите на играта често имаат силно
влијание на земјите источно од Европа. Според
разликите на танцот, на јазичниот дијалект, музиката и изведбата има многу ромски изведувачи на ромска песна и музика кај кои се среќаваат слични елементи со други ромски групи,
без разлика на времето на нивното постоење.
Денешната ромска песна и музика во Македонија е спечифична и типична за Ромите на
овие простори. Така, песните и јазикот на кој ги
изведува Кралицата на ромската музика Есма
Реџепова-Теодосиевска се со свои уникатни
елементи за Ромите во Скопје и околните места. Затоа, нејзината изведба предизвикува интерес не само кај Ромите во Македонија и на
Балканот, туку и кај Ромите и сите народи во
целиот свет.
Постојат голем број познати и признати
Роми во областа на песната, изведувањето на
музиката, танцот и другите гранки на културата. Едни од познатите и признатите изведувачи
на ромската песна и музика во Македонија, на
Балканот и во светот се, секако, Есма Реџепова
и Ансамблот„Теодосиевски“.
Инаку, генералниот секретар на Советот
на Ромите во Европа, Торбјорн Јагланд, по повод Меѓународниот ден на Ромите - 8 Април,
во 2014 година во едно од своите интервјуа
изјавил дека Ромите придонеле многу за европската култура. Тој како пример ги навел
композиторите Лист, Брамс и Верди кои биле
под влијание на ромската музика и дека фламенкото е инспирирано од ромскиот танц.
Јагланд додал дека популарни изведувачи и
глумци, вклучувајќи ги и Чарли Чаплин и Јул
Бринер тврделе дека се од ромско потекло.
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 eneration by means of oral tradition. In Maceg
donia there are a large number of folk songs and
dances that reflect the life, work and the customs
of the people living here. A large part of this music has its own typical national characteristics.

all over the world”, as the Roma are often called,
the Roma music has taken various influences, like:
Indian, Macedonian, Arabic, Hellenik, Persian,
Turkish, Czech, Slovak, Romanian, German, Danish, French, Spanish and other influences.

When we talk about the Macedonian folk
music, however, it should be emphasized that it
represents a synthesis of what the Macedonian
people have taken from distant times, of what
they have inherited in their today’s fatherland
and beyond. As a result the Macedonian folk
music has within itself ancient, Roman and other
elements, such as, for example, the Naiads, i.e.
Rusalis in the region of Gevgelia, then Byzantine
influence on the spiritual music, oriental bands
of chalgadzy (a special kind of music) and zurla
(double-reed wood-wind instruments), the Western influences on the old songs, etc.

The instrumental accompaniment of the
Roma music differs from region to region where
the concentrated Roma community lives. The influence of the Roma music is great and visible in
Eastern Europe, particularly in Hungary, Romania, the former Yugoslav regions, in Spain and in
other places.

According to the contents and choreography
the Macedonian folk songs and dances could be
ritual and secular. The dodolska (invoking rain),
carols, rusaliska (ritual sword dance) and others
belong to the ritual dances. The secular dances are those related to the life and work of the
Macedonian people like: victorious, wedding,
harvesting, humorous, loving and others. In various regions of ethnic Macedonia they have different names, depending on the place and manner
of their performance.
The chalgiya is a typical music from old cities,
which has been cherished long in many cities, especially in Veles, Ohrid, Bitola and Thessaloniki
and it carries with itself mainly oriental influences
that could be seen from by the style of its performance. However, with time, the Macedonian
calgiya has gained a specific tonal dialect and expression. Chalgiyas are played at weddings, on
religious holidays (Christmas, Easter, etc.), rituals, village fairs, etc.
The Roma music, however, for which the abusive expression “gypsy music” is often used, is the
music of the Roma people that originated from
the regions of northern India, and today, where
they are mostly living in European regions. Due to
the nomadic way of living it differs and has a different impact. As a result, nearly all areas where
the Roma live, their music is acceptable by broad
masses of the population and it is very popular. As
a result of the long journeys of those “wanderers
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Another characteristic that unites a large part
of the Roma music is the dance. The elements
of the dance often have a strong impact on the
countries east of Europe. According to the differences in the dance, linguistic dialect, music and its
performance, there are many Roma performes of
Roma song and music that have embraced similar
elements with other Roma group, regardless of
the time of their existence.
The contemporary Roma song and music in
Macedonia is specific and typical for the Roma
in these areas. Thus, the songs and the language
the Queen of Roma music Esma Redžepova-Teodosievska uses in her performances have unique
elements for the Roma living in Skopje and surrounding places. Therefore, her performances
excites interest not only among the Roma in
Macedonia and the Balkans, but also among all
other nations worldwide.
There are many well-known and recognized
Roma in the field of song, music dance and in
other branches of culture. One of the known and
recognized performes of Roma song and music
in Macedonia, the Balkans and worldwide is, of
course, Esma Redžepova and the Ensemble “Teodosievski”.
It should be underlined that the Secretary
General of the Council of the Roma in Europe,
Thorbjørn Jagland, has stated in one of his interviews, on the occasion of International Day of the
Roma - 8 April, in the year 2014, that the Roma
have contributed much to the European culture.
To support his statement, he specified composer Liszt, Brahms and Verdi who were under the
influence of Roma music and said that the Flamenco is inspired by the Roma dance. Jagland
added that several popular performers, including
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„Се�ак, �ажна�а реалнос� е �ека �ове
ќе�о о� �есе� милиони Роми во Евро�а сѐ
уш�е живеа� во сегрегација и �ешка сиромаш�ија. И �окрај евро�ски�е �рограми �а им
се �омогне на Роми�е �а се ин�егрираа� во
о�ш�ес�во�о, на�ре�око� е бавен. Роми�е
се соочуваа� со �искриминација во ме�иуми�е,
во �оли�ика�а и на рабо�ни�е мес�а.
Ис�о �ака, �ој нагласил �ека Роми�е
сѐ уш�е живеа� во ге�а, и нивни�е �еца
�осе�уваа� сегрегирани училиш�а. О�ш�ински�е услуги за �омување, образование и
з�равс�вена заш�и�а, чес�о не ги искорис�уваа�. О��орнос�а и �ре�расу�и�е
�ро�ив Роми�е о� �елови на население�о
се �ел о� �ешко�ии�е со кои се соочуваа�
Роми�е. Гра�оначалници�е и локални�е сове�и во гра�ови�е како Дисбург, Германија
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и С�разбур, Франција, заслужуваа� �офалба
за�оа ш�о на�орно рабо�а� �а нај�а� соо�ве�ни решенија“, изјавил Јагланд.
Ромите во светот имаат своја химна која
е омилена кај сите изведувачи на ромската
песна, особено кај Есма Реџепова-Теодосиевска. Тоа е песната
Џ(Ѓ)елем, џ(ѓ)елем. Оваа песна која често
се користи како химна на ромскиот народ ја
составил Жарко Јовановиќ. Насловот е адаптиран во многу земји од страна на локалните
Роми, со цел да одговара на нивниот мајчин
јазик и правопис и дијалектот на ромскиот јазик. За првпат била изведена на Првиот светски ромски конгрес одржан во 1971 година во
Лондон. Исто така, Ромите во светот имаат и
свое знаме.
II ДЕЛ
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 harlie Chaplin and Yul Brynner, claimed that
C
were of Roma origin.

 eserve admiring comments because they work
d
hard to find appropriate solutions,” said Jahland.

“However, it is a sad reality that most of ten
million Roma in Europe still live in segregation and
severe poverty. Despite the European programs to
assist the Roma to integrate into society, progress
is slow. The Roma are facing with discrimination in
the media, in politics and in their jobs.”

The Roma all over world have their anthem,
which is favorite among all performers of the
Roma song, especially for Esma Redžepova-Teodosievska. It is the song entitled I went, I went.
This song, which is often used as anthem by the
Roma people, was composed by Zarko Jovanovic. The title is modified in many countries by
the local Roma in order to match their spelling
and dialect of the Roma language. It was officially adopted as the Roma anthem for the first time
at the First World Romani Congress held in 1971 in
London. In addition, the Roma in the world have
their flag which was also accepted at the same
Congress.

In addition, he also stressed that the Roma still
live in ghettoes, and their children attend segregated schools. The municipal services for social housing, education and health care they often don’t use.
Resistance and prejudice against the Roma in parts
of the population are part of the difficulties faced by
the Roma. Mayors and local councils in cities such
as Duisburg in Germany and Strasbourg in France,

Есма со признание
Esma with a recognition
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ESMA SI AFIRMATORI
BAŠI ROMANI KULTURA

K

i Makedonia thaj ko sumnal ko
8.April nišankerela pe e Romengoro
Maškardžijaneskoro dive. Odova si
ko nišani taro džijani kole si ole indoevropakoro darhi tar umal Pendžab, kole nane le
matikani raštra thaj si thanakerdo sakote ko sumnal. Akale datate ko 1971 berš ko London šurargja
o Avgo Romengoro kongresi kova lunginela sine
dži 11.April. Odova sebepi akaja džanli data i Organizacia tar Uniime nacie proklamiringja ole sar
Romengoro Sumnaleskoro dive.
Umdinela pe kaj ko sumnal si 12 milionia Roma,
trujal so aso nesave vakeriba odova gendo si salde baš Evropa. Ola arakhena pe ko sa o evropakere raštre, ki Azia, Afrika, Australia thaj ki Purabali thaj Utarali Amerika. Majbut si thanakerde ko
Khoranipe, trujal panč milionia, pali so ki Romania
thaj Špania kote si po 1,5 milionia, Hungaria jek
milioni, Bugaria 700.000 t.a.
Ki Makedonia, o Roma si jek taro minoritetengere etnikane grupe. Aso džijaneskoro hramovibe ko 2002 berš, ki Makedonia dživdinena trujal
53.879 Roma ja 2,66% taro sahno džijani. I komuna Šuto Orizari si jekhutni komuna ko sumnal kate
majoriteti si o Roma, a ko jek thaj jekhutni komuna
ko sumnal kote i romani si oficialnikani čhib, trujal i makedonikani. Jekajek, Makedonia si jekhutni
phuv ko sumnal kote so e Konstitucionalea taro
2001 berš, o Roma si angigarde sar džijani.
Valjani te akcentirinel pe kaj „E Romengoro
maškardžijaneskoro dive 8.April“ nišankerela
pe phentuke, ko sa o thana amare raštrate. O
Roma thanakergje pe majbut ko dizja thaj 95%
taro makedoniakere Roma dživdinena ko dizjakere maškara. Ko 2007 berš ko bahan-amandmani
taro tganutno romano deputati, m-r Šaban Saliu,
tari Republika Makedonia-kiri Radži sine leljardo
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8.April te nišankerel pe sar raštrakoro bidžuko
thaj bibukjarno dive e Romenge ki Makedonia.
O avga džithanakeriba taro Roma ki teritoria
tari Makedonia sine notikerde ko XIV. Šelberšipe.
Lengoro šerutno džithanakeribe sine ko vakti
taro khorane leljakeriba tari Makedonia ko agor
taro XIV thaj šuru taro XV.šelberšipe kana ola
butikerena sine sar izmekjarja e khorane generalenge thaj bare agenge.
Si teoria thaj kaj o Roma džithanakergje pe ki
Makedonia panda ko vakti tar Aleksandar Makedonski soske butikerena sine sar kovačja leskere
askerenge ko leljakeribe tar Egipet. Akaja teoria
si reprezentirime taro kotor taro Roma kola korkori pes akharena Egipjania ja Egjupci thaj gndinena kaj si ulavdi etnikani grupa tar Roma thaj kola
majbut dživdinena ko Ohrid, Struga thaj Resen.
Kana kerela pe lafi baši romani muzika ki Makedonia, sakana asocirinela pe ki Esma Redžepova
thaj Ansambl Teodosievski. Ola si giljavutne thaj
bašalutne thaj afirmatoria, anglal sa, tari romani,
numa thaj ko jek vakti tari makedoniakiri gili thaj
muzika ja taro barabarutno muzikano folklori.
I džijaneskiri romani muzika thaj gili legarela
pe tari kustik ki kustik moskere deibaja. Ki Makedonia si baro gendo džijaneskere gilja thaj kheliba kola sikavena o dživdipe, buti thaj adetia taro
manuša kola dživdinena late. Baro gendo akale
muzikatar si pe karakteristikane nacionalnikane
nišanencar.
Kana kerela pe lafi baši makedoniakiri džijaneskiri muzika, kamla pe te liparel pe kaj oj si sinteza tar odova so makedoniakoro džijani legargja
taro durutne vaktia, tar odova so lelja ki kustik
ki avdisutni pi dajakiri phuv thaj taro buvleder
maškar. Odoleske late arakhena pe tar etnikane,
ritmeskere thaj aver elementia, sar so si, sar misal,
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o rusalie taro Gevgeliakoro regioni, pal odova vizantiakoro asari upri ruheskiri muzuka, orientalna
saikerina ko čalgie thaj zurle, paščimaleevropakere asaria taro puranedizjakere gilja thaj aver.

dialekti, i muzika thaj sikavibe, si but romane giljavutne thaj bašalutne kolende arakhena pe paše
elementia avere romane grupencar bi dikhindor
o vakti taro lengoro egzistiribe.

Aso saikeriba thaj koreografia, e makedoniakere džijaneskere gilja thaj kheliba šaj te oven ritualnikane thaj sumnale. Taro ritualnikane kheliba ka
gena: o dodolikane, koledarikane, rusalikane t.a.
Ko sumnale kheliba preperena odola kola si phanle
e dživdipaja thaj bukjaja taro makedoniakro džijani sar so si: o marebakere, bijaveskere, žetvakere,
humoristikane, kamibaskere t.a. Ko turli kotora tar
etnikani Makedonia olen si turli anava ko athinalipe taro than thaj performiribaskoro čhani.

I avdisutni romani gili thaj muzika ki Makedonia si specifikani thaj tipikani e Romenge akale
thanende. Agjaar, o gilja thaj i čhib kolen giljavela
i Thagarutni baši romani muzika Esma Redžepova- Teodosievska si pe unikatnikane elementecar bašo Roma ko Skopje thaj leskoro trujalipe.
Odoleske lakoro performiribe vazdela interesi
na salde ko Roma ki Makedonia thaj ko Balkani,
numa thaj ko sa o džijania ko sahno sumnal.

I čalgia si tipikani „puranidizjakiri muzika“
savi lungo vakti dajanela pe ko buteder dizja, ulavdeste ko Veles, Ohrid, Bitola thaj Solun thaj pesar
legarela zorale orientalnikane asaria, sar so šaj te
notikerel pe taro performiribaskoro stili. Numa,
vaktea, i makedoniakiri čalgia lelja specifikano tonalnikano dialekti thaj sikavin. Čalgie bašalena pe
ko bijava, dineskere bidžukoja (Božiko, Velgiden
t.a), ritualia, panairja t.a.
I romani muzika, baši kolate butdroma istemalkerela pe o bilačho lafi „ciganska muzika“ si
muzika taro romano džijani, savo si darhiencar
tar utarali India, a avdive majbut dživdinela ko
evropakere thana. Sebepi o nomadikano dživdipaskoro čhani, oj si turli thaj turli asarea. Odole
palpalunipaja, phen tuke ko sa o thana kote so
dživdinena o Roma, lengiri muzika si leljardi taro
buvleder mase thaj si but popularno. Sar rezultati
taro lunge dromarina tar odola,, phirutne ko sumnal,, sar butdrom akharena e Romen, i romani
muzika lelja turli asaria sar so si: indiakoro, makedoniakoro, arabikano, elinikano, persiakoro,
khorano, čehikano, slovakiakoro, rumunikano,
germaniakro, danimarkakoro, franciakoro, španiakoro thaj aver asaria.
O instrumentalnikano dromaribe tari romani
muzika si vaver taro regioni ko regioni kote so
dživdinela i romani khedin. Baro thaj dikhlo si o
asari upri romani muzika ki Dakšinali Evropa, ulavdeste ki Hungaria, Romania, taro nekanutne jugoslaviakere thana, ki Špania thaj aver thana.
Aver karakteristika savi pašakerela baro gendo tari muzika si o khelibe. O elementia ko khelibe si zorale asarea taro phuvja dakšinale tar
Evropa. Aso turlipa ko khelibe, ko čhibjakoro
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Si baro gendo pendžarde thaj angigarde
Roma ki umal tari gili, muzikakoro performiribe,
khelibe thaj aver kulturakere ranika. Jek tare majpendžarde thaj angigarde sikavutne tari romani
gili thaj muzika ki Makedonia, Balkani thaj sumnal, haljovela pe, si Esma Redžepova thaj Ansambli Teodosievski.
O generalnikano sekretari ko Evropakoro
konsili, Torbjorn Jagland, sebepi Romengoro
maškardžijaneskoro dive- 8.April, ko 2014 berš ko
jek taro pe intervjua vakergja kaj o Roma andargje but baš evropakiri kultura. Ov sar misal lipargja
e kompozitoren List, Brams thaj Verdi kola sine
tel asari tari romani muzika thaj kaj o flamengo
si inspiririme taro romano khelibe. Jagland džiphergja kaj popularna sikavutne, maškar kolende
thaj o Čarli Čaplin thaj Jul Briner, vakerena sine
kaj silen romane darhia.
„Numa, o bezehalo čačipe si kaj buteder taro
deš milionia Roma ki Evropa sa panda dživdinena
ki segregacia thaj pharo čorolipe. Thaj trujal o evropakere programe te del pe arka e Romenge te
integiririnen pe ko sasoitnipe, o anglunipe si kišlo.
O Roma arakhena pe diskriminaciaja ko mediumia,
ki politika thaj ko bukjarne thana.
Jekajek, ov lipargja kaj o Roma sa panda dživdinena ko getoja thaj kaj lengere čhave džana ko
segregirime sikljovne. O komunengere servisia bašo
kherutnipe, edukacia thaj sastipaskoro arakhibe,
butdroma na istemalkerena olen. O mamujipe thaj
bilačhegnde mujal o Roma taro kotor taro dživdutne
si kotor taro pharipa kolencar arakhena pe o Roma.
O dizjakererešerutne thaj lokalnikane konsilia taro
dizja Diuzburg, Germania thaj Strazburg, Francia,
valjani te ašaren pe soske bare takatea butikerena
te arakhen adekvatna čhinaviba“, vakergja Jagland.
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E Romen ko sumnal si len pi himna savi si but
mangli ko sa o performeria tari romani gili, ulavdeste ki Esma Redžepova- Teodosievska. Odoja
si i gili Dželem, dželem. Akaja gili istemalkerela pe
sar himna taro romano džijani thaj si hramome
taro Žarko Jovanovikj. O anav si adaptirime ko
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but phuvja tari rig taro lokalnikane Roma resarinaja te ovel jekajek lengere dajakere hramovibaja
thaj dialektea tari romani čhib. Avgo drom sine
sikavdi ko Avgo romengoro sumnaleskoro kongresi ikerdo ko 1971 berš ko London. Jekajek, e
Romen ko sumnal si len po bajrako.

Есма и Елеонора
на сцена
/ Esma and Eleonora
on the
stage
II ДЕЛ
СЕМЕЈСТВАТА
НА ЕСМА
И СТЕВО

Есма и Тоше Проески / Esma and Toshe Proeski
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Ромска официјална химна
Одам, одам на далечеи пат
И запознавам среќни Роми
О Роми од каде сте,
Со шатори среќни покрај пат?
О Роми, О народе ромски!
Некогаш имав големо семејство,
Ама Црните легии ги убија
Појдете со мене Роми од целиот свет
За Ромите се патиштата отворени
Сега е време, кренете се Роми сега,
Ќе се кренеме високо ако се потрудиме
О Роми, О народе ромски!
Отвори ги Боже Белите порти
Ти можеш да видиш каде е мојот народ.
Врати се по патиштата
И прошетај со среќните Роми
О Роми, О народе ромски!
Стани, Цигане! Сега е време
Дојди со мене ти Ромски свету
Црномурести со црни очи
Како што сакам црно грозје
О Роми, О народе ромски!

Official Romani Anthem
I went, I went on long roads
I met happy Roma
O Roma where do you come from,
With tents happy on the road?
O Roma, O Romani youths!
I once had a great family,
The Black Legion murdered them
Come with me Roma from all the world
For the Roma roads have opened
Now is the time, rise up Roma now,
We will rise high if we act
O Roma, O Romani youths!
Open, God, White doors
So I can see where are my people.
Come back to tour the roads
And walk with happy Romani
O Roma, O Romani youths!
Up, Romani! Now is the time
Come with me Roma world
Dark face and dark eyes..
I want them like dark grapes
O Roma, O Romani youths!

Garth Cartwright - Romany Gypsy,
New Zealand and American Roots Music and Culture
Writings and observations from the less travelled musical road

ESMA REDZEPOVA
Queen of the Gypsies
ESMA REDZEPOVA:
„Elvis Presley was a Gypsy. Da. I know these
things. He never admitted it but he was a Rom“.
So says Esma Redzepova Teodosievski as we
talk all things Gypsy over scalding Turkish coffee.
It’s an entertaining suggestion and, undoubtedly,
carries a certain logic; the Memphis Flash’s tan
beauty, gentle nature and ability to blend and
reshape any music he inhaled is symbolic of Balkan
Roma. Any truth to it? Where Esma’s concerned,
simply print the legend. More importantly, I
imagine Esma’s making a connection of sorts;
she being the Queen of the Gypsies, Elvis the
King of Rock‘n’Roll. Think about it: arising from
1950s urban poverty, Elvis galvanizing poor black
and white Southern US music, Esma reinventing
Roma and Slav music(s) of the southern Balkans,
two adolescent sirens who sang and danced with
a bewitching freedom. Before Elvis and Esma
white trash and Roma women had no cultural
presence, existing only as caricature. E&E proudly
marked their peoples on the world map.
„Many famous singers in Serbia and Greece
and Turkey are Rom but don’t acknowledge it",
continues Esma. “I appeared in concert with
Predrag Gojkovic-Cune from Serbia once and asked
him why he didn’t acknowledge that he was Rom
and he denied it. I said ‘whatever you wish!’ I don’t
have a problem with it“.
What others deny Esma takes pride in, taking
the Gypsy soul experience across the globe,
impressing all who encounter her. A force of
nature? Indeed. Esma’s tiny, a plump bundle of
energy whose unlined features are a testimony
to a life free of cigarettes and alcohol. Today, as
ever, she’s charming and immaculately turned
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out. I’m shaved, sober, on my best behaviour.
Even though we don’t speak the same language
- she’s fluent in Romani, Macedonian, Serbian,
Turkish. I speak English and minimal Spanish - we
get on well, communicating easily, her nature
being funny, wise, affectionate. And I... well, I
have a tendency to get effusive in her presence.
Esma listens, Oriental eyes sparkling, mischievous
smile playing on her lips.
„You’re a honey“, she says. Then winks at me.
Oh Esma!
„My father was going to work on his crutches
and I was carrying his shoeshine box and a well off
woman who lived in the same street as us came up
to him and offered him money. He said, ‘lady, thank
you for your offer of money but I can’t accept it.
But you see my little girl behind me. Today she
will come around to your house and collect all the
shoes in your house and I will clean them and then
I will take your money’“.
Esma recalls home consisting of a room,
anteroom and yard in Skopje’s old town. They
were poor but not so poor as most of their
neighbours, many of whom still lived in mud
huts. Education was emphasised by Canija with
all six children finishing primary school. Aged
nine, Esma was introduced by her brother Fari
to Skopje Romaines Pralipe (a local Roma music
organisation). „I was quick to pick up even the
most complicated rhythms“, says Esma.
Canija encouraged Esma’s musical gifts and
Fari helped her join an amateur folklore group
in the Tito Metal Works. In the summer of 1957,
while attending a contest in Saraj (a town outside
Skopje), she was invited to sing at a talent contest
Radio Skopje were sponsoring. Esma entered.
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ЕСМА РЕЏЕПОВА
Кралица на Ромите
ЕСМА РЕЏЕПОВА:
„Елвис Присли беше Ром. Да. Ги знам вакви�е
рабо�и. Тој никогаш не �ризна, ама беше Ром“.
Така вели Есма Реџепова-Теодосиевски додека разговараме за сите нешта поврзани со
Ромите, пиејќи жешко турско кафе. Тоа е забавна алузија и, несомнено, има одредена логика:
темен, исончан тен, нежна природа и способност да се комбинира и ремоделира секоја музика што тој ја вдишал е симбол на балканската
Ромка. Има делче вистина во тоа? Што се однесува до Есма, таа е, едноставно, отпечаток од
легендата. Уште поважно, ја замислувам Есма
како прави спој на разни видови песни: таа е
Кралица на Ромите, Елвис е Крал на рокенролот. Размислете за ова: издигнувајќи се од урбаната сиромаштија на 50-тите години, Елвис ја
стимулираше американската црна и бела музика на југот; Есма повторно ја открива ромската
и словенската музика и музиката од јужниот
Балкан, две адолесцентни сирени кои пееја и
танцуваа со маѓепсувачка слобода. Пред Елвис и Есма, сирмашните белци и жени-Ромки
не беа културно присутни, постоеја само како
карикатури. Е & Е гордо ги означија нивните народи на картата на светот.
„Многу �озна�и �ејачи о� Србија, Грција и
о� Турција се Роми, но не го �ризнаваа� �оа“,
�ро�олжува Есма. „Е�наш нас�а�ив на концер� зае�но со Пре�раг Гојковиќ-Цуне о� Србија
и го �рашав зош�о не �ризнава �ека е Ром, но
�ој го негираше �оа. Само му реков: ’Како сакаш!’ Јас немам �роблем со �оа“.
Она што другите го негираат, за Есма е гордост, ширејќи го искуството на ромската душа
низ целиот свет, импресионирајќи ги сите кои

ја запознаваат. Сили на природата? Навистина.
Есма е ситно, буцкасто снопче енергија чие лице
без брчки е сведоштво за живот без цигари и алкохол. Денес, како и секогаш, таа е шармантна
и беспрекорно облечена. Јас сум избричен, трезен, се однесувам најдобро што можам. Иако
не зборуваме на ист јазик - таа течно говори и
ромски, и македонски, и српски и турски. Јас
зборувам англиски и малку шпански - сепак,
добро се сложуваме, лесно комуницираме, нејзината природа ја прави забавна, мудра, нежна, топла,а јас... добро, имам тенденција да се
возбудам/занесам во нејзино присуство. Есма
слуша, ориенталните очи светкаат, а немирната
насмевка ѝ трепери на усните.
„Сладок си“, ми вели таа. Потоа ми намигнува. Ох, Есма!
„Та�ко ми о�еше на рабо�а со свои�е
�а�ерици, а јас му ја носев ку�ија�а со че�ки
и боја. Е�ен �ен, е�на о�мена жена, која живееше на ис�а�а улица, му �риј�е и му �ону�и
�ари. Тој ѝ возвра�и: „Гос�оѓо, благо�арам
ш�о ми �ону�ив�е �ари, но не можам �а ги земам. Но, ви�е�е го мое�о �евојче за� мене. Денеска, �аа ќе �ој�е во вашио� �ом и ќе ги земе
си�е чевли о� кај вас и јас ќе ги исчис�ам. Дури
�о�оа ќе ги земам ваши�е �ари“.
Есма се сеќава на домот што се состоел
од една соба, претсобје и двор во стариот дел
на Скопје. Биле сиромашни, но не толку многу
како повеќето од нивните соседи, од кои многумина сè уште живеат во колиби од кал. Ќанија, мајка ѝ, секогаш го истакнувала образованието и сите шест деца завршиле основно училиште. На девет години, Фари, братот на Есма,
ја зачленил во КУД „Пралипе“ на скопските
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Esma won. Forty-six years on she’s given over
eight thousand concerts, written and recorded
hundreds of songs, released dozens of albums,
shifted countless units.
„My father was told by other shoeshine
men that they had heard his daughter on the
radio singing and he said ‘no, not my Esma. She
was at home sleeping’. He wasn’t aware I was in
the competition! Stevo Teodosievski was at the
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concert and when he heard me sing he heard
something special in my voice. Perhaps it was my
love for singing, my longing to assert myself, my
feeling for the music of the East. He approached me
to be my tutor. And then he approached my father
and convinced him that he would help me become
a good and famous singer and that he would look
after me. The following Saturday I set out on my
first real professional tour“.

Роми (локална ромска музичка група). „Брзо ги
ка�ирав �ури и најком�лицирани�е ри�мови“,
вели Есма.
Ќанија го охрабрувала Есминиот музички
талент, а Фари ѝ помогнал да се приклучи на
аматерската фолклорна група на „Металски
завод“. Во текот на летото во 1957 година, додека присуствувала на еден натпревар во Сарај (излетничко место во близина на Скопје),
била поканета да пее на натпревар на таленти
на Радио Скопје. Есма се сложила и настапила.
И Есма победила. Четириесет и шест години
оттогаш таа одржала повеќе од осум илјади
концерти, напишала и снимила стотици песни,
а објавила и десетици албуми.

„Други�е чис�ачи на чевли му рекле на
�а�ко ми �ека слушнале како негова�а ќерка
�ее на ра�ио. Им рекол: „Не, не е моја�а Есма.
Таа с�иеше �ома“. Не беше свесен �ека бев на музички на��ревар! С�ево Тео�осиевски беше на
�аа манифес�ација и кога ме слушна како �еам,
слушнал и неш�о �осебно во мојо� глас. Можеби �оа е моја�а љубов кон �еење�о, мојо�
ко�неж �а се �окажам, мое�о чувс�во за музика�а о� Ис�ок. Ми �риј�е и ми �ре�ложи �а ми
би�е учи�ел. По�оа, о�и�е кај �а�ко ми и го
убе�и �ека �ој ќе ми �омогне �а с�анам �обра
и �озна�а �ејачка и �ека ќе се грижи за мене.
Сле�на�а сабо�а �ргнав на �а� на моја�а �рва
вис�инска �рофесионална �урнеја“.
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ESMA REDŽEPOVA
E Romengiri thagarutni
ESMA REDŽEPOVA:
„O Elvis Prisli sine Rom. Oja. Džanava akala
bukja. Ov nikana na angigargja, numa sine Rom.“
Agjaar vakerela i Esma Redžepova Teodosievska džikana lafikeraja bašo sa o bukja
phanle e Romencar, piindor tati khorani kafa. Oj
si bahlani iluzia thaj, si ola varesavi logika: phanlerenkakoro, khamakerdo teni, hošinali natura thaj
šajdipe te kombinirinel thaj remodelirinel sakone
muzika so ov soluko lelja, a odova si simboli tari
balkaneskiri Romani. Delče, čače li si odova? So
vjavaharinela pe e Esma-ja, oj jekhutne vakerdo,
si legendakoro nišani. Panda majdžanlo, dikhava
me gogjate sar I Esma kerela hemibe taro turli
čhania gilja: oj si Romengiri Thagarutni, o Elvis
si e rokenroleskoro Thagar. Gndinen ko akava:
vazdindor pes tar urbanikano čorolipe ko 50-to
berša, o Elvis stimuliringja I amerikakiri kali thaj
parni muzika ko purab; I Esma palem pučarela I
romani thaj slovenikani muzika/e taro purabalo

Balkani, duj adolescentna sirene kola giljavena
sine thaj khelena sine magikane tromalibaja. Anglal o Elvis thaj i Esma, čorole parne manuša thaj
Romane džuvlja na sine kulturnikane odothe, sine
salde sar karikature. E&E barikane nišankergje pe
kulturen ki sumnaleskiri karta.
„But pendžarde giljavutne tari Srbia, Grcia
thaj taro Khoranipe si Roma, numa odova na angigarena, džala poadarig i Esma. Leljum than ko
koncerti barabar e Predrag-ea Gojkovikj-Cune tari
Srbia jek drom thaj pučljum ole soske na angigarela
kaj si Rom, numa ov negiringja odova. Salde vakergjum leske: Sar mangea! Man nane man problemi
odolea.“
Odova so aver džene negirinena, e Esma-ke
si barikanipe, buvljarindor o džandipe tari romani
atma ko sahno sumnal, impresionirindor sarinen
kola pendžarena ola. Naturakere takatia? Čače,
i Esma si hurdo, bucmalime tikno snopi energia
kaskoro muj bizo phuripaskere čitre si tazdivipe

Знамето на Ромите / Roma Flag
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bašo dživdipe bizo cigare thaj alkoholi. Avdive,
sar thaj sakana, oj si šarmantno thajperfekciaja
uravdi. Me sijum muravdo, nerno, vjavaharinava
man majšukar so šaj. Trujal so na lafikerja jekajekhe čhibjaja - oj but šukar lafikerela thaj romane
thaj makedonikane thaj srbikane thaj khorane.
Me lafikerava anglikane thaj hari španikane numa šukar haljovaja amen, lokheste komunicirinaja, lakiri natura kerela ola bahlanali, gogjaver,
hošimali, tati. A, me…šukar, si man tendencia te
ovav uče emociencar paš late. I Esma šunela, o
orientalnikane jakha rošanena, a bimudri asavin
tinanela lakere voštende.
“Gudlo sijan” vakerela mange oj. Pal odova
phandela mange jakh. Oh, Esma!
„Mo dat džala sine ki buti pe patericencar,
a me legarava sine i kutia frčencar thaj renkaja.
Jek dive, jek sajdime džuvli, savi dživdinela sine
ko jekajek drom, geli dži leste, thaj manglja te del
ole love. Ov vakergj lake: „Rajonije, oven saste
so mangena te den man love, numa našti te lav
olen. Numa, dikhen me čhaja pali mande. Avdive,
oj ka avel tumare khereste thaj ka lel sa o menije
tumendar thaj me ka užarav olen. Pal odova ka lav
tumare love“.
I Esma dela pe godi ko kher koleste sine jek
karma, jek gezintija thaj avlin ko purano kotor
taro Skopje. Sine čorole, numa na odobor but
sar buteder taro lengere komšie, kolendar buteder sa panda dživdinena ko čikune kolibe. I Kjania, lakiri daj, sakana vakerela sine o džanlipe e
edukaciakoro thaj sa o šov čhave agorkergje

fundavni sikljovni. Ko enja berša, o Fari, e Esma-koro phral, kergja te ovel dženi ko “Phralipe”
taro skopjeskere Roma (lokalnikani romani muzikani grupa). “Sigate haljiljum thaj o majkomplicirime ritmia”, vakerela I Esma.
I Kjania dela sine takati e Esma-kere muzikane
talenteske, a o Fari dela sine arka te khuvel ki
amaternikani folkloreskiri grupa taro „Metalski
zavod“. Ko nilaj ko 1957 berš, kana lela sine than
ko jek meči ko Saraj (phiravibaskoro than paše dži
Skopje) sine akhardi te giljavel ko talentengoro
kontesti taro radio Skopje. I Esma geli thaj sine la
performansi. I Esma kamijabikergja. Sarandušov
berša pal odova, taro tgani oj ikergja buteder taro
ofto mile koncertia, hramongja thaj snimingja
šela gilja, a avazikergja deša albumia.
„O aver menijengere užarutne vakergje me
dadeske kaj šungje sar leskiri čhaj giljavela ko
radio. Vakergja lenge:“Na, na mi Esma. Oj sovela
sine khere.“ Na sine minsalo kaj sijum sine ko muzikano kontesti! O Stevo Teodosievski sine ki odoja
manifestacia thaj kana šungja man sar giljavava,
šungja thaj diso ulavdo me hangoste. Šaj odova
si mo kamibe kori giljavibe, mo suno te sikavav
man, mo hošibe muzikake taro Dakšin. Alo dži
mande thaj bahankergja mange te ovel mo sikavno. Pal odova, gelo me dadeste thaj phengja leske
kaj ka del mange arka te ovav šukar thaj pendžardi giljavutni thaj ka arakhel man. O avutno savato
cidingjum ko drom ki mi avgo čačutni profesionalnikani turneja.“
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Original Romska human
Gelem, gelem, lungone dromensa
Maladilem bakhtale Romensa
A Romale katar tumen aven,
E tsarensa bahtale dromensa?
A Romale, A Chavale
Sine man yekh bari familiya,
Murdadas la i kali legiya
Aven mansa sa lumniake Roma,
Kai putardile e romane droma
Ake vriama, usti Rom akana,
Men khutasa misto kai kerasa
A Romale, A Chavale
Puter Devla le parne vudara
Te shai dikhav kai si me manusha
Pale ka zhav lungone dromendar
Thai ka phirav bachtale Romensa
A Rromalen, A chavalen
Opre Rroma isi bah akana
Ajde mançar sa lumáqe Rroma
O kalo muj ta e kale jakha
Kamàva len sar e kale drakha
A Rromalen, A chavalen.

III ДЕЛ

МУ3ИЧКА РИ3НИЦА

Е,Е,Е,ЕЈ ЧЕКАЈ ЖИВОТЕ
Е,Е,Е,ЕЈ ЧЕКАЈ ЖИВОТЕ
ТИ НЕ БРЗАЈ СЕ, МИ СЕ ЖИВЕЕ
Е,Е,ЕЈ СЛУШАЈ ЖИВОТЕ
СРЦЕ ЕСМИНО ЌЕ ТИ ЗАПЕЕ

PART III

TREASURY OF MUSIC

HEY, HEY, HEY, HEY MY LIFE WAIT FOR ME
HEY, HEY, HEY, HEY MY LIFE WAIT FOR ME
DON’T YOU RUSH, I WANT TO LIVE
HEY, HEY, HEY MY LIFE, LISTEN TO ME
ESMA’S HEART WILL SING FOR YOU

Портрет на Есма / Portrait of Esma

ГОДИНИ ЕСМА СО
СВОЈАТА ПЕСНА

Е

сма. Име познато. Признато. Докажано. Уважено. Високо ценето...
Есма со ангелски глас и интерконтинентална кариера. Лауреат на највисоки признанија. Извонреден интерпретатор и
на македонската народна песна, но и со репертоар од светски хитови. Национален уметник.
Хуманист, добротвор. Дама со големо срце.
Доживотен другар, сопруга и содружник на
Стево Теодосиевски. Есма несебично прифати,
школуваше и им го трасира патот кон среќата и иднината на педесетина дечиња. Есма ја
пренесе славата на Република Македонија низ
светските меридијани.
Сагата за Есма Реџепова-Теодосиевска е
слово за едно големо човекољубие. За прешироко срце, за исклучителна дарба и кадифест
глас. кому му се поклонија милиони вљубеници низ сите меридијани од Македонија до
Јапонија.
Нејзината сага почнува од родното Скопје.
Од оној маалски скромен, а весел и песнопоен живот. Кога меѓу шесте деца на мајката
Ќанија и таткото Ибрахим, сите едно по друго
донесени на овој свет, Есмината приказна им
го измени животот и страниците на судбината.
Растеа на среде Скопје со дружба и играње низ
сокаците, пред портите, и со многу приказни
крај оградите, дворовите и цветните градини,
кога обземена од детскиот џагор, таа како да
беше во друго време и простор.
Таткото заработувал за да го прехрани
многучленото семејство, чистејќи чевли на улиците кај хотелот „Македонија“ или крај некоја
стреа. Бил силен, многу вреден и честит човек
кој носел тешки товари, иако судбината го оставила доживотен инвалид. Семејството им
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беше животот, а животот им беше посветен на
своите најмили и нивните потомци.
Родниот дом на улицата „Иво Лола-Рибар“
бр. 20, во Скопје, бил нејзиниот светоглед. Тој
бил тоа и кога во студените зимски денови играле со снежните топки или се лизгале по дворовите, или среде лето кога спиеле во бавчите
крај цвеќињата и се плискале вода, со бескрајните детски сонови и мечти. Како девојче со
богата фантазија, во ѕвездените ноќи долго
загледана во вселената сакала да го види одблизу тој замислен ритам и да ѕирне во тој далечен, имагинарен космички свет.
Нивната прва фамилијарна куќа со соба,
кујна, дворче и цвеќиња, била полна со раздвиженoст и со слога. Во својата најрана возраст
на само седум години, Есма веќе почнала да
заработува за џепарлак. Секоја добиена паричка се споделувала меѓу веселата детска дружина во родителскиот дом. Биле сиромашни,
ама среќни. Тоа биле безброј скопски денови и
ноќи, кои никогаш нема да бидат заборавени.
Сите деца на Реџепови, браќата и сестрите, го
завршиле основното образование.
Биле воспитувани во патријархален дух за
да бидат умни, трудољубиви, вредни и добри.
Се калеле за да може да се справуваат во животот, со проблемите, немаштијата и тешкотиите, но и да се радуваат на среќните мигови,
на своите успеси и постигнувања, и на успесите
на другите. На скромната трпеза имало место
за сите. Кај облеката, тоа што ќе го одраснело едното дете, се подразбира, му се оставало на она после него. Се водело многу сметка
за хигиената и навиките на чистотата и здравиот живот. Есма ги наследувала фустаните,
кошулите и панталоните од нејзината сестра
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WITH HER SONG
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sma. Is a famous name and widely
recognized as an approved And highly respected Roma singer... Esma has
anangellic voice and astonishing intercontinental career. The queen of the Roma
music and songs. She produces a marvellous interpreter both of the Macedonianand Roma folk
songs which are nowworldwide famous songs.
She is a national artist; alsoa humanitarian and
benefactor of many people.. She is a lady with a
huge heart. She is the lifelong friend, spouse and
companion of Stevo Teodosievski. Esma has generously adopted, educated and has placed on a
sound route to the happiness and better future
for nearly fifty children. Esma has transmitted the
glory of the Republic of Macedonia throughout
the world.
The saga of Esma Redzepova-Teodosievska
is a testimony to human love. A testimony which
shows her heart, of her exceptional gifts and her
velvet voice, to which millions of her admirers
throughout the world from Macedonia to Japan
have shown their appreciation for.
Her saga begins in her native city of Skopje.
From the beginnings ofof her humble, joyful and
singing life characteristic in her neighborhood.
When we know the story of Esma, one of the six
children of her mother Kjanija and her father Ibrahim, how they changed their life and the pages
of their destiny. How the children grew up in the
middle of Skopje with their friends, playing in the
small streets, in front of the house yards, telling
the stories beside the fences, yards and flower
gardens, she seemed as she were in another time
and space in the middle of that childish noise.
Her father earned his money cleaning shoes
on the streets nearby “Macedonia” Hotel or
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under some eaves in order to provide food for
his many-member family. He was a strong, hard
working and honest man who carried heavy
loads, even though destiny gave him a handicap.
His family was his life, and his life was devoted to
his beloved and their descendants.
The home at “Ivo Lola Ribar” street No.20
in Skopje, where she was born, was her cornerstone. Whether they were throwing snowballs
and skating in their yards during the cold winters,
or they were sleeping in the gardens or splashing
with water during the warm summers, in their
endless childish dreams and imaginations. Being
a girl with a rich imagination she stared at the
cosmos during the stellar nights trying to see that
imagined rhythm and that distant cosmic world.
Their first house which contained a room,
kitchen, small yard and flowers, was full of motion and harmony. When she was only seven
years old, Esma started to earn her pocket money. She shared all her coins with her brothers and
sisters. It was a poor, but happy family. Those
were the days and nights in Skopje which would
never be forgotten. All the children of Redzepovi
family, Esma’s brothers and sisters, had completed the elementary education.
They were raised in old-fashioned spirit, in
order to be wise, industrious, hard-working and
kind. They were hardening to be able not only to
challenge their life with all its problems, poverty
and difficulties, but also to enjoy both the moments of their happiness, success and achievements and the success of their siblings. On their
modest dining table there was enough food for
all. And, the younger brothers and sisters wore
the clothes and shoes which their older brothers and sisters outgrew. It was especially taken
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Јаша, додека, пак, на помладата од неа, секогаш и купувале нова руба. Поради тоа Есма
многу ѝ завидувала, бидејќи секој се радува на
нова облека, па му е мачно кога другите имаат,
а тој нема.
Во долгите зимски студени месеци, мајката успевала топло да ги облече своите деца, а
зиморливата Есма, посебно ја завиткувала од
глава до петици, во топли џемпери и волнени
чорапи. Родителите премногу се труделе, за да
го прехранат своето повеќедетно семејство.
Иако домашниот буџет бил тенок, на нивната
трпеза секогаш ја имало храната. Многу пати се
состоела од качамак (бакрдан), попара и разни
џигерчиња, јагнешка глава, макарони, пржени
лепчиња... Не еднаш, рамо до рамо со мајка си
Есма работела по куќата, во кујната околу готвењето, но му помагала и на својот татко.
Не било лесно да се издржи таков напор,
бидејќи, нели, за жал, таткото бил инвалид. Но,
затоа полната куќа деца и воспоставената дисциплина и ред, смеа и забава, го правеле среќен
него и неговата сопруга. Сите се собирале околу шпоретот кога ќе се раширел опоен мирис на
зелникот, на погачиците и кифлите, на питите и
мекиците направени со вредните раце на мајка
им. Или, поретко, но, сепак, кога гускиното месо
ќе се готвело можеби и костени или тикви ќе се
печеле во долгите зимски месеци.
Во тешките времиња на кризи и немаштија,
на празни буџети и испразнети рафтови, се
чекало за еден литар млеко во долги редови
пред бакалниците и гранапите. Се снаоѓала
Есма со својата детска мудрост и пробивност.
Иако била слабичка и ситничка, таа ќе се проврела низ луѓето и ќе успеела да купи неколку
шишиња млеко, кои потоа им ги носела на домаќинките, што немале време и сила да чекаат
во метежот, а како награда добивала по некоја
паричка. Парите не и ги давала сите на својата
мајка, туку се научила да штеди од мали нозе
и кришум ги ставала во едно рало чорапи, за
да не ѝ ги најде никој. Ситната пара за неа била
„цело богатство“.
Така и успевала со заработените парички
да си купи билет за во кино или за Куклениот
театар, чии претстави многу ги обожувала и
бескрајно уживала кога ќе се најдела во тоа
царство на детската игра и фантазија.
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Татко ѝ Ибрахим некогаш бил крупен, силен маж кој ја изгубил ногата за време на бомбардирањето на Скопје од страна на фашистичките непријатели во 1941 година. Ибрахим
останал човек со половична сила, па затоа станал чистач на чевли. Тешко му било да го носи
сандачето со четките и боите, човекот кој како
здрав пред тоа, можел чуда да прави, и кола да
помести. Потоа ситуацијата била тажна. Многу
пати Есма наутро станувала, за да го носи сандачето на својот татко на улицата, а навечер,
кога ќе паднел мракот, одела да го врати дома.
И така, и наутро и навечер, секој ден.
Есма ја запознале и ја засакале речиси сите
колеги на Ибрахим. Ја нарекле „Поштар“. Бргу
трчала да им купи, да им донесе ималин за чевлите или по нешто да поткаснат. Чистачите ѝ
ставале парички во џебовите и рачињата за да
се качи на автобусот и најбргу да стаса до работилницата каде што се правеле боите. Итрата Есма наместо да се качи на автобус, таа ќе
појдела до продавницата со трчање, па парите
кои останувале од автобускиот билет ги штедела, за потоа да појде на кино. Кино пасијата
останала кај неа не само во детството и младоста, туку, и сè до денес.

ВО УЧЕНИЧКИТЕ КЛУПИ
И ПРВИТЕ НАСТАПИ
Есма Реџепова со големо задоволство раскажува за ученичките денови. Таа со љубов и
почит заборува за нејзината учителка Љубица
Левкова, која била голем педагог и воспитувач со мајчинска племенитост, која упорно го
поттикнувала талентот кај својата ученичка
Есма. Затоа и ја избрала неа да го игра главниот лик во драмскиот текст „Колибата на чичко
Том“, што, всушност, била улогата на стариот
црнец-роб во американските прерии и огромните плантажи. За да биде достапна приредбата за детската возраст, учителката ја збогатувала, вметнувајќи песнопоен и играорен дух,
кој давал поинаков тон и ја правел интересна,
сè со цел, да се задржи вниманието на најмладата публика. Во врска со оваа драма Есма
вели:
„Мојо� �ар�нер, мое�о �ругарче Маке�онче ја ис�еа �рекрасно �есна�а „Си заљубив е�но
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care of their health and hygiene and the habits of
maintaining the cleanliness and healthy life. Esma
wore her sister Jasha’s dresses, shirts and pants,
while her parents always bought new clothes for
her younger sister. Esma envied her younger sister because everybody is glad to have new clothing, and feels bad when others have it.
During the long cold winter months, her mother succeeded to provide warm clothes for all her
children, and she always wrapped Esma from head
to toes in warm sweaters and woollen socks because Esma was very sensitive to low temperatures. Her parents made great efforts to feed their
large family. Although their home budget was
thin, there was always food on their dining table.
It was often composed of kachamak (polenta), popara (dish made of stale bread and goat cheese)
and livers, lamb head, macaroni, French toasts…
Esma used to help her mother in the house, in the
kitchen, but she also used to help her father.
It was not easy to endure all that because,
unfortunately, her father was handicapped. But,
still in spite of that, the house had established discipline and order, and was full of happy children,
laughter and fun made him and his wife very happy. All of them gathered around the stove when
the beautiful smell of the pie with green vegetables, rolls, and fritters made by their mother
were spread out in the kitchen. Or, although not
so often, when their mother cooked goose meat,
and roasted chestnuts and baked pumpkins in
the long winter months.
In the difficult times of crises and poverty,
empty budgets and shelves, people waited in long
rows in front of the groceries and shops to buy a
litre of milk. Esma made her way using her childish
wisdom and agility. Although she was very small
and tiny, she used to make her way through the
crowds and succeed in a buy few bottles of milk
which she later brought to the housewives who
didn’t have time and strength to wait in that large
crowd, and as a reward she got some pennies.
She didn’t give all that money to her mother, but
she learn to save some of it since she was very
young; she hid the money in one pair of socks so
nobody could find it. That small change presented
a “whole fortune” for her.
In that way she managed to buy a ticket for
the cinema or the puppet theatre to see the
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 erformances she adored and she enjoyed endp
lessly when she found herself in that kingdom of
childish play and fantasy.
Her father Ibrahim was a large, strong man
who lost his leg during the 1941shelling of Skopje
by the fascist enemy. Ibrahim became half the
man he once was and that was the reason he became a shoe cleaner. The man who was healthy
and strong before and who could even move a
car with his own hands, now could barely carry
the box with the brushes and dyes. After that,
the things got worse. Very often Esma woke up
early in the mornings and carried her father’s
box, and in the evenings she helped him to come
back home. And it repeated every morning and
every evening, every day.
All Ibrahim’s colleagues met Esma and were
fond of her. They called her “The Mailman”. She
were running fast to buy all they needed, to bring
them dye for the shoes or something to eat. The
shoe cleaners put some coins in her pockets and
her tiny hands to allow her to catch a bus and to
reach the shop where the dyes were prepared as
soon as possible. Instead of taking a bus, the wise
Esma used to run to the shop and in that way she
saved the money for the bus ticket in order to go
to the cinema. Her obsession with the cinema remained during her childhood and adolescence up
to the present day.

FROM HER SCHOOL DAYS AND
HER EARLY PERFORMANCES
Esma Redzepova talks about her school days
with great pleasure. She speaks with love and respect about her class teacher Ljubica Lefkova who
was great pedagogue and educator possessing a
mother’s goodness and who persistently encouraged the gifts of her pupil Esma. It was the reason
why the class teacher chose Esma to play the main
character in the play “Uncle Tom’s Cottage” which
was in fact the role of the old black slave in the
American plantations. I was ordered to make the
performance more understandable for the children’s age, the schoolteacher enriched it by inserting songs and dances and this approach gave it a
different tone and made it more interesting, all in
order to hold the attention of the youngest audience. Regarding this play, Esma says:

171

Славе Катин

ЕСМА

моме“ би�ејќи беше е�ен о� носечки�е ликови
во �рама�а. Јас за �а му �арирам ја ис�еав с�ара�а ромска бала�а „А бре бабо шокерџан“,
ш�о, ис�о �ака, беше могу �обро �рифа�ена
и �оз�равена, �а ние зае�но �оживеавме ус�ех.
Јас ги забавував и соученици�е кога ќе снемаше с�руја, �а го �о�олнував време�о со �есна.
И �о�ека �раеја о�мори�е знаев �а зас�анам и
�а о��еам неколку рефрени, онака о� нога ш�о
се вели...“, објаснува Есма.
Веќе на 12-13 години, израснала во весела,
насмеана, витка и убава мома, со пуштена коса
до рамена, со ентузијазам и позитивна енергија. На нејзина возраст, по обичај, во ромските семејства девојчињата веќе ги таксале родителите за момче кое ќе било избрано по нивната процена и мерак. Тогаш тоа значело дека
сопругата мора да биде послушна и така да го
врви животот во ромските маала.
За среќа попуштале стереотипите и традиционализмот околу бракот. Многу млади луѓе
не сакале толку рано да стапат во брак и да бидат како нивните родители или други врсници.
Тие имале поинакви сфаќања, стил на живот
и навики. Есма одела понатаму. Ги тргнала и
димиите (шалварите) од себе, кои и се виделе
непрактични и не биле најсоодветен избор во
нејзината секојдневна гардероба.
Таа облекувала шарени фустанчиња, панталони и високи чорапи, баш како врсниците и
градската мода во Скопје. Нејзината маршрута
не биле само сокаците околу домот, ниту само
улицата каде татко ѝ чистел чевли, туку таа се
рашетувала и по градот. Го откривала неговиот
ритам, а братот Фахри ја водел и во фолклорното друштво на скопските Роми „Пралипе“.
Тој бил еден од основачите на друштвото, и
таму Есма не трепнувала, уживајќи да ги гледа
ората кои ги подготвувале играорците и кореографите. Како член на фолклорната група во
училиштето можела да ги искажува и докажува своите склоности, талент и дарба, затоа што
она што го гледала и доживувала во „Пралипе“, било само еден континуитет на идната животна определба.
Талентот на Есма бргу го согледува познатиот македонски играорец и инструменталист Пеце Атанасовски, кореограф на културно-уметничкото друштво формирано во
Металскиот завод „Тито“. Бил воодушевен
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како Есма бргу и лесно ги совладува високите
тонови и ритмови, па дури ја однел да ја покаже
како пример во ансамблот, за да видат момците и девојките, како се игра „крсташкото оро“,
инаку позната стара и тешка македонска игра.
Така, на Есма ѝ се отвориле вратите на културно-уметничкиот аматеризам. Следел повикот од КУД „Орце Николов“ за да ја поведат со
нив, иако сè уште е доста мала. На гостувањето
во Војводина давале приредби и по два пати во
денот, каде биле одлично примени. Оттогаш
Есма станала атракција и ѕвезда која се раѓа...
Малото девојче продолжило да се пробива. Добила нова можност. Во познатото скопско излетничко место Сарај, во летото 1957
година, се организирал натпревар на таленти-аматери. Во составот на играорната група
од КУД „Пралипе“, била и Есма која запеала, а
малку и заиграла. Нејзината точка ги изненадила присутните и тие, напросто, не сакале да си
замине од сцената.
Есента во Сарај, на големата приредба на
млади таленти организирана од училиштата
во Скопје, Есма повторно настапила, бидејќи
на тој натпревар лично ја испратил директорот на училиштето, знаејќи дека таа е вистинскиот избор. Натпреварот го следел Благоја
Стефановски, уредник на тогашната популарна
емисија „Микрофонот е Ваш“ на Радио Скопје.
Пријатно изненаден од гласовните можности
на малата ученичка тој ѝ пришол и ја повикал
да појде и да го побара во Радиото наредните
денови. Есма останала без зборови. Тоа било
големо изненадување и голема прилика за неа
да добие таква можност на нејзини години, бидејќи Радиото било медиум во кој сонувале да
настапат и веќе познати музички имиња, а не,
пак, аматери на така мала возраст.
Есма уште на тие мали години била храбра
и доста пробивна и кога веќе и се укажала таква можност таа и сакала да ја искористи што
и конечно ќе биде пресвртен чин во нејзиниот
живот.
Набргу отишла во Радио Скопје. Со многу
трема влегла во големата зграда, и се загледала лево-десно. Една па друга врата, соба,
луѓе и конечно средба со уредниците за музика. Тие и ја соопштиле убавата вест дека ќе
настапи и ќе се натпреварува на приредбата.
Секако, ова било радосен шок бидејќи, од една
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“My partner, my Macedonian schoolmate sang
the song ‘I fell in love with a girl’ in wonderful way,
because he was one of the leading characters in the
play. Me, trying to strike back at him, sang the old
Roma ballade ‘A bre babo shokerdzan’, which was
also accepted and greeted with great pleasure, so
both of us experienced great success. When there
was no electricity, I used to entertain my schoolmates singing songs. And during the breaks, I used
to sing few refrains, just out of habits...” Esma
explains.
When she was 12-13 years old, she was cheerful, smiling, thin and a beautiful girl, with her hair
reaching her shoulders, she was also full of enthusiasm and positive energy. By their custom,
the Roma parents engaged the girls of her age
to the boy chosen according to their appreciation
and wish. In that case it would mean that the new
wife must obey and spend her life in Roma neighbourhoods.
Fortunately, the stereotypes and traditional
customs regarding the marriage became loosen.
Lot of young people did not want to get married
so young like their parents or other contemporaries. They had a different perceptions, lifestyle
and habits. Esma went even further. She took of
her dimii (pantaloons worn by Moslem women)
which she considered to be unpractical and not
so an appropriate choice for her everyday outfit.
She used to wear colourful dresses, pants and
stockings, just like her contemporaries and in accordance with the city fashion. She was walking
not only through the alleys around her home, or
along the street on where her father cleaned the
shoes, but she also was walking around the city.
She discovered its rhythm, and her brother Fahri
took her to the folklore association of Skopje
Roma called “Pralipe”. He was one of the founders of the association and Esma at that place
didn’t blink her eyes trying to enjoy in the folk
dances which the folk dancers and choreographers had rehearsed. Being already a member of
the school folk group Esma could expressed and
acknowledge her bent, talent and gift, because
everything she saw and experienced in “Pralipe”
was only a continuation of her schooling and was
to be her future life affinity.
Soon, Esma’s talent was spotted by the famous
Macedonian folk dancer and instrumentalist Pece
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Atanasovski, a choreographer at the cultural
and artistic association established with the MZ
“Tito”. He was so delighted how fast and easy
Esma dealt with the high tones and rhythms that
he showed her as an example to the boys and
girls of his ensemble to see how “Krstasko oro”,
the famous old and difficult Macedonian dance
was to be danced.
That was the path which opened the doors of
the cultural and artistic amateurism to Esma. After that she was given an invitation of KUD “Orce
Nikolov” to take her on a tour, although she was
still young. During their tour to Vojvodina, they
had performances twice a day, and the audience
was delighted. Since then Esma became an attraction and a rising star.
The young girl continued to make her way.
She got a new opportunity. In the summer 1957
in the famous Skopje picnic destination Saraj a
competition of talents - amateurs was organized.
Esma was a part of the folk group KUD “Pralipe”
who sang and danced a little bit. Her performance
surprised the audience and they didn’t allow her
to leave the stage.
That fall the schools of Skopje organized a big
show of young talents in Saraj. Esma appeared
again because she was chosen by the principal of
her school who knew that she was the real choice.
The competition was attended by Blagoja Stefanovski, the editor of the very famous radio program at that time “The microphone is yours”. He
was very surprised by the vocal possibilities of the
young pupil and he invited her to visit him in the
Radio Skopje station in the next few days. Esma
was speechless. It was a huge surprise and a big
opportunity for her to be given such a chance at
her age, because the radio was a medium which
was a dream of already established musicians, let
alone of amateurs as young as she was.
Although very young, Esma was quite courageous and energetic and she was given such
opportunity she really wanted to exploit it and it
would be final turning point in her life.
Before long she went to Radio Skopje. She
had stage fright when she entered the big building and she looked around. One door after another, then the room with the people where shefinally had her encounter with the music editors.
They told her the happy news that she could

175

Славе Катин

ЕСМА

страна, Есма која била избрана меѓу многуте
кандидати да настапи, ќе си ја проба среќата а,
од друга страна, шокот бил, како ова ќе им го
соопшти на своите родители. За тоа Есма често
раскажува:
„Знаев �ека �а�ко ми кој убаво �ееше,
�окму �ој, о� разни �ричини, беше голем музички ске��ик, некој о� семејс�во�о �а се
занимава со ес�ра�а. Некако, секогаш ја �оврзуваше �аа ес�ра�а со лум�ерајки, кафеани,
�ијанки и не�ос�ојнос� за �ака мла�о �евојче.
Особено ш�о бевме све�оци на е�на можеби
несекој�невна случка во наша�а фамилија која
ни ги измес�и кри�ериуми�е и �ра�иционализмо� во �омо�“.
Се третирало како недолично и удар за
Реџепови и тоа што десет години постарата
сестра Сајка отишла да пее во кафеани, што за
таткото било неприфатливо. Ќерката Сајка за
него повеќе не постоела, а била доста талентирана девојка.

ВО ЕМИСИЈАТА
„МИКРОФОНОТ Е ВАШ” И ПОТОА
Во времето на 50-тите и 60-тите години, вистински радиоестраден настан на Радио Скопје
станала емисијата „Микрофонот е Ваш“. Тоа
било можност и мегдан, каде да се појават и да
го покажат својот талент младите и возрасните
во Македонија. Доаѓале од села и градови, од
ниви и градини, од улици и сокаци, од лозја и
овоштарници, за да си ја испробаат среќата и
да покажат што знаат и умеат.
Некој бил со трема, некој без трема, некој
едвај со една песна, други веќе со научени шлагери и фолк нумери, застанувале пред микрофонот на Радио Скопје. Аматерите донесувале и една свежина, бидејќи можело да се чуе
плејада нови имиња, кои инаку, никаде не би
имале можност да запејат. Секоја недела најслушаната радиопрограма обично била емитувана во живо, со придружба на оркестарот од
професионални музичари.
Стево Теодосиевски ангажирано работел
и пред тоа, како корепетитор, додека ги подготвувал кандидатите за настап. Радиоеми
сијата „Микрофонт е Ваш“ е клучниот момент
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во натамошните знајни и незнајни животни врвици на Стево и Есма.
Во Домот на армијата во Скопје, тој ден
како и при емитувањето на сите емисии, било
весело и полно со народ. Се појавила Есма
Реџепова. Пред микрофонот застанала една
млада, убава, скромна девојка. И уште со првите тактови се разлеал еден прекрасен кадифест глас, кој бил многу поразличен и посвеж
од останатите. Ромската песна „Абре бабе
шокерџан“ го фасцинирала оркестарот и жирито кое ја правело селекцијата на најдобрите.
Немало дилеми дека станува збор за голем талент и за пејач со блескава иднина.
Есма влегла во големото финале. Кларинетистот од оркестарот Медо Чун го потсетил
популарниот и познат хармоникаш Стево Теодосиевски, на Есма Реџепова, за тоа дека е кандидатката од Домот на армијата. Го потсетил
дека Есма многу добро пеела и затоа му предложил да ја слушне уште еднаш, ама дома кај
него, и, секако, да поразговараат со неа, онака
мирно и полека.
Медо се качил на велосипедот, отишол во
куќата на Реџепови, и ја зел Есма да ја однесе
во домот на Стево. 14-годишната девојка иако
била молчалива и ситничка, но и’ играле очите
во главата. Во разговорот се отвориле повеќе
теми, прашања и дилеми. Стево веднаш забележал дека таа е бистро девојче, дека размислува зрело, прима совети и пораки и има
желба да пее и да успее.
Додека го воделе разговорот со Есма, во
собата била и неговата мајка Параскева (Паца),
која цело време со внимание го слушала разговорот, а по реакцијата на нејзиниот лик, се гледало дека ѝ се бендисала случајната гостинка.
За оваа случка Есма вели: „С�ево �олека, ре� �о ре�, ни кажуваше и објаснуваше за
�ве�е с�рани на ес�ра�нио� ме�ал и живо�.
Вели �ека нè чека многу рабо�а, учење, вежбање, �а�ување, самоо�рекување и ш�о уш�е
не. Посебно нагласуваше �ека �ој не �о�несува
не�исци�лина и �вр�оглавос�“...
Стево знаел дека Есма живее скромно, во
големо семејство, меѓутоа, за конечен договор дали таа ќе прифати да настапува со нив
или не, мора да биде прашан таткото Ибрахим.
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show up and compete. Certainly, it was a positive shock for her, because on one hand, Esma
who was chosen among many other candidates
would have her chance but on other hand, the
additional part of that shock was how to tell her
parents. Therefore, as Esma often tells it:
“I knew that my father who was a great singer and exactly him due to various reasons would
show a great scepticism - someone of our family to
be a part of a show business. He somehow always
connected that show business with sprees, taverns, drinking parties and lack of decency for a girl
of my age. This especially after we witnessed one
unusual event in our family which dislocated our
criteria and traditionalism in our home”.
In the family of Redzepovi it was considered
to be indecent that Esma’s sister Sajka who was
ten years older and a great talent engaged herself
to sing in taverns, which was unacceptable for her
father. Sajka didn’t exist anymore for her father.

DURING THE SHOW “THE MICROPHONE
IS YOURS” AND AFTERWARDS
During the 50’s and 60’s of the previous decade, the radio show “The microphone is yours”
became a unique show on Radio Skopje. It was an
opportunity and a competition, where the young
and the adults in Macedonia could exhibit their
singing. People came from every where to try
their luck and show their skills.
Some of them had stage fright, some of them
didn’t have it; some of them had only one song,
some of them had learned popular and folk songs
; all of them stood in front of the microphone of
Radio Skopje. The amateurs brought some freshness because new singers could be heard, singers who had no opportunity to perform in public.
This most popular radio program was broadcasted every Sunday in live, accompanied by the orchestra of professional musicians.
At that time Stevo Teodosievski was engaged
in drilling, while he prepared the candidates for
their performance. The radio show “The microphone is yours” was the turning point in the lives
of Stevo and Esma.
In the Skopje House of Army that day as well
as during the broadcast of all the shows there
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was a very cheerfully and overcrowded audience. Esma Redzepova appeared before them. A
young, beautiful, modest girl stood in front of the
microphone. When she started to sing, everyone
in the audience could hear one adorable, velvet
voice, a voice which was more different and fresh
compared to the all the others. The Roma song
“Abre babe shokerdzan” fascinated both the
orchestra and the jury which was competent to
make the selection of the best performers. There
was no dilemma that Esma had a great talent and
a singer with stunning future ahead of her.
Esma reached the grand finale. The clarinet
player from the orchestra Medo Chun reminded
the popular and famous accordion player Stevo Teodosievski to Esma Redzepova, and that
she was the candidate of the House of Army.
He reminded him that Esma sang very well and
suggested him to hear her one more time at his
place, and to talk to her slowly and leisurely.
Medo rode his bicycle to the house of
Redzepovi family, and took Esma to Stevo’s
home. Although the 14-years old girl was reserved and thin, her eyes were sparkling. During
their conversation a number of topics, issues and
dilemmas were opened. Stevo immediately noticed that she was a clever girl, who thinks like an
adult, accepts advices and information and has a
desire to sing and achieve success.
During their conversation Stevo’s mother
Paraskeva (Paca) was present in the room all the
time and listened to the conversation with her
full attention; by her reaction, it could be noticed
that she liked the unexpected guest in her house.
Esma recalls that event: “Stevo described
and explained the both sides of the stage life with
great patience. He said that there is a lot of work,
learning, rehearsing, travelling, and self-sacrifice in
front of them. He emphasized that he didn’t allow
lack of discipline and obstinacy”...
Stevo knew that Esma had a modest life,
within her large family; however, he also knew
that for the final agreement her father Ibrahim
should give his consent.
Stevo visited Esma’s father and told him
about his impressions and opinions about his
gifted daughter, that she had a great talent
which needed to be worked with, and that he,
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Стево отишол кај таткото на Есма и му ги кажал своите впечатоци и мислења дека има надарена ќерка, дека таа е голем талент со кого мора
да се работи, дека тој, како шеф на ансамблот
ќе биде гарантот оти ќе е чувана и контролирана, а ѝ се пружа можност да направи кариера и
да напредува во животот. По сите аргументи и
кажувања Ибрахим му поверувал на зборот и се
согласил, да почне соработката меѓу Ансамблот
„Теодосиевски“ и Есма Реџепова.
Започнале интензивни и долги проби. Набргу веќе се организирале концерти во низа помали места низ Македонија со новата солистка
која го печела занаетот меѓу докажани пејачи,
кои од поодамна настапуваат заедно. Со само
едно куферче со себе и сценската облека во
него, таа патувала, трпеливо учела од постарите
и љубопитно ги впивала добрите совети, радувајќи се на секоја поддршка и убав збор и успех.
На концертите отпрво изведувала само неколку песни, но потоа брзо и видливо напредувала.
Публиката одлично ја примала младата пејачка.
Најпосле, на музичкиот мегдан дошло финалето на многу популарната приредба „Микрофонот е Ваш“ која се одржала на Калето во
Скопје. Тогаш Есма добила огромна можност,
шанса и прилика да покаже и да докаже каков
талент е, каква дарба има и со тоа ширум да и’
се отворат вратите на шоу бизнисот.
Беше хендикеп за неа, бидејќи и ја зеле
песната „Абре бабе шокерџан“, која толку
многу и лежеше на срце и со која се проби до
финалето. И’ била дадена на некоја друга Ромка од Кочани. Меѓутоа, која и да било нумера,
Есма ќе ја отпеала онака „славејски“ со гласот
како виолина. Имала резерва, и мала неизвесност, но, сепак, ја прифатила реалноста. Стево
со подготвена тактика заедно со Есма го дочекал финалето на „Микрофонот е Ваш“.
Се ределе песни, кандидати и дошол редот
на Есма. Таа застанала мирно пред микрофонот. Почнале првите тактови. Стево излегол од
редот на оркестарот и со хармониката во чекор го следел нејзиното движење на сцената.
Им се придружил уште еден музичар, кој се фатил за тарабуката и сите тројца направиле вистинско шоу, атрактивно за гледање и слушање.
Есма ја пеела и со срце и со душа песната
„Мино, Мино“ и растурала пред микрофонот.
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Аплаузите одекнувале. Воодушевувањето било
големо, поради што публиката застанала на
нозе. Новата ѕвезда е родена. Есма победила.
Ја зела првата награда. Нејзиниот животен пат
веќе е предодреден, музиката да биде Есмината вистинска доживотна сага, преголема и
преубава. Во тие почетни години од кариерата,
песната „Чајорије шукарије“ станува хит кој се
пеел и слушал насекаде.
За победата на „Микрофонот е Ваш“ кога
водителот излегол на бината и само кусо кажал
дека без конкуренција победила Есма Реџепова, таа добила и хонорар од тогашни 9.000 динари. За ова Есма зборува со силен жар и вели:
„Голема �ара беше �оа за мене. Не смеев
�ома �а ги �окажам, �уку морав нека�е �а
ги скријам. Како ш�о не смеев �а кажам ни
�ека сум учес�вувала, а не �а уш�е и �ека сум
�обе�ила на �рире�ба�а, знаејќи го о��оро�,
особено, на �а�ко ми. Со огле� на �оа ш�о
„Микрофоно� е Ваш“ беше многу �о�уларна и
омилена емисија �ома, си�е ја очекуваа со големо внимание и ра�ос�. Тогаш си�е беа се�на�и крај ш�оре�о� на �рва, а јас сиро�а�а
се �икнав во креве�, се �окрив со ќебе�о �реку
глава и се �ресев о� с�рав, �ора�и можна�а
реакција и бесо� на ро�и�ели�е, кога ја слушнаа најава�а �ека ќе �ее Есма Реџе�ова и кога ја
ис�еав �есна�а, мои�е збуне�и, не знаеја ш�о
�а мисла�, �али сум јас или е некоја �руга со
ис�о име и �резиме. А башка, и како може �а
�ее Есма кога е �аа ов�е, ене ја легна�а на креве�о�, рече некој о� семејс�во�о. Тие �огаш
не знаеја за ра�иолен�и и за снимки.
У�ре�ен�а о�како на �а�ко ми му
чес�и�але негови�е колеги за �обе�а�а на
„Микрофоно� е Ваш“ �ој �ој�е �ома, мошне
лу�. Да би�е белја�а уш�е �оголема, моја�а
мајка ги �ронашла �ари�е о� награ�а�а, кои
невеш�о ги скрив во облека�а и ми се развика
нервозно �а кажам о� ка�е ми се �олку �ари и
�а не ме измамил некој �а ми �ал �еве� илја�и
�инари. Се �ослужив со и�рош�ина и о�говорив, �ека �оа се �ари о� училиш�е�о ка�е
ги собирам како благајник за весници�е ш�о
ги �обиваа� мои�е врсници. Мајка ми можеби ми �оверува, а можеби не, ама веќе не ги
с�омна �ари�е. Тајна�а беше �ајна, сè �о�ека
�ирек�оро� на училиш�е�о не му чес�и�ал
на �а�ко ми за моја�а �обе�а на �рире�ба�а.
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as a head of the ensemble would be a warrant
that she would be taken care of and controlled.
He told her father that there was an opportunity
for Esma to build a career and to advance in her
life. After Stevo presented all those arguments
Ibrahim was convinced and he agreed to the cooperation between the “Teodosievski” ensemble
and Esma Redzepova.
They started intensive and long-lasting rehearsals. After that they organized concerts in
many smaller towns throughout Macedonia with
their new vocalist Esma who mastered the trade
among already established singers. Carrying only
one small suitcase with her costumes in it, she
travelled, persistently learning from her older
colleagues and curiously absorbed their good advice, looking forward to every support and nice
word directed to her. At the beginning, during
the concerts, she performed only a few songs,
but as she improved rapidly and obviously the
number increased. The audience liked the young
singer from the very beginning.
At last, the grand finale of the competition
of the very popular show “The microphone is
yours” held at the Skopje Kale. Esma gained a
huge opportunity, chance and occasion to show
all her talent she had, a talent which would widely open the doors of the show business.
She was handicapped because she couldn’t
sing the song “Abre babe shokerdzan” which she
loved so much and helped her to reach the finale.
That song was assigned to another female Roma
singer from Kochani. However, Esma was able to
sing whatever song like a “nightingale” with her
voice which sounded like a violin. She was little
bit reserved and uncertain, but she accepted the
reality. Stevo, have already prepared strategy together with Esma for the finale of the show “The
microphone is yours”.
After many songs and singers, there was Esma’s turn. She stood in front of the microphone
very confident. The music started. Stevo stepped
forward and started to follow her movement on
the stage with his accordion. Another musician
with his goblet drum joined them, and the three
of them performed a great show which was very
attractive to follow.
Esma was singing the song “Mino, Mino”
with all her heart and soul and almost blew out
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the microphone. The audience was very excited,
stood up and applaud a lot. The new star was
born. Esma was the announced a winner. She
won the first prize. Her life path was pre-determined; the music would be Esma’s real long life
saga, enormous and gorgeous. At those initial
years of her career, the song “Chajorije shukarije” became a hit which was sung and listened
everywhere.
The announcer of the show “The microphone
is yours” came on the stage and he shortly said
that Esma Redzepova was an undisputed winner
and that she would get 9,000 dinars as a reward.
Esma is talking about that event with great enthusiasm and says:
”It was big money for me. I could not show it to
my family, instead I had to hide the money somewhere. I also could tell them neither that I had
participated in the show, nor that I won the first
prize, taking into account my father’s resistance.
The show “The microphone is yours” was very
popular and favourite in my home, every member
of my family waited for it with great attention and
joy. During the show they were all sitting around
the wooden stove, and poor me, I sneaked into the
bed, covered my head with the blanket and trembled with fear because of the possible reaction
and rage of my parents. When they heard the announcement that Esma Redzepova would sing and
when they heard the song they very confused and
they were not sure whether it was me or another
girl with the same name and surname as mine. Beside of that, how Esma could sing when she was
at home, in the bed, said somebody of the family.
At that time they were not familiar with the radio
tapes and broadcasting.
The next day after my father received greetings by his colleagues for my first prize on the show
“The microphone is yours” he came home very angry. In addition to everything, my mother found
the money I was rewarded which I barely hid in my
clothing and she was angry and yelled on me and
forced me to tell her where that money was from.
I was very cunning and I told her that those were
the money I had collected in my school for the
newspapers my schoolmates received. My mother
maybe believed me or maybe not, but she never
mentioned it again. The secret was secret until the
principal of the school greeted my father for the
first prize I was awarded on the show.
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Реакција�а на �а�ко ми о��рво била
жес�ока како о�ворен �ро�ивник на кафеански �еења, и ноќни сеанси на слични �рире�би,
но о�како �ирек�оро� со сио� свој ав�ори�е� му образложил �ека Есма има голем
�ален� и заслужено е �рва, �огаш малку го
смирил и го о�оброволил.
За �а не си имам белја, мене не ми ос�ана
�руго освен �а �ризнаам �ека јас сум �аа �обе�ничка, и барем кур�улив о� ќо�ек. Со �ари�е
им ку�ив �рви �о�ароци на ро�и�ели�е, на ш�о
бев гор�а. Како ш�о бев и гор�ио� �обе�ник
кому му се о�вораа� музички�е хоризон�и.
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На моја�а среќа и немаше крај кога веќе на�моќно сум �обе�ник на �ака силен на��ревар,
�лус �оа, ус�ешно ја амор�изиравме �омашна�а реакција, ама богами и лу�ина�а.
Е�но у�ро со велоси�е� во �воро� влезе кларине�ис�о� кој ме о�несе кај С�ево и �ака �а�на конечнио� �оговор за сорабо�ка�а Есма - Ансамбл
„Тео�осиевски“, за кој С�ево о�амна ја раскажал
�риказна�а, ш�о - како, и како мемориски за�ис
е �омес�ена и на с�раници�е во оваа книга, �осве�ени нему, како е�ен о� најголеми�е хармоникаши, голем музичар, врвен ес�ра�ен уме�ник и на�
сè �рекрасен човек, и, секако, извонре�ен со�руг...“
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At first my father’s reaction was fierce, because he was open opposed to singing in taverns
and the evening happenings, but after the principal with his authority explained to him that Esma
had a great talent and she deserved to win the first
prize, he settled down and agreed.
I didn’t want to lie to them anymore I admitted
that I was the winner and I avoided get a spanking.
With my first earned money I bought some presents for my parents and I was very proud of that.
As I was proud to be a winner for whom the all music horizons would be open.
PART III

TREASURY OF MUSIC

ESMA

My happiness was endless because I conquered
those strong competitors and the anger and denial
within my family was diminished.
One morning the clarinet player came into our
yard and together we went to Stevo’s place to conclude the agreement for the cooperation of Esma
and “Teodosievski” Ensemble, the story that Stevo
had already told, and which is placed on the pages
of this book which is devoted to him, as one of the
best accordion players, great musician, extraordinary artist and above all, wonderful person and
husband…”
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Окестарот „Теодосиевски“ / Ensemble “Teodosievski“

Есма со малата Есма и малиот Стево / Esma with little Esma and Stevo

ЧЕКОРЕЊА КОН УСПЕХОТ
ВО ЕСТРАДАТА

С

е присетува Есма, кога биле на турнеја со Aнсамблот за народни ора
и песни „Орце Николов“, дека женскиот дел од Ансамблот му префрлувале на Стево, зошто ја носи Циганката, а нив
ги посрамотува. Тој знаејќи дека до себе има
раскошен талент и не обврнувал многу внимание на озборувањата, туку и давал целосна
поддршка на Есма. Тоа уште повеќе ја зацврстувало решеноста на Есма да успее, па ако
треба „планина ќе помести“, што би рекол нашиот народ.
Тоа биле рани години за да се помисли дека
заискриле некакви први заемни симпатии меѓу
нив двајцата. Особено што Стево бил шеф, водач, човек кој давал сè од себе за да им помага
на младите. И тргнувајќи од фактот дека под
своја закрила ја земал Есма, со родителски
благослови, тој максимално водел грижа за
неа. Ниту знаела дали веќе е во брак или не, со
неговите години, бидејќи толку многу бил посветен на музиката, на компонирањето, оркестарот, турнеите и дадениот збор пред таткото
на Есма, што речиси, и немал време за некакви
приватни и емотивни преокупации.
Меѓутоа, кога толку време сте еден крај
друг, кога постојано патувате и давате концерти заедно, кога ги подготвувате новите песни,
кога седнувате на иста маса да појадувате или
седнувате на починка на исто место, некако
спонтано, сепак, во окото ќе заискри извесна
симпатија. Се раѓа желба, но, тука е силното
пријателство и естрадниот бизнис... Сепак, се
испомешуваат чувствата и така ден за ден.
Стево како повозрасен бил доста повоздржан, помолчалив, потајновит, позатворен и построг. За него музиката била и живот, и работа,
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и постоење, и светоглед. Немал брачна другарка, но тоа не значело, дека така и ќе остане,и
дека нема да биде поинаку од утре. Таков бил
и Есминиот пристап, ама без да изусти ниту
една буква на таа чувствителна тема.
Како минувало времетo, таа, како потемпераментна, подиректна, но одмерена и со
многу претпазливост и стравопочит, сепак,
понекогаш ја отворала душата. Особено што
била на почетокот на своите естрадни години
и подеми и што сета енергија на нив двајцата
била насочена кон музиката. Се барало насекаде да бидат во добра форма, да се избере
најдобриот репертоар и да се претстават во
најубава светлина и тие како ансамбл, но и
својата земја Македонија.
Популарноста на Есма бргу растела. Веќе
била позната интерпретаторка, која публиката
одлично ја примала, ја поздравувала со симпатии и овации, ја барала на бис и уживала во
нејзината песна. Зрачела со својата енергија и
упорност, бргу се пробивала, ама, не заборавајќи никогаш на грижата за своето семејство
во Скопје.
Честопати во слободните денови, сакала
да се расшета на корзото низ градот со своите две другарки кои многу ги сакала и почитувала, Цвета и Ната. Дека тие многу и значеле,
зборува и постапката на Есма дека каква облека купувала за себе, иста таква земала и за нив
двете. Со Цвета имале и зачудувачка сличност,
па честопати дури и некои по Цвета ќе викнеле
- Есма и обратно. Сите три другарки уживале
во дружбата во слободното време, а имале едвај 16 години.
Околината веќе почнала да создава ЕсмаСтевина емотивна комбинација. Во чаршијата
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THE STEPS TOWARD THE SUCCESS
IN THE SHOW BUSINESS

E

sma remembers when they were on a
tour with the ensemble for folk dances and songs “Orce Nikolov”, the female members of the ensemble made
some objections to Stevo why he took the Gyipsy
girl with them and brough shame on them. Knowing the talent of that girl, Stevo didn’t pay attention to their gossips, but instead, he showed full
support to Esma. Stevo’s attitude invigorated
Esma’s decisiveness to succeed, even if she had
to “move a mountain”, according to our people’s
saying.
Those were their early years when none of
them could dare to expect any mutual sentimental inclination.Everyone knew that Stevo was the
boss, the leader, the man who put all his efforts
in order to help young people. Having all that in
mind he took Esma to be his protégé, with her
parents’ blessing, he took the utmost care of her.
He was so devoted to the music, composing, orchestra, tours and the promise he gave to Esma’s
father that he was not aware whether he was
married or not; he had no time for any private
and emotional preoccupations.
But, a man and a woman, being so long together, travelling, and performing together,
while preparing new songs, sitting at the same
table for breakfast or taking a nap in the same
room, a spontaneous likeness will occur in their
eyes. A desire will appear, which is opposed to
the strong friendship and show business … The
emotions are mixed and it goes on day after day.
Because Stevo was older, he was more reserved, silent, mysterious, introverted and stricter. Music meant everything to him; it was his life,
his occupation, his existence. He was not married
which didn’t mean that he will stay single forever.

PART III

TREASURY OF MUSIC

Esma’s attitude was similar, and she didn’t dare
to start any conversation on that sensitive topic.
The time was passing by and she although
more temperamental, more direct, but also
steady, cautious and awe-stricken, she would
occasionally try to open her heart. Especially
since because her career in show business has
just started and because both of them were directing their energy toward the music. They were
expected to be in good condition, to choose the
best repertoire and to represent themselves,
their ensemble and their native country Macedonia in the best light.
Esma became popular very quickly. She was
already a well-known singer who was welcomed
by the audience with loud cheering who enjoyed
her songs and demanded encores from Esma.
She radiated with her energy and persistence and
she made her way rapidly but she never forgot to
take care of her family in Skopje.
Very often during her leisure days she wanted
to stroll on the square in the city accompanied by
her two friends Cveta and Nata whom she liked
and respected a lot. They meant a lot to her and
whenever Esma bought clothing for herself, she
also bought the same models for both of them.
Cveta and Esma shared incredible resemblance in
their physical appearance and very often someone
would call after Cveta - Esma, and vice versa. They
were only 16 years old and they really enjoyed their
companionship during their leisure time.
In the city the rumours about the emotional
inclination between Esma and Stevo had already
started. Those rumours about alleged relationship between them were heard by her father.
However, knowing Stevo, her father was convinced that Teodosievski would not break his
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почнале да се шират приказни за наводната врска меѓу нив, што доаѓало и до ушите на татко
ѝ. Меѓутоа, знаејќи го дадениот збор од Стево,
тој бил убеден дека ветеното, Теодосиевски
нема да го прекрши, туку нивното е професионално патронство и партнерство.
Честите долги заеднички патувања навестувале дека каде што има чад има и оган.
Еден ден му се смачило на Ибрахим од чаршиските озборувања и кога се вратила Есма од
некоја турнеја, таткото, отсечно и строго и се
заканил дека нема повеќе никогаш и никаде
да оди заедно на гостување со Стево и ансамблот. Ќе остане дома. Тука е крајот. Немало да
дозволи да се разболи таа од туберкулоза и
да умре како што зборувале луѓето наоколу за
Стево, дека бил болен човек.
Каков шок било тоа за Есма. Таа не ја очекувала татковата исклучивост, кога веќе станувала некој и нешто меѓу „лавовите и тигрите“
на естрадата и тоа низ тогашната Југославија и
пошироко.
За тие немили сцени Есма раскажува: „Колку многу �лачев, молев, кукав, кажував илја�а
фак�и и �ричини, зош�о �аа о�лука на �а�ко
ми е избрзана и а�солу�но без �ово� и �ричина. Пос�ојано �ов�орував �ека С�ево е многу
�обар човек, кој е шеф на оркес�аро� и многу
ми �омага во соз�авање�о на моја�а музичка
кариера и �ејачки ус�еси.
По некое време, ми з�о�еа, го зе�ов куферо� в раце со гар�ероба�а за �рес�ојна�а
�урнеја и о�и�ов �раво �ре� хо�ело� „Маке�онија“ во цен�аро� на Ско�је. Зас�анав
�ре� �а�ко ми. Се ис�равив храбро �ре� него
и му велам:
„Слушај �а�ко, јас о�ам во Белгра�. У�ре
�аму имаме концер� и немој �а мислиш �ека
може некој �а ме за�ре �а не о��а�увам. Никој
нема �а ми зас�ане на �а�о�. И нема �а го �озволам �оа, �а кој и �а е“.
Реков и �ака с�орив. Оваа е�изо�а ја заборавив како и �а не �ос�оела. Би�ејќи С�ево
ми ги о�вори вра�и�е на ус�ехо�, бескрајно е
грижлив, �обар и �рофесионален, и зарем се�о
�оа �а се униш�и �ора�и некакви чаршиски муабе�и и злобни конс�рукции.
Во е�ен момен� очи�е на �а�ко ми се
на�олнија со солзи, а �ој не изус�и ни збор.
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 наеше �ека како ќе решам �ака и ќе с�орам,
З
но, и �ека о�лука�а не е грешна �уку ис�равна“.
Потоа Есма нè запозна и со други детали
од нивните патешествија, велејќи: „Во Белгра�
�а�увавме чес�о. Имавме многу нас�а�и.
Бевме барани и сè` �овеќе уважени како ансамбл и �ејач. Некако �а�наа и�еи за �реселба во
главнио� гра� на Југославија. Не �омина многу време, кога С�ево �реку свои�е �рија�ели ус�еал �а нај�е е�на скромна куќичка на
улица�а „Малио� Ра�оица“ бр. 15 на Де�иње.
Беше за�уш�ена и неугле�на. Ја зе�овме и бргу
ја уре�ивме баш за мерак. Во неа смес�ивме
сè. С�ево ја �онесе и своја�а мајка, �а си�е
живеевме среќни и за�оволни. Имавме �окрив
на� глава�а, а �о�оа веќе �равевме и �руги
�ланови. Многу не се вр�евме во новио� �ом,
би�ејќи со не�ели и месеци бевме на гос�увања �о ју-�рос�ори�е и низ разни �ржави во
све�о�. Мојо� ре�ер�оар беше сè �обога� и
�оа�рак�ивен. Го �еев она ш�о ми лежеше и
она ш�о го сакаше �ублика�а, чиј �улс многу
�обро го чувс�вував.
На човек му е не�рија�но �а зборува за
себе, за свои�е �ос�игнувања и ус�еси, но еве
и о� оваа временска �ис�анца, со чис�а �уша
можам �а кажам, �ека сум гор�а би�ејќи �оживеавме големи ес�ра�ни вознеси, �риумфи,
�ризнанија и блескави мигови. Во хроника�а
на наша�а зае�ничка рабо�а ќе с�оменам
�ека уш�е во 1961 го�ина, кога го имав �рво�о
гос�ување на �елевизија�а о� Белгра� во
�рограма�а „Орфеум“, �омнам како �а беше
сега, �ека со нас�а�о� блеснавме. Ја ис�олнив
„Чајорије шукарије“ и грмна а�лауз. И �аму
освоивме �рво мес�о, ш�о за нас беше како �а
сме на крилја�а на среќа�а“.

БРОЈНИ СВЕТСКИ ТУРНЕИ
Во бројните разговори што ги водевме
со Есма Реџепова-Теодосиевска во нејзиниот
дом, таа беше љубезна, смирена и се потсетуваше на поминатите времиња, особено на
турнеите кои како мониста се нижеле во тој
период. Така, таа ни раскажуваше за самите
почетоци и ни го кажа следното: „Прва�а �урнеја беше низ Бугарија во 1961 го�ина, кога се
нај�овме е�ен крај �руг со веќе �озна�и ѕвез�и
на ју-ес�ра�а�а и јас меѓу нив, беше некаков
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promise and that their relationship was only professional one and a partnership.
The frequent long and joint trips indicated
that “where there is a smoke, there is a fire”.
One day Ibrahim got tired of the rumours in
the city and when Esma returned from one of
her tours, her father sharply and strictly threatened her that he would never let her go together
with Stevo and his ensemble on a tour again. She
would stay at home. It was the end. He would
not allow her to get sick of tuberculosis and die
because people talked in secrecy that Stevo was
very ill.
It was quite of a shock for Esma. She didn’t expect such decision by her father in the moments
when she became “somebody” among the “lions
and tigers” in the show business through out the
former Yugoslavia and wider.
Esma explains those unwanted scenes: “I was
crying so much, begging, wailing, and telling thousands of facts and reasons why my father’s decision was sudden and absolutely ungrounded. I was
repeatedly saying that Stevo was a very kind man,
a chief of the orchestra and that he was helping
me a lot to create my music career and my singing
achievements.
After a while, I was tired l of those quarrels and
I simply took my suitcase, put my clothes for the
incoming tour and went straight in front of the hotel “Macedonia” in the centre of Skopje. I stood in
front of my father. I straightened up and bravely
told him:
“Listen father, I am going to Belgrade. We have
a concert tomorrow and don’t you think that anyone can prevent me to go on that tour. Nobody
will stand in my way. I will not allow it, whoever it
might be.”
No sooner said than done. I forgot this episode
of my life like it never happened. Because Stevo
widely opened the doors for my success, and because he was endlessly careful, kind and professional, I couldn’t allow all of that to be destroyed
due to some rumours and vicious gossips.
For a moment my father’s eyes were full of
tears, but he didn’t say a word. He knew that
when I decide something I would do it. But he
also knew that my decision was not wrong, but
the right one.”
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Afterwards Esma introduced some new details from her and Stevo’s journeys. “We travelled
to Belgrade very often. We had a lot of performances. We were sold out and we were respected
both the ensemble and me as a singer. Somehow
we got an idea to move to the capital of the former Yugoslavia. It was not before long when Stevo
through his connections found one modest small
house in Dedinje, at 15 Mali Radojca Street. It was
neglected and ugly. We bought it and remodeled it
according to our wishes. We managed to make it
an accommodation for all of our needs. Stevo also
invited his mother to live with us and we all lived
together with much joy and satisfaction. We had
a roof over our heads and very soon we began to
forge other plans. We didn’t spend so much time in
our new home, because we spent many weeks and
months on long tours throughout former Yugoslavia and abroad. My repertoire had became richer
and more attractive. I sang the songs which suited
me and the songs that the audience loved; I knew
very well to sense the pulse of my audience.
It is kind of uncomfortable feeling when one
speaks about themrseves, about their achievements and successes, but seen from this time distance, I can say with a clean conscience that I am
proud of our great achievements, triumphs, recognitions and shiny moments in our show business.
Within the chronicle of our joint work I’d like to
mention that back in 1961 when I appeared for the
first time on TV Belgrade in the show “Orpheum”, I
remember like it was yesterday, we had a wonderful performance. I sang the song “Chajorije shukarije” and when I finished the thunder of the applause
starled us! We won the first prize which meant that
the dream came true for us.”

NUMEROUS WORLDWIDE TOURS
During the many conversations we had with
Esma Redzepova-Teodosievska at her home, she
was very kind, calm in recalling the past times,
especially the tours which followed each other as pearls on a string. Then she told us about
the early beginnings of her career: “My first tour
was throughout Bulgaria in 1961, when we found
ourselves in the company of famous stars from former Yugoslavia... it was a challenge for me. I started the concert in Sofia with the song for which I
knew that wouldl stir the interest of the audience.
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�ре�извик. Концер�о� во Софија �очна �ака
ш�о јас ја ис�еав �есна�а којаш�о знаев �ека
ќе ги загрее �ланки�е на �ублика�а. Почнаа �а
скан�ираа�: Есма, Есма! Сакаа уш�е �есни о�
нас. Нај�овме решение �ака ш�о, ќе нас�а�име
уш�е е�наш на самио� крај о� концер�о�.
Се наоѓавме на 45-�невна �урнеја во �ржава�а Израел, и �оа во Тел Авив, Наифа, Јафа, Ерусалим и �руги мес�а, кога не с�а�иса лоша�а
вес� ш�о бргу се рашири низ све�о� �ека на 26
јули 1963 го�ина, ка�ас�рофален земјо�рес го
разруши Ско�је. Бевме очајни. Во �уѓина е уш�е
�о�ешко. Неизвеснос�а е �оголема. Се�а фамилија на Реџе�ови е во цен�рално�о гра�ско
�о�рачје на Ско�је. Во гра�о� се и семејс�ва�а
на членови�е на ансамбло�. Разорувања�а како
ш�о се јавуваше се огромни, со жр�ви и ране�и.
Немаше чекање. Ве�наш �обаравме �а ја �рекинеме �урнеја�а. Со �рвио� ле� заминавме о�
Тел Авив во Ско�је. За�екнавме многу наро� на
улици�е. Урна�и згра�и и �омови. С�асувачи на
си�е с�рани. Ги баравме свои�е. Бевме среќни
кога ги �ронај�овме. Никој не нас�ра�ал. Си�е
беа з�рави и живи. Но, �агувавме за урна�и�е
�елови и за оние кои, за жал, о�и�оа засекогаш
во вечнос�а.
Во �аквио� очај, се�ак, сакавме �а внесеме
�ух на о��имизам и на�еж, �ека Ско�је ќе би�е
како феникс. Ќе се изгра�и. Ќе �обие нов лик, нов
живо�. Иако никому не му беше �о �есна, ама
ние решивме �а о�ржиме �обро�ворен концер� во �арко� И�а�ија, на кого �ој�оа многу
луѓе о� си�е возрас�и. Сле�еа уш�е концер�и.
О�ржавме серија концер�и за �обро�ворни
цели и со разни ес�ра�ни имиња. По некое време заминавме на �урнеја во с�ранс�во ш�о
�раеше �ва месеца и сио� чис� �рихо� �реку
Концер�на�а �ирекција на Маке�онија о� наши�е 50 концер�и, беше у�ла�ен во Фон�о� за
нас�ра�ани�е о� земјо�ресна�а ка�ас�рофа.
Нов �ре�извик, ново �а�ување. Сле�на
�ес�инација беше Берлин. Таму имавме �елевизиско снимање за �ржавнио� канал на ДРГ.
Си �оминавме �рекрасно, �онесени о� славје�о
кое сле�еше �о нас�а�о�. Бевме многу �рија�но изнена�ени како Германци�е умеа� �а се
о�уш�а�, �а се рас�оложа� и �а слава�. Навис�ина, �оа се чувс�вуваше и на концер�и�е
и уш�е �овеќе обврзуваше.
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Или, �ак, нас�а�о� на националнио� �елевизиски канал во Виена ка�е ш�о �о� наслово�
„Џи�си шоу“ �риесе� мину�и беа мои, беа
наши, зае�нички, ка�е Авс�ријци�е не �римија,
речиси како �а сме о� бајки�е“, заклучи Есма
Ги имаше многу вакви блескави концертни
претставувања, фестивали и настапи во разни
места и земји пред радио и ТВ аудиториум, по
повод јубилеи и славја, годишнини и настани.
Одделни периоди се посебно бележити и
за паметење и по среќни и по тажни мигови.
Во 1966 година, Есма доживува триумф, но, и
голема загуба. Во месец април останува без
својот многу сакан татко Ибрахим. Смртта на
татка си многу ја погоди и затоа со солзи на
очите ни раскажуваше за тие тажни мигови.
„О�нена�еж 52-го�ишнио� �а�ко, кој рабо�еше о� у�ро �о мрак за си�е нас, а најмалку мислеше на себе, се разболе о� срце и заврши
во болница. Побрзав намерно �а �ој�ам и �а го
ви�ам, �а го гушнам, �а му кажам колку ми значи и �а се молам на Бога �а се крене на нозе.
Во соба�а имаше �ос�а луѓе најблиски и
�о�алечни. Кога се�нав на неговио� креве�
ме �омилува �о коса�а, �о раце�е и ми �розбори како �а е �осле�на сре�ба. Сакаше амане� �а ми ос�ави, и со негова�а му�ра реч �а
заминам о� �ука“.
Во таа прилика нејзиниот татко ѝ рекол:
„Ќерко, кога ќе �о�реш �рво и камен �ие ќе
се �ре�вора� во �ијаман�и. Чувај го С�ево,
и би�и му верна. Тој за �ебе е нај�обрио� човек. Внимавај и на мајка �и и немој �а ја заборавиш. Пам�и ги овие мои зборови, можеби
се �осле�ни коиш�о �и ги зборувам“.До�ека
�ој зборуваше о� мене �ечеа рој солзи �о образи�е, велејќи му �ека ни�у �ие ќе би�а�
�осле�ни зборови ни�у �ака ќе би�е...Не, не
можев �а се соземам. Не сакав �а �омислам
�ека ќе ос�анам без него, �ека �ака бргу ќе
замине о� овој све�. Неизмерно ни значеше и
како ро�и�ел и како �ругар и како му�ар сове�ник, мојо� �раг Ибрахим. Бескрајно �обар
и �лемени�. Тој умееше �а на�рави ш�имунг
кога ќе се�невме кај �р�ези�е, или ќе �уш�еше музика �а не рас�оложи, �а си�е зае�но �а
за�ееме и �а заиграме. Рас�евме и живеевме
с�ло�ени и со голема љубов...
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They began to chant: Esma, Esma! They wanted to
hear more songs from us. We found a solution for
that situation; we decided to appear on the stage
once again at the very end of the concert.
We were on 45- day long tour throughout Israel,
going to Tel Aviv, Haifa, Jaffa, Jerusalem and other cities, when we were shocked by the bad news
that spread out rapidly throughout the world that
on 26 July 1963 an earthquake of catastrophic proportions destroyed Skopje. We were desperate. It is
even more difficult when you are abroad. The uncertainty is much greater. All of Redzepovi family lived
in the central city area in Skopje. The families of the
ensemble members were also in the city. According
to media broadcast the destruction was vast, the
number of casualties and wounded was enormous.
We could not wait. We immediately requested to
cancel the tour. We used the first flight from Tel Aviv
in order to reach Skopje. We found a lot of people
on the streets. There were many collapsed buildings
and houses. There were lot of rescuers everywhere.
We tried to find the members of our families. We
were very happy when we found them. Nobody
was wounded or dead. All of them were alive. But
we mourned for the destroyed homes and for those
who were unfortunately to have die!
In those moments of despair we got up the
courage to impose a spirit of optimism and hope
that Skopje would raise itself like the Phoenix. It
will be rebuilt. It will get a new image, new life.
Although nobody was interested in music at that
time; we decided to hold a humanitarian concert
in the park of Idadija, which was attended by people of all ages. More concerts followed. We held a
series of concerts for humanitarian purposes with
various names of the show business community.
After that we left on a tour abroad which lasted
two months and the whole net income from our
50 concerts were deposited to the Fund for the
causalities of the earthquake through the Concert
Directorate of Macedonia.
New challenge, new journey … Our next destination was Berlin. There was a television broadcast of our show on the state channel of DDR. It
was wonderful experience, and we were exalted
by the praise which followed our performance.
We were very surprised that the Germans could
relax, reach good mood and celebrate. We could
really feel it during our concerts and it bound us
together even more.
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Or, let me mention, our performance on the
national TV channel in Vienna, where in the show
called “Gypsy Show” thirty minutes were reserved
for me, for us, common, when the Austrians welcomed us as if we were characters from the fairy
tales”, said Esma at the end.
There were many such successful concerts,
festivals and performances in various places and
countries, on radio and TV, on the occasion of
different jubilees, celebrations, anniversaries and
events.
Some particular periods deserved to be
marked and remembered, whether they were
happy or sad. In 1966 Esma experienced a great
triumph, but at the same time, a great loss. In April
her beloved father Ibrahim passed away. She was
struck by her father’s death and with her eyes full
of tears she told us about those sad moments:
“Suddenly, the heart of my 52-year old father,
who worked all day long to support all of us, and
who didn’t take care about himself, got weaken
and he ended up in the hospital. I rushed to see
him, to hug him, to tell him how much I care for
him and to pray to God for his health.
There were many people in the room, our closest and remote relatives. When I sat on his bed,
he fondled my hair and my hands and spoke to
me like we are seeing each other for the last time.
He wanted to give me a blessing and to leave that
room with his wise thoughts”.
On that occasion her father told her: “My
daughter, when you touch wood and stone, they
will turn into diamonds. Take good care of Stevo,
and be faithful to him. He is the best man for you.
Take also care of your mother and do not forget
her. Remember my words, maybe they will be the
last words spoken by me”, said her father.
While he was speaking to me, I was all in tears
telling him that neither those were his last words
nor would they be... No, I could not pull myself
together. I could not even imagine that I would
ever lose him, that he would leave this world that
soon. He meant a lot to us, he was not only our parent and friend, but also a wise adviser... my dear
Ibrahim. Who was so endlessly kind and noble. He
knew to create an atmosphere at our dining table
or to turn on the radio to make fun and we were
all together singing and dancing. We were growing
up surrounded by his great love.
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За жал, набргу о�како го �осе�ив во болница�а и се вра�ив во Белгра�, с�аса �рагична�а вес�, многу �ешка и болна, �ека замина
�аму горе меѓу ѕвез�и�е, во вечнос�а. Тоа за
мене беше �ежок у�ар како �ланина... Не го
�реболев и нема �а го �реболам никогаш...“
Животот течеше понатаму. Човек се соочува со реалноста. По два месеца од ненадоместливата загуба на родителот, Есма и Стево
со ансамблот ги чекало големо изненадување
и големо признание. Со неверување ја примиле
поканата за настап во најпрестижниот храм на
културата во Франција, париската сала „Олимпија“. Им понудиле да настапат во големиот
Белградски мјузикл кој ќе гостува во метрополата на Франција. Поканата стасалаа откако
во Домот на синдикатите во Белград ги гледал
и слушал прочуениот импресарио Бруно Кокатрикс. Тој нив ги одбрал за Париз, што било,
навистина, големо признание.
Светската сала „Олимпија“ е невиден
предизвик, приказна од соништата, за секој
естраден уметник и за секоја кариера на еден
музичар. „О� �оче�око� на месец јуни ние
веќе бевме во Париз. Се �о�го�вувавме многу
сериозно за наша�а голема �ромоција, наше�о
�еби, и наша�а лансирна рам�а. Бевме �ре�
многу голем и �ежок ис�и� во кариера�а.
Ме�ро�ола�а Париз не фасцинира со сè ш�о
му �ружа �а ви�и намернико� и �ој�енецо�. Со
е�ен шарм, све�лина и �осебнос� ш�о �лена�
низ авении�е, монумен�и�е, �аркови�е, Ајфелова�а кула, Монмар�р, Дворецо� Лувр...“
Бидејќи импресариото бил многу импресиoниран од нашето шоу, од она што ние отпеавме и отсвиривме во мјузиклoт што тој го
избра, фактички беше одбран и да биде прикажан на најгледаниот канал на Француската национална телевизија.
За патувањето во Париз, Есма ни раскажа
многу необична сторија. Имено, таа ни го раскажа следното: „Ин�ересно е �а се с�омне �ека
во оваа �риказна ш�о се случи неколку �ена �о
�ремиера�а се случи е�ен значаен момен� кој
нè вивна високо во ес�ра�но�о небо. Имено,
�о�ека сè уш�е ние бевме во Париз, �ие �енови, о� официјална �осе�а на Москва, се враќаше францускио� �ре�се�а�ел Шарл �е Гол. Во
очекување �а сле�а авионo� на аеро�ромо�
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беа вклучени �елевизиски�е камери, беше
организиран свечен �речек и си�е беа во исчекување на шефо� на �ржава�а. Кога веќе сè
беше �о�го�вено, �огаш се случува �а �оцни
авионо� со �ре�се�а�ело� на Ре�ублика�а.
И, за наша среќа, о�говорни�е во Француска�а
национална �елевизија, за �а го �о�олна� време�о, го �уш�аа� снимено�о шоу „Есма и ансамбло� Тео�осиевски“. Значи, во е�ен �олку
гле�ан �ермин, кога францускио� гле�ач го
очекува �оаѓање�о и обраќање�о на својо�
�ре�се�а�ел �о �осе�а�а на Москва, �очно
�огаш се еми�ува наше�о шоу. Голема ра�ос�
за нас. Е�ен новинар �о�оа �осе�ливо на�иша
во наслово�: „Де Гол ја лансира Есма Реџе�ова“.
Летото, 1966 година, продолжиле со многу
концерти, дури 104. Настапиле во Сплит, Сараево, Битола, Љубљана, Загреб, Пеќ, Суботица,
Цетиње и каде уште не. Прекрасно лето, филмови, доживувања и многу спомени.
Следело 45-дневно гостување во Советскиот Сојуз.. Во оваа голема земја посетиле многу
градови, меѓу кои: Москва, Ленинград, Волгоград и уште многу, многу други места на овие
евроазиски простори. Сè било добро организирано. Насекаде добиле многу успешни оценки и рецензии во суперлатив..

ТУРНЕИ ПОСЛЕ СВАДБАТА СĖ ДО ДЕНЕС
Според кажувањата на Есма, оттука од Балканот, тргнале зиме среде снегови и мразови, а во белиот Сиднеј слетале среде белото,
сончево австралиско лето. Промената на временските и климатските зони и долгиот напорен 24-часовен пат со прелетани околу 18.000
километри, веднаш се заборавил, кога на сиднејскиот аеродром ги дочекале стотици и стотици наши Македонци. Есма уште во авионот ја
преслекла топлата европска зимска гардероба
и излегла со летен портокалов фустан, со шешир и сандали сè во ист тон.
Следел многу срдечен пречек кој им ги разгалил душите на Есма, Стево и Ансамблот „Теодосиевски“. Тоа било и најава за успешната
австрaлиска турнеја, особено што, меѓу овие
наши сонародници во светот, кои се прочуени
по гостољубието, срдечноста и патриотизмот,
така било насекаде и за сето време. Концерти
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Unfortunately, soon after I visited him in the
hospital and returned to Belgrade, I heard the tragic
news, very difficult and painful, that my father exited this world and joined the stars, the eternity. It
was a heavy strike for me, heavy like a mountain... I
did not and I would not get over his death...”
But life does continue. One encounters the
reality of it. Two months after her father died
Esma and Stevo and the ensemble experienced a
huge surprise and recognition. They could not believe that they received an invitation to sing in the
most prestigious temple of culture in France, the
hall “Olympia” in Paris. They were offered to be
a part of the grand Belgrade musical play which
will take place in the capital of France. They were
invited after the famous impresario Bruno Coquatrix attended their concert in the House of Trade
unions in Belgrade. He chose them to perform in
Paris, which was really a great recognition.
The worldwide famous hall “Olympia” presents a great challenge, a dream story for each
stage artist and for the career of any musician.
”Early in June we were in Paris. We rehearsed very
seriously for our big promotion, our debut and our
launching pad. We were facing a big and difficult
examination in our careers.
We were fascinated by the European metropolis
of Paris and by what it had to offer to the unexpected visitors and foreigners. The city of Paris, with its
charm, illumination and uniqueness which win over
people with its avenues, monuments, parks, the Eiffel Tower, Montmartre, Louvre Castle...”
Because the impresario was very impressed by
our show, by the songs we sang and played in the
musical play which he had chosen, it was elected
to be broadcasted on the most popular channel of
the French national television.
Esma told us a very interesting story connected with their tour to Paris. Namely, she told us
the following: “It is interesting to mention that
in this story which happened few days after the
premiere there was one significant moment which
launched us high into the show business sky. Namely, while we were still in Paris, the French President
Charles De Gaulle returned to Paris after his official visit to Moscow. The television cameras were
turned on expecting the landing of the plane at the
airport, and a formal reception was organized on
that occasion. But, as usually, when everything was
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prepared, the President’s of the Republic plane
was late. Fortunately for us, the decision makers
of the French national television in order to fill the
gap released the show “Esma and Teodosievski ensemble”. It means that in the prime time, when the
average Frenchman expected the return and the
speech of the President after he had visited Moscow, the broadcast of our show began. We were
exalted. Later one inspired journalist put a headline: “De Gaulle has launched Esma Redzepova”.
In the summer of 1966, they continued with
their concerts, which number reached 104. They
had concerts in Split, Sarajevo, Bitola, Ljubljana,
Zagreb, Pekj, Subotica, and Cetinje and in many
other places. It was a wonderful summer, with
movies, adventures and many memories.
Then the Soviet Union followed. They had
45- day tour throughout this large country. They
visited many cities, among which were Moscow, Leningrad, Volgograd and many, many
other places on those Euro-Asian areas. Everything was well organized. In all those places
they were highly appreciated and we received
extraordinary reviews.

TOURS AFTER THEIR WEDDING UNTIL NOW
According to Esma, they departure from the
Balkans in winter time, with snow and ice, and
arrived to the white Sydney in the middle of the
white, sunny Australian summer. The change of
the time and climate zones and the exhausting
24-hour flight approximately 18,000 kilometres
long, was immediately forgotten when hundreds
of Macedonian immigrants welcomed them at
the Sydney Airport. Esma changed her warm
European winter clothes in the airplane and appeared in a summer orange dress, wearing a hat
and sandals in the same colour.
Esma, Stevo and the “Teodosievski” ensemble were cordially welcomed at the airport. It
was an indication that the Australian tour would
be successful because they were surrounded by
Macedonian immigrants who are well- known for
their hospitality, cordiality and patriotism. They
had concerts throughout Australia, the music
halls were overcrowded and there was a mutual
exchange of emotions. They visited a lot of Macedonian homes that were very beautiful, well de-
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одржале по цела Австралија, со преполни сали,
каде имале заемен, емоционално роднокраен
мост. Биле и влегле во многу убаво дотерани
домаќински средени домови на нашите иселеници. Споделиле со нив, со нашите сонародници, дел од времето, носталгијата, татковинската љубов и впечатоците кои ги имало премногу
и во секое место. Тоа биле многу мили, срдечни, отворени луѓе кои сакале да сторат сè
само за да се чувствуваат пријатно и како меѓу
најсвоите. Секако, концертот во Сиднеј на кој
присуствувале 200.000 присутни во Хајд Парк
ќе остане запаметен по својот рекорд.
Потоа, со возбуда раскажува Есма: „Не,
нема �а заборавам кога во Си�неј с�ецијално
за�еав за е�ен �овозрасен свеш�еник на Маке�онска�а �равославна црква. Каков чу�есен
лик. Како о� икона беше �ресликан неговио�
�лемени� �огле�, убаво негувана�а бра�а и
сè на него. С�ануваше збор за свеш�енико�
Михајло Гогов, кој �о�оцна с�ана �оглавар на
МПЦ, негово�о блаженс�во г.г. Михаил, кој ми
ос�ави многу силен в�eча�ок. Го забелажав
уш�е о� аеро�ромска�а згра�а меѓу �олку�е
нашинци и знаев, �ека �оа е значаен о�ец во
�уховни�е храмови.
Цела�а �урнеја во нај�алечнио� кон�инен� сре�е ле�о, ос�анува засекогаш меморирана во мене, би�ејќи беше �реубаво �оживување низ 7,5 милиони киломе�ри ква�ра�ни
голема�а авс�ралиска земја“.
Според зборовите на Есма, враќањето
од Австралија го искористиле да ја посетат
Индија. Така, таа ни го кажа следното: „На
враќање решивме со С�ево �а ос�анеме некој
�ен во Ин�ија, би�ејќи ми беше �ре�извик �а
ви�ам о� ка�е се влеча� �ракорени�е на некои семејни лози о� Роми�е рас�рскани �о белио� све�. Така вела� �ека се о� ин�иски�е
�рос�ори. Наши�е �ес�инации беа Њу Делхи
и Бомбај. Во врела�а влажна клима, �о улици�е, низ �ворови�е, �рговски�е цен�ри, �о
мермерни�е раскошни монумен�и и храмови,
ви�овме кон�рас�и на живо�о� и смр��а.
Кон�рас�и кои �ешко може �а се o�иша�
на мал �рос�ор. Пре� нас �ефилираше крајна сиромаш�ија и луѓе кои мола� за корка
леб и милос�иња, �а сè �о големи раскошни
бога�с�ва и блесок“.
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Кога се вратиле дома во Белград, по неколку дена Стево ја изненадил Есма со добра вест,
донесувајќи прекрасно дизјаниран и стокмен
повеќејазичен проспект во боја насловен
„Есма и Ансамбл Теодосиевски“. Прекрасно
издание. Да не можеш очи да тргнеш од така
професионално направена брошура. Стево
само со една реченица кажал дека чини 12 милиони. Ау, си рекла Есма, ми отидоа парите за
нашата нова куќа. Се налутила, и не му прозборела цел месец.
Но, времето покажало дека Стево бил во
право. Полн погодок. Многу било потребно едно
такво монографско издание за нив. Бидејќи каде
и да го испрателе заедно со плочата и нивниот
репертоар, доаѓале и покани за нови гостувања.
До 1971 година, биле распродадени, а во
претходните две години биле на турнеи во
Америка, Канада и други земји низ европскиот
континент.
Некаде во пролетта 1974 година, се укажала можност да откупат половина изградена
куќа, на белградското Јулино Брдо. Но, тоа
било ново место, непозната средина, други соседи, сè некако било поинаку. Туѓо. За десетте години минати на Дедиње, стекнале многу
пријатели, се навикнале на тоа нивно катче и на
околината и одлично функционирале, што им
било жал да заминат, иако таму просторот бил
тесен и не баш функционален.
За новото живеалиште Есма ќе рече:
„Се�ак, �ос�е�ено се �ривикнувавме во нови�е
услови. Тоа беше ново�о семејно гнез�о и колку �обргу, �олку �оарно го �оминувавме �ој
а�а��aционен �ерио�. Тукуш�о се вселивме
и �очнавме �а го сре�уваме, не чекаше �а� за
Иран, како ексклузивни гос�и во �оговоро� со
сала�а „Мајами“ во Техеран. Е�но големо ин�ересно з�ание за мјузикл во главнио� гра� на
Иран. Многу слична со �ариска�а „Ли�о“. Таму
веќе гос�увале Домeнико Мо�уњо, Ал Бано и
многу �руги све�ски ѕвез�и. Ние нас�а�увавме
�ри месеци, ш�о беше навис�ина многу �олг
концер�ен циклус. Гос�ување�о се сов�а�на
со �рослава�а на 8 Мар�, �а ние о�ржавме
концер� во �амошна�а југословенска амбаса�а, на кој �ој�е и целио� �и�лома�ски кор, а
с�ецијален гос�ин беше Фарах Диба, со�руга�а
на иранскио� шах Реза Пахлави“.
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signed and cosy. They spent part of their time with
their Macedonian hosts, sharing their nostalgia,
love for their homeland and many impressions.
Those were very dear, cordial, honest people who
wanted to create a pleasant atmosphere and to
make them feel like they were at home. Certainly,
the concert in Hyde Park in Sydney which was attended by 200,000 visitors will be remembered as
one of their their record concerts.
Esma with a bit of excitement is telling: “No,
I will never forget when in Sydney I sang specially to one older priest of the Macedonian Orthodox Church. What a marvellous person. His noble
look, his trimmed beard and his complete appearance resembled the icons I have already seen in
the church. That priest was Mihajlo Gogov, who
later became the Archbishop of the Macedonian
Orthodox Church, His Beatitude Mihail, who made
a great impression on me. I noticed his as soon as
we landed at the airport among so many Macedonian people and I somehow knew that he must be a
very important priest in the spiritual temples.
The whole tour to the most distant continent
in the midst of one hot summer will always stay
in my memories, because it was wonderful experience on the territory of the 7, 5 millions square
kilometres Australian soil”.

ESMA

eyes from the brochure which was so professionally done. Stevo told Esma that he paid 12 million
for the brochure. Wow, the money I planned for
our new house was gone, thought Esma. She got
angry and didn’t speak to him the whole month.
However, time was witness that Stevo was
right. He had made a bull’s eye. They really needed such a brochure about them. Because, wherever they sent it together with their record and
repertoire, invitations for new tours followed.
They were sold out up to 1971, and in the next
two years they were on tours to America, Canada
and other European countries.
It was the spring of 1974 when they got the
opportunity to buy one half of an already built
house located at Julino Brdo in Belgrade. But, it
was a new place, unfamiliar surroundings, neighbours, everything was much more different. She
felt alienated. During the ten years they spent on
Dedinje, they had acquired many friends, they
got used to that sentimental corner and its surrounding and their life was great, although their
previous home was not that spacious and functional, but they felt sad when they left it.

According to Esma’s words, they used their
return trip from Australia to visit India. Next
what she told us was the following: “Stevo and I
decided to stay few days in India on our way back
to Belgrade, because it was a challenge for me
to find out where were the roots of some Roma
families that are scattered throughout the world
came from. Somebody said that they originated
from the Indian area. Our destinations were New
Delhi and Bombay. In the hot and humid climate,
along the streets, in the yards, shopping malls, on
the marble luxurious monuments and temples we
witnessed extreme opposites of life and death. Opposites from those that one could hardly describe.
We could see extreme poverty and people begging
for piece of bread and alms, but also wealth riches
and glamour”.

Describing their new home Esma will say:
“However, we gradually got used to our new
home. It was our new family nest and we needed
to get used to it as soon as possible. We just moved
to it and started to decorate it, the tour to Iran followed. We were to be exclusive guests according
to the contract with the “Miami” hall in Tehran. A
large and very interesting construction created for
music in the capital of Iran. Very similar to “Lido”
in Paris. Domenico Modugno, Al Bano and many
other famous stars have already had concerts in
that music hall. We had a three months contract,
which was really a very long concert cycle. During
our stay we had a concert in the previous Yugoslav embassy on the occasion of the International
Women’s Day 8 March, which was attended by the
whole diplomatic corps, and the special guest of
that event was Farah Diba, the wife of the Shah of
Iran Reza Pahlavi".

Several days after they returned to Belgrade
Stevo surprised Esma by bringing her well designed and edited multilingual colour brochure
with the title “Esma and Teodosievski Ensemble”.
It was a beautiful edition. One could not turn their

Unfortunately, we have already had agreement
on a concert in Bulgaria and we could not prolong
our stay in Iran. In our neighbouring country, Bulgaria, we stayed pretty long, 240 days and we had
349 concerts. And the last, 350th concert we held
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Ако немавме веќе �оговорено �а�ување
за Бугарија, ние можевме �а го �ро�олжиме
гос�ување�о во Иран за уш�е некое време.
Во сосе�на Бугарија ос�анавме �олго, 240 �ена
и о�ржавме 349 концер�и. Заокружувајќи го
350. во југословенска�а амбаса�а во Софија �о
�ово� Дено� на Ре�ублика�а.
Пролетта, 1974 година, во домот на Теодосиевски влегол човек во години. Тој бил црномурест и бил менаџер по име Риши кој дошол од Индија како директор на Романолошкиот институт. Неговата цел била да ги запознае
Есма и Стево и да го испита пулсот дали имаат
желба да патуваат за Индија на ромскиот фестивал. Секако, дека една таква укажана чест
и лично врачена покана од организаторот, не
можела да биде одбиена и пропуштена. Туку
и тоа индиско патешествие со толку почести и
внимание, уште повеќе го дополнува богатиот
мозаичен естраден живот.
Како резултат на преговорите со менаџерот од Индија, Есма и Ансамблот „Теодосиевски“ гостувале во градот Чандигар, каде се
одржал Светскиот фестивал на ромската музика, со учество на претставници од 20 земји од
светот. Таму Есма и официјално била прогласена за „Кралица на ромска�а музика“.
Патувањата и гостувањата на Есма и Стево Теодосиевски продолжиле, речиси со иста
динамика за цело време. На нивна адреса им
стасувале покани од многу страни и станувало
збор за големи турнеи. Така, најпрво, осум месеци биле низ Швајцарија, Франција, Западна
Германија, Белгија, Холандија, Данска, Шведска и други земји. Веднаш по една ваква мамутска турнеја по стариот континент, следел
летот преку Атлантикот во Америка, Канада и
Мексико. Таму биле цели 16 месеци.
Исто така, и во 1983 година, биле поканети на Вториот светски фестивал на Ромите во
Чандигар, во Индија. По спектакуларниот настап останале уште две недели како гости на
владата на Индија и ги доживеале големите почести, признанија и вниманија.
Во период од триесетина години колку
што живееја Есма и Стево во Белград одржале
илјадници концерти. Затоа, поради големиот
број настапи во голем број држави на сите континенти биле наречени „граѓани на светот“.
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Со враќањето во Скопје, Есма и Ансамблот
„Теодосиевски“ продолжиле со исто темпо во
одржувањето на концерти, особено на хуманитарен план, за што добиле илјадници пофалници. Така, во 1995 година ја реализирале големата западноевропска турнеја, на која Есма
била прогласена за „Прима�она на евро�ско�о
�еење“ и таа станала единствен фолк-пејач носител на оваа награда.
Во 1997 година кога починал големиот Стево Теодосиевски, Есма била прогласена за
најхумана жена во Македонија.
Смртта на нејзиниот сопруг Стево во 1997
година, длабоко ја трогна Есма Реџепова. На
тагата и немаше крај. Загубата на својот животен сопатник Стево, Есма не можеше да ја прифати и да поверува дека тоа е вистина. Но, тоа
беше Господова работа.
Неколку години по смртта на Стево, Есма
тагуваше и стагнираше на естрадната сцена.
Дури после три години, таа ја продолжи својата пејачка кариера заедно со оркестарот „Теодосиевски“. Во негова чест едно од внучињата
е крстено по дедо му Стево, а една од внуките
го носи името на Есма.
Но, животот си го направи своето. Есма повторно се искачи на сцената и ја продолжи својата
кариера во Македонија, на Балканот и светот, поради што доби голем број награди и признанија.
Треба да се нагласи дека Стево Теодосиевски
бил голем аналитичар и човек кој водел грижа да
остави траги за сите членови на неговиот тим и
случувањата на заедничкиот музички живот. Така,
тој водел евиденција за концертите: бројот на
концертите и бројот на посетителите, местатата
каде се одржуваат, државите, одгласите во средствата за информирање и други карактеристики.
Според тие податоци направен е еден рекапитулар на бројот на заедничките концерти на Есма,
Стево и нивниот оркестар „Теодосиевски“, кој
изнесува околу 12.000 комерцијални концерти, и
околу 2.000 концерти со хуманитарен карактер.
По смртта на Стево, Есма со оркестрите
„Теодосиевски“ и „ Есма бенд“, ја продолжила својата естрадна кариера. Во период од
петнаесетина години има одржано повеќе од
илјада самостојни концерти, од кои голем број
се со хуманитарен карактер. Затоа бројката од
15.000 заеднички концерти кажува сè.
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was the concert in the previous Yugoslav embassy
in Sofia on the occasion of the Republic’s Day.
In the spring 1974, a swarthy older man entered the Teodosievski home. That was the manager Rishi who came from India as a director of
the Institute of Romanology. He wanted to meet
Esma and Stevo and to ask them whether they
were willing to go to India for the Roma festival.
Of course, they could not refuse such an honour
and a personally delivered invitation by the organizer. They knew that their additional trip to India
would enrich their life in show business.
As a result of their negotiation with the
manager from India, Esma and “Teodosievski”
Ensemble visited the city of Chandigarh, where
the World festival of Roma music took place, in
which participated representatives of 20 countries around the world. On that festival Esma was
officially pronounced “The queen of the Roma
music”.
Esma and Stevo Teodosievski continued to
travel and hold concerts with the same energy.
They received invitations for grand tours from
the whole world. At first, they held concerts in
Switzerland, France, Western Germany, Belgium,
Holland, Denmark, Sweden and other countries
which lasted for eight months. After such an
enormous tour across the old continent, a flight
over the Atlantic to America, Canada and Mexico
followed. They stayed there for 16 months.
They were also invited to the Second World
festival of Roma song in Chandigarh, India in
1983. After their spectacular performance they
stayed another two weeks as guests of the Government of India and they received the greatest
honours, recognitions and very much attention.
During those 30 years of Esma and Stevo’s
life in Belgrade, they held thousands of concerts.
Due to their numerous performances in many
countries across all continents, they were given
the name “citizens of the world”.
When they returned to Skopje, Esma and “Teodosievski” Ensemble continued to give concerts at
the same pace, especially humanitarian concerts for
which they were awarded thousands of certificates
of merit. In 1995 they realized the grand West-European tour, during which Esma was pronounced
“Prima donna of the European song” and she became the only folk singer who ever won that prize.
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In 1997 when her husband Stevo Teodosievski
passed away Esma was pronounced the most humanitarian woman in Macedonia.
Esma Redzepova was deeply shaken by her
husband Stevo’s death in 1997. Her sorrow has
been endless. Esma couldn’t accept the loss of
her lifelong partner Stevo and believe that it was
the final truth. But it was God’s will.
Few years after Stevo died Esma mourned
and didn’t involve herself in show business. It
was until some three years from Stevo’s death
that she decided to continue her career as a singer accompanied by “Teodosievski” orchestra.
In Stevo’s honour, one of their grandsons was
named Stevo, and one of their granddaughters
was named Esma.
But as life goes on. Esma entered the great
stage again and continued her career in Macedonia, and in the Balkans and also worldwide.
We need to mention that Stevo Teodosievski
was a great analyst and that he was a person who
took care of the career pathways of all members of
his orchestra and their future careers in the music
business. He kept files on the concerts: the number of concerts and number of visitors, the places
and the where the concerts were held, the reactions in the media etc. According to that data, one
can calculate the number of concerts that Esma,
Stevo and their orchestra “Teodosievski” held,
that is, approximately 12,000 commercial concerts
and approximately 2,000 humanitarian concerts.
After the death of Stevo, Esma continued
her show career with “Teodosievski” and “Esma
Band” orchestras. Within a period of 15 years
they held more than a thousand concerts, more
of which were humanitarian. The number of
15,000 concerts speaks for itself.
After Esma became a widow, she organized
her concerts predominantly abroad, especially in
2000 when Esma realized her first tour to Belgium,
on 12 and 15 April in Brussels. Then in May 2000
Esma went to London, Great Britain. Within ten
days in the same month she held eight more concerts in Madrid, Murcia, Valladolid, Burgos, Barcelona, Saragossa and Elche. After a break of one
month, Esma visited Germany, the country she is
most fond of, and she held two concerts, one in
Berlin and the other in Hanover, and she continued her tour to Bent and Bruges, in Belgium.
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Во периодот без Стево, концертите на Есма
биле насочени кон странство. Тоа особено е
изразено од 2000 година, кога Есма ја организирала нејзината прва турнеја во Белгија, а тоа
се случило на 12 и 15 април во Брисел. Потоа,
во мај 2000 година, Есма имала успешно гостување во Лондон, во Велика Британија. Истиот
месец таа со својот оркестар имала подолга
турнеја и во рок од десетина дена одржала 8
многу успешни концерти во Мадрид, Мурсија,
Валјадолид, Бургос, Барселона, Сарагоса и
Елче. По пауза од еден месец Есма гостувала
во Германија, земјата која многу ја сака, каде
одржала два концерта во Берлин и Хановер, за
потоа да одржи уште два концерта во градовите Бент и Бриж, во Белгија.
За Есма Реџепова-Теодосиевска, 2001 година ќе остане во трајно сеќавање, бидејќи
тогаш, по смртта на Стево таа одржала многу
концерти во земјата и во странство. Таа година ја потсетува на времето кога заедно со
Ансамблот „Теодосиевски“ одржувале и по
три концерти во денот, како да се гледа филм
во киносалите. Така, на 3 јануари 2001 година
повторно гостувала во Шпанија, одржувајки
концерти во поголемите градови Валенсија,
Мадрид и Малага. Еден ден подоцна, токму на
православен Божиќ таа имала концерт во Торино, во Италија. Еден месец подоцна имала
подолга турнеја во Франција и тоа еден незаборавен концерт во Париз и уште три во околните градови.
Турнејата во Холандија, пак, за Есма била
една од подолгите и траела од 16 април до 5
мај 2001 година. Во тој период таа одржала
14 концерти во различни градови, како што
се: Антверпен, Амстердам, Мастрихт, Гронинген и други. Потоа од 5 до 15 октомври
2001 година, гостувала во САД, каде имала 6
концерти во преполнетите сали во Њујорк,
Бостон, Дурхам и други места во различни
држави. Од САД гостувањето го продолжила
во Канада, таму во исполнетата голема сала
на Меси Хол присуствувале и голем број Македонци од сите делови на Македонија, а кои
живеат во Торонто.
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Се чини дека 2007 година е една од најплодните години за Есма Реџепова-Теодосиевска.
Во периодот од 6 март до 31декември 2007
година, само во државите на Европската унија
одржала четириесетина концерти, меѓу кои
во трајно сеќавање ќе останат запаметени естрадните настапи во преполнетите сали во Берлин, Виена, Лондон, Будимпешта, Милано, Лисабон, Осло, Стокхолм, Стразбур, Барселона,
Мадрид и други поголеми градови. Исто така,
во 2007 година, Есма гостувала четири пати во
Атина и еднаш во Лемнос, каде во етерот ја раширила ромската и македонската песна. Истата година, меѓу другите центри, гостувала и во
Киев, Загреб и Мостар.
Меѓутоа, за Есма Реџепова-Теодосиевска и
нејзиниот оркестар, 2008 година е забележана
како година со најмногу одржани концерти во
странство. Во таа година Есма одржала голем
број концерти во Република Македонија и околу 50 пати настапила во различни земји, каде
ја претставувала културата на Република Македонија. Така, меѓу другите земји, одржала
неповторливи концерти во: Ливерпул, Берлин,
Гетеборг, Атина, Истанбул, Прага, Варшава,
Москва и други светски метрополи.
Во периодот од 2008 до 2014 година, Есма
Реџепова имала поголем број концерти во државите во поранешна Југославија, каде во тој
период со Ансамблот „Теодосиевски“ одржала речиси илјада концерти. Овој пат Есма ги
повторила и обновила сеќавањата со публиката која неизмерно ја цени, почитува и присуствува на нејзините концерти во сите места,
а особено во градовите, меѓу кои се вбројуваат: Љубљана, Бања Лука, Загреб, Белград,
Осиек, Марибор, Врање, Опатија, Бар и многу,
многу други центри.
Во 2013 година, Есма Реџепова-Теодосиевска заслужно стана „Национален уметник на
Република Македонија“. Во овој период таа
го прослави својот јубилеј „55 години Есма со
нејзината песна“, со што се оддолжи на својот
ромски и македонски народ, афирмирајќи ја
ширум светот македонската и ромската песна,
како и Република Македонија.
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Esma Redzepova-Teodosievska will remember
2001 forever because she held many concerts in
her country and abroad. She recalls that during
2001 she and the “Teodosievski” Ensemble held
three concerts a day, like as in a movie theatre. On
3 January 2001 she re-visited Spain and held concerts in the major cities like Valencia, Madrid and
Malaga. On orthodox Christmas she held a concert in Turin, Italy. The next month she had tour in
France and she held one unforgettable concert in
Paris and three more in neighbouring cities.
The tour in Holland was one of her longer tours
and it lasted from 16 April to 5 of May 2001. During
that period she held 14 concerts in Antwerp, Amsterdam, Maastricht, Groningen etc. From 5 - 15
October 2001 she visited USA where she held six
concerts in the overcrowded halls in New York,
Boston, Durkheim and other places in different
states. From USA she continued her tour into Canada where numerous Macedonians from all parts
of Macedonia who live in Toronto attended her
concert in the huge hall Massey Hall.
It seems that 2007 was the most fertile year
for Esma Redzepova-Teodosievska. Between 6
March and 31 December 2007 Esma had about 40
concerts in the states members of the European
Union, among which the most remarkable were
the concerts in the overcrowded halls in Berlin,
Vienna, London, Budapest, Milan, Lisbon, Oslo,
Stockholm, Strasburg, Barcelona, Madrid and
other major cities. In 2007 Esma visited Athens

ESMA

four times and Lemnos one time, and she didn’t
miss the opportunity to sing Roma and Macedonian songs. The same year she visited also Kiev,
Zagreb and Mostar.
However, Esma Redzepova-Teodosievska and
her orchestra will remember 2008 as a year when
they held most concerts abroad. She also organized many concerts in the Republic of Macedonia in 2008, and she had about 50 performances
in various countries where she represented the
culture of the Republic of Macedonia. Those
were the fabulous concerts in Liverpool, Berlin,
Goteborg, Athens, Istanbul, Prague, Warsaw,
Moscow and other world metropolis.
From 2008 to 2014 Esma Redzepova has organized a lot of concerts in the countries of the
former Yugoslavia, that is she and “Teodosievski” Ensemble held almost a thousand concerts.
During that tour Esma restored her memories
when she saw the audience which appreciated,
respected and loved her. Her fans attended her
concerts in Ljubljana, Banja Luka, Zagreb, Belgrade, Osijek, Maribor, Vranje, Opatija, Bar and in
many, many other cities.
In 2013 Esma Redzepova-Teodosievska deserved a title of “National artist of the Republic of
Macedonia”. She simultaneously celebrated her
55th jubilee of Esma’s song, by which she paid the
Roma and Macedonian people back for their support, affirming the Macedonian and Roma songs
and the Republic of Macedonia all over the world.

Есма и Стево со пејачи во Белград / Esma and Stevo with singers in Belgrade
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Есма со пријателките во Валандово / Esma with her friends in Valandovo

Есма со млади играорки / Esma with young folk dancers
Есма на сцена со оркестарот / Esma on the stage with orcestar

ГОДИШНИНИ И ЈУБИЛЕИ

Е

сма Реџепова - Теодосиевска и Ансамблот „Теодосиевски“ најпрво го
прославиле својот 25-годишен јубилеј во Белград на 8 декември 1982 година. Тоа се случило кога се вратиле од Индија
во Белград. Таму, во Меѓународниот прес-центар, директорот Перо Ивачиќ организирал специјална прес-конференција за Есма и Стево Теодосиевски, за нивните 25 многу значајни и исклучително успешни естрадни години. Ивачиќ,
пред насобраните новинари од многу медиуми,
изјавил дека тоа е прес со амбасадорите на југословенската естрада а по повод нивниот сребрен јубилеј, кој се одбележува, бидејки Есма и
Стево го заслужуваат тоа.
По обраќањето на Ивачиќ, govorelпретседателот на естрадниот еснаф и уредник во
Радио Белград, Светислав Вуковик, кој во таа
пригода меѓу другото рекол:
„Со гор�ос� морам ов�е �а нагласам, �ека
југословенска�а ес�ра�а �осега немала �акви
уме�ници како Есма и С�ево Тео�осиевски. Тие
најмалку време �оминуваа� �ома. Куфери�е
секогаш им се с�акувани за нови �а�увања,
нови �урнеи и нови �ре�извици. С�ево сам ја
учел Есма и �ерфек�но ја научила музика�а и се
из�игнала високо во ѕвез�ено�о ес�ра�но небо.
Toj ja �ронај�е и ја лансира Есма Реџе�ова.
Ин�ер�ре�а�ор о� голем форма� и со глас кој
никого не го ос�ава рамно�ушен, како и вир�уозни�е хармоникашки волше�с�ва на С�ево.
Песна�а им ги с�ои и кариери�е и живо�и�е.
Тие се венчаа �о �есе�го�ишна зае�ничка
уме�ничка рабо�а.“
Големи комплименти следеле и од останатите видни личности и новинарски пера, кои
биле дел од свечениот чин по повод сребрениот
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јубилеј на тандемот Теодосиевски во Меѓународниот прес-центар во Белград. Навистина е
убаво кога некој ќе се досети и ќе ги одбележи јубилеите, настаните и значајните естрадни
поводи.
За тие две и пол децении, Есма и Стево го
обиколиле светот, патувајќи по воздух, вода и
копно стотици илјади километри и одржувајќи
импресивен број концерти, од кои голем дел и
за хуманитарни цели.
На јубилејот беше потенцирано дека тие
се познати и уште по една голема човечка доблест. Имено, прифатија, одгледаа и им подарија
иднина на многу млади таленти, на многу деца и
млади, кои под закрилата и со голема упорност
и работа на Есма и Стево, научија да свират и
пејат а кога требало и да заиграат. Немало отстапување и гледање низ прсти. Есма како нивна
вистинска мајка се грижела за нив, а тие нашле
многу топлина во домот на Теодосиевски, живеејќи како едно компактно семејство. По неколкуте заеднички години, дел од нив заминале
по своите патишта, некои формирале музички
друштва, трети направиле кариера и свиле свое
семејно гнездо. Во секој случај, тоа било огромна хумана мисија и добротворие, покажано
и докажано на дело, со години потврдено од
Есма и Стево Теодосиевски.
Исто така, беше кажано дека Есма и Стево
Теодосиевски и нивниот ансамбл се вистинска
музичко-сценска машинерија, која доживува толку многу успеси и признанија, кои, каде
и да гостуваат, речиси секогаш се враќаат со
многу комплименти, успеси, бисови и овации.
Секако, дека за еден така импресивен концертен биланс, стои многу работа, проби, компонирање, ТВ шоу... Тие настапувале дури и во
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I

mmediately after they’d returned to Belgrade
from India, Esma Redzepova-Teodosievska
and the ensemble “Teodosievski” celebrated
their 25th anniversary in Belgrade on December 8, 1982,. There, in the International Press Center, Director Pero Ivacic organized a special press
conference for Esma and Stevo Teodosievski for
their 25 very important and extremely successful
years on the concert stage. Ivacic told the journalists from the media that it was a press meeting about the ambassadors of the Yugoslav music
marking their silver anniversary which was to be
celebrated because Esma and Stevo deserved
the recognition.
After Mr. Ivacic’s address, the president of
the music guild and editor at Radio Belgrade,
Svetislav Vukovich took the floor on that occasion, among other things, said:
“It gives me great pride to point out here that on
the Yugoslav musical stage there have been no such
artists as Esma and Stevo Teodosievski thus far. They
spend a very short time at home. Their bags are always packed for new trips, new tours and new challenges. Stevo has taught Esma how to sing professionally and she has perfectly learned the music and
risen high in the star-filled sky of the her music.
Stevo recognized the talent of Esma Redzepova and launched her on a career in the world of music as an performer of great caliber with in a voice
which leaves nobody indifferent; the same is true
of the virtuoso accordion magic of Stevo as well. It
was her singing that connected both their careers
and lives. They were married after working together for ten-years.“

Great compliments were given by other prominent personalities and journalists that were part
of that ceremony of the silver jubilee of the duo
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Teodosievski in the International Press Centre of
Belgrade. It is really wonderful to be able to mark
anniversaries, events and important occasions on
the music stage.
During those two and a half decades, Esma
and Stevo has toured the world, traveling hundreds of thousands of miles in the air, on the
water and over the land as they held an impressive number of concerts, many of which were for
charity.
At the jubilee it was emphasized that they
were known for yet another great humane virtue. Namely, they’ve adopted, raised and provided a future for many young talentedchildren
who, being under Esma’s and Stevo’s wing, have
learned to play instruments,sing and dance by
their wiliness to be tutored by Esma and Stevo.
Esma’s and Stevo’s were to be as real parents for
this children giving them the tools to be successful adults as their biological parents would have
done if they were ability to do so. These chidren
found a warm and nurturing environment within
thehome of the Teodosievskis, living together as
a family. After spending several years together,
some of them have gone out on their own life
paths, some of them have formed their own music bands, and others have forged their careers
and built their family nests in other countries.
In any case, it was a huge humanitarian mission
showed byEsma and Stevo Teodosievski for
many years.
It is also said that Esma and Stevo Teodosievski and their ensemble were a real musical-stage
performance that experiencing so much success
and recognition that, no matter where they’d performed they’ve almost always returned with a lot
of compliments, encores and standing ovations.
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ЕСМА

најоддалечени села, во училишта, универзитети, градови, болници, амбасади, стадиони,
бродови, пустини, светски концертни сали...
На сребрениот јубилеј, Есма и Стево, заедно со оркестарот биле среќни и неизмерно му
се радувале на животот, функционирајки извонредно синхроно и со голема енергија и темперамент, освојувајки ги естрадните сцени на
сите меридијани во светот.
Во тие 25 години Есма Реџепова-Теодосиевска со сопругот Стево Теодосиевски и нивниот ансамбл најмногу концерти одржувале кога
во поранешна Југославија се граделе пруги,
мостови и патишта. Голем број од концертите
биле со хуманитарен карактер, по кој тие биле
препознатливи. Така, тие одржале концерти
кога се градела пругата Белград-Бар, кога се
правел автопатот Белград-Загреб, учествувале
на градилишта во Војводина, на пошумувања,
кога се градела големата хидроцентрала кај
Заечар и на други места. Исто така, имале многу гостувања за стари лица, за хендикепирани,
за лица со посебни потреби, во старечки домови. Во тие 25 години биле познати по тоа што
Есма и Ансамблот „Теодосиевски“ оделе секаде каде што имало потреба.
Четири-пет години по распадот на поранешна Југославија, Есма и Ансамблот „Теодосиевски“ биле меѓу првите естрадни уметници што
гостувале на просторите на бивша Југославија.
Тоа било во Словенија на празникот на Ромите,
8. Април, кога разбудиле многу емоции, бидејќи
Есма била пејачка со космополитски дух, пред
која не постоеле национални бариери.
Смртта на нејзиниот сопруг и придружник
Стево Теодосиевски на 9 април 1997 година,
како да ѝ ги зголеми нејзините напори да помага на хуманитарен план. Почнала да одржува
хуманитарни концерти ширум Република Македонија, да ги полни салите во Скопје, Загреб,
во многу места на Јадранот, на Балканскиот
Полуостров и во Европа.
Концертот завршил со песна за нејзиниот
град Скопје, а Есма била побогата за уште едно
обожавање од своите сограѓани, кои ја слушнале номинацијата за Нобелова награда за мир.
Номинацијата била дадена од Југословенскиот
црвен крст, а поддржана од повеќе други институции од областа на културата и естрадата.
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Имено, во 2002 година, Есма ги одбележуваше 45-те години на македонската естрада,
од кои во тој период, четири децении беше
присутна на подиумите во светот. Средствата
од тој концерт беа наменети за хуманитарни цели, една од големите карактеристики на
Есма Реџепова-Теодосиевска.

50 ГОДИНИ НА СЦЕНАТА
По повод 50-годишниот јубилеј во кариерата на Примадоната на ромската и на македонската народна песна, Есма Реџепова-Теодосиевска, во преполната Универзална сала
во Скопје се одржал концерт на 16 март 2006
година. Притоа, актерот Страшо Милошевски
ја извел монодрамата „Есма“ од Борче Нечовски. Но, се чини дека монодрамата и песните
не биле доволни да се опише целиот пат и големиот придонес што во изминатите пет децении Есма го оставила како печат во историја на
македонската и на ромската народна музика.
Песната и го одредила животниот пат на
жената што на сите им се обраќа со „мило
мое“, на жената што е прогласена за Кралица
на ромската музика, за Милениумска пејачка,
Примадона на европското пеење. А „Зошто си
ме мајко родила“, „Сите девојчиња мамо се
мажија“, „Чајорије шукарије“, „Девла“ се меѓу
евергрините што живеат веќе 50 години.
На концертот Есма добила топли поздрави од многу видни личности од Владата и
Собранието на Република Македонија, како и
од бројни други институции што ѝ ги упатиле
на дамата со големо срце и топла прегратка
за целиот човеков род. Во таа пригода, македонската дива, Калиопи во името на членовите на Здружението на автори на музички дела
„Шпато“, објави дека ја номинирале Есма за
престижната награда на принцот од Шпанија.
Исто така, клубот „Лајонс“ побара на Есма да
ѝ се додели дипломатски пасош како заслужен
граѓанин и амбасадор на културата на Република Македонија.
Но и на својот златен јубилеј Есма не заборавила на својата публика, на својот народ и
топло им се заблагодарила. Притоа, објавила
дека средствата од јубилејниот концерт и од
петте концерти што ги одржала во изминатата
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Of course that behind all of that lot of work, rehearsals, composing, TV shows. They’ve performed
even in the most remote of villages, schools, universities, cities, hospitals, embassies, stadiums, ships,
deserts, and in world concert halls.
At their silver jubilee, Esma and Stevo, together with their orchestra, were immensely happy rejoicing in their livesand also because they
had won many music awards given to them from
organization all over the world because ot their
boundless energy and temperament.
During those past 25 years Esma Redzepova
Teodosievska with her husband Stevo Teodosievski and their ensemble mainly held concerts in the former Yugoslavia before all the
railroads, bridges and roads were built. Many of
their concerts for their humanitarian effortsand
for which they were recognized. So, they held
concerts when the railroad Belgrade-Bar was
built, when the highway Belgrade-Zagreb was
built, they performed at the construction sites
in Vojvodina, at the sites of the afforestation,
when the large hydroelectric plant in Zajecar
was built, and elsewhere. In addition they had
also made many humanitarian visits to the elderly, the handicapped, the disabled, and to nursing homes. In those 25 years it was known for a
fact that Esma and the ensemble “Teodosievski” would go to wherever there was a need.
Four or five years after the dissolution of the
former Yugoslavia, Esma and the ensemble “Teodosievski” were among the first artists who were
guests in the other republics of the former Yugoslavia, for example in Slovenia on April 8, the day
of the Roma, when they woke many emotions of
their audience because Esma was a singer with a
cosmopolitan spirit before for whom there were
no national barriers.
The death of Stevo Teodosievski, her husband
and life companion, on April 9, 1997 seemed to
increase her efforts on humanitarian and charity
plan. She started holding humanitarian concerts
throughout the Republic of Macedonia and in
many places on the Adriatic, on the Balkan Peninsula and in Europe; filling the music halls in Skopje, and in Zagreb.
The concerts always ended with a song about
her hometown Skopje. Esma became richer in another way when her fellow citizenswere informed
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about her nomination for the Nobel Peace Prize.
The nomination was initiated by the Yugoslav Red
Cross and was supported by several other institutions in the field of culture and show business.
Namely, in 2002 Esma celebrated 45 years
on the Macedonian music stage and during that
time she was present on podiums throughout
the world for four decades. The funds raised
at this concert were allocated to humanitarian
purposes, one of the greatest characteristics of
Esma Redzepova-Teodosievska.

50 YEARS ON THE MUSICAL STAGE
To celebrate the 50th anniversary of the career of the Prima Donna of the Roma and Macedonian folk song, Esma Redzepova-Teodosievska
held a concert in the packed Universal Hall of
Skopje on March 16, 2006. On that occasion the
actor Strasho Miloshevski played the monodrama “Esma” by Borche Nechovski. But it seemed
that the monodrama and songs were not enough
to describe the entire path and the great contribution that Esma has made in the past five decades as a contributorto the history of the Roma
and Macedonian folk music.
Songs and music have determined the life
of a woman that addresses everyone with “My
dear,” the woman that was proclaimed Queen of
Gypsy Music, Millennium singer, Prima Donna of
the European singing. While the songs titled “My
mother, why did you give birth to me?”, “All girls,
my mother, got married”, “Chajorije shukarije”,
“Devla” are among her hallmarks that have been
living for 50 years thus far.
At that concert Esma received warm greetings from many prominent figures from the
Government and Parliament of the Republic of
Macedonia, as well as from several other institutions that extended their appreciation to the
lady who’s has a big heart and a warm hug for
mankind. On that occasion, the Macedonian diva
Kaliopi declared, on behalf of members of the Association of Music Authors of “Shpato”, that she
had nominated Esma for the prestigious award
of the Prince of Spain. In addition, the Lion’s club
had requested that Esma be awarded a diplomatic passport as a deserving citizen and Cultural
Ambassador of the Republic of Macedonia.
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MY 50 GOLDEN YEARS
Queen of Roma and Macedonian music, the unique Esma Teodosievska is undertaking
her great humanitarian mission on 12 March to Kocani, the city she especially loves. Here,
she wants to leave behind a part of her noble soul, to share musical moments as part of
her 50 gold and extremely successful years on the Macedonian and global music scene.
She hasn’t accidentally included Kocani among another six towns. From here her voice
shall directly reach her unforgettable soul mate - Stevo Teodosievski.
Basically everything is ready for the concert scheduled for March 12, at 20 pm in
the sports hall. It’ll be a spectacle with professional lighting, an a orchestra and several
pleasant surprises for the audience that would be enjoying this humanitarian musical
event for only 100 denars. The overall advertising material for the tour, along with the
tickets, is sponsored by the Printing House “Europe 92”. I believe that Esma, who is able
to fill the large halls in Paris, London, Rome and other world capitals, will have much to
offer to the Kocani citizens and all lovers of her song in the region. In return they will pay
the great ambassador of Macedonia back with their substantial presence.
Practically, it will be a privilege to attend the spectacle which will take place on March
12, and who knows when again. Esma regrets that there is not a bigger hall in Kocani,
but she believes that more than 2,000 visitors will enjoy the unforgettable atmosphere.
One part of the funds she will earmark for the local charities, while another part she will
donate to the Home for orphans in Negotino. For herself she will keep only the the love of
audience that have supported her for the past 50 years, points out Vaco Teodosievski, the
coordinator of the concert in Kocani and member of the tour management team.
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недела ќе ги донира за потребите на институциите што се грижат за лицата со посебни потреби, како и за други здравствени институции
во Република Македонија.
Големиот јубилеј на Есма и на Ансамблот
„Теодосиевски“ со песна им го честитаа и дел
од нејзините колеги: Виолета Томовска, Наум
Петрески, Сузана Спасовска, а со Адријан Гаџа
ја запеаја евровизиската „Љубов е“. Специјален гостин беше познатата пејачка Уснија Реџепова, која со блех-оркестарот од Врање ја крена публиката на нозе. Убавата песна и ведрата Есма направија публиката цели два часа да
биде весела, да пее, да игра и да ѝ се заблагодарува со громогласни аплаузи.
Во секој случај, тој концерт ќе остане во
сеќавање, бидејќи тоа беше концерт кога
песната на Есма доминираше во ноќта. Тоа
беше ѕвездената ноќ на Есма. Тоа беше ноќ на
незаборавот. Концерт преисполнет со долги
паузи, со овации на признателност и благодарност. За заблагодарување на нејзините обожаватели, колеги, соработници... Концертот
завршил со песна за нејзиниот град Скопје, а
Есма била побогата за уште едно восхитување
од своите сограѓани од љубителите на нејзината песна и добротворие.
И покрај тоа што Есма има одржано повеќе
од 20 илјади концерти низ целиот свет, овој
по многу нешта беше посебен, особено зашто
беше во чест на 50. години живот на македонската и светската музичка сцена. За крај, Есма
најавила дека ќе пее уште и преку Сателитскиот канал на Македонската телевизија, ги поздрави сите иселеници и ги замоли наскоро да
се вратат во родната Македонија. Таа година
била во знакот на нејзиниот златен јубилеј, затоа и на 24 март настапила во Копенхаген, Данска. Исто така, Есма одржала повеќе концерти
ширум Македонија.

КОНЦЕРТНО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ
НА 55 - ГОДИШНАТА КАРИЕРА
Незаборавен хуманитарен концерт на Кралицата на ромската музика и национален уметник на Македонија, Есма Реџепова-Теодосиевска се одржа на 22 март 2014 година. Токму
таа вечер, неколку часа пред и официјално да
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настапи пролетта, за Кралицата на ромската и
македонска песна беше ноќ за обележување
на, за неа, повеќе важни јубилеи и поводи. Се
чини, најважниот за тие што ја сакаат беше
55-годишнината од нејзиното пеење.
Есма, естрадниот уметник на кој животот и
кариерата се еден од најголемите музички белези во Македонија и на Балканот, одбележа 55
години работа, што е музичка долговечност позната и призната и во светски рамки. Со тоа сите
нејзини поводи беа собрани во една голема позитивна енергија на концертот во Универзална
сала, во Скопје. Таму Есма пред своите сограѓани уште еднаш го разлеа гласот во песните од
нејзиниот широк репертоар на македонската
и ромската песна. Секоја песна предизвикуваше различни емоции, кои еднакво силно допираа до сите во публиката, иако можеби некому
една песна му е поомилена од друга.
Концертот беше добро обмислен и организиран од Хуманитарното друштво „Кралицата Есма Реџепова и Стево Теодосиевски“. Пред
да се појави на сцената на Универзална сала
на видеобимот се проектираа фотографии од
Есма и Стево Теодосиевски низ годините кои
разбудија емоции и предизвикаа силни овации
кај публиката. Есма излезе на сцената во прекрасен бледо кафен фустан специјално шиен
за неа и ја запеа „Зoшто си ме мајко родила“,
која уште на почетокот навести волшебна музичка вечер. Обожавателите се редеа на сцената со подароци, букети и искрени емоции на
кои Кралицата Есма не остана рамнодушна.
Атмосферата во Универзална сала почна да се
вжештува на песната „Оџачар“ која ги крена на
нозе речиси сите гости во салата.
Есма се заблагодари на сите кои таа вечер
дојдоа и покрај топлото време. Притоа, таа
изјави дека ние сме народ кој умее и знае да
помага и, пред сѐ, да го задржи веселиот дух
и оптимизмот. Исто така, рече дека таа вечер
пее за народот, зашто и таа излезе од народот.
Целиот концерт беше поделен во три сегменти, а во паузите од секоја нова музичка
приказна настапија гостите Mадан Сакиб и
Елеонора Мустафовска, како и Ибуш Ибраимовски кој на единствената и неповторлива
Есма Реџепова и го посвети неговиот голем
хит „Розо моја“.
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However, at her gold jubilee Esma also
didn’t forget her audience, her people to whom
she warmly thanked. On that occasion she announced that the funds raised at her jubilee concert and the five concerts she had a week ago
were to be donated to the institutions that take
care for people with disabilities and other health
institutions in the Republic of Macedonia.
The great jubilee of Esma and ensemble
“Teodosievski” was attened by some of her colleagues who also extended their congratulations
including: Violeta Tomovska, Naum Petreski, Susana Spasovska, and together with Adrian Gadza
they sang the Eurovision song “It is love”. A special guest was the famous singer Usnija Redzepova who, together with the brass orchestra from
Vranje, brought the audience to their feet. With
great music and a cheerful Esma had the audience captivated for two hours, with her singing
and dancing while they expressed their gratitude
to Esma with thunderous applause.
This concert will remain hermemory because it
was a concert when Esma’s songs dominated the
evening. It was a stellar night for Esma. It was a
memorable night. A concert filled with rapturous
and warm applauses, cheers of gratitude and appreciation. In order to thank to her fans, colleagues,
and associates she finished the concert with a song
about her hometown Skopje. At the same time,
Esma became richer due to the admiration of her
fellowcitizens and fans of her song and kindness.
Although Esma’s held more than 20 thousand
concerts around the world, this one was exceptional in many ways especially because it was in honor of her 50 years of life on the Macedonian and
world music scene. At the end, Esma revealed that
she would sing through the satellite channel of the
Macedonian Television too, expressing appreciation to all emigrants and asked them to return to
their native Macedonia soon. That year was marked
by her golden jubilee, and then on March 24 she
also sang in Copenhagen, Denmark. In addition,
Esma has held several concerts all over Macedonia.

MARKING THE 55 - YEAR
CAREER WITH A CONCERT
An unforgettable charity concert of Esma
Redzepova-Teodosievska, Queen of Roma music and
National Artiste of Macedonia, was held on March
PART III

TREASURY OF MUSIC

ESMA

22, 2014. That night, a few hours before the official
beginning of spring, was the night that the Queen
of Roma and Macedonian song would mark several
important anniversaries and occasions. It seems that
the most important occasion for those who admire
her was the 55th anniversary of her singing.
Esma, a music artist whose life and career have
left the deepest musical imprint on Macedonia and
the Balkans, marked 55 years of her work, which is
a musical longevity known and recognized worldwide. So, that night several musical events were
being celebrated with a great positive energy at
the concert being held in the Universal Hall of Skopje. There, before her countrymen, Esma demonstrated her vocal acuity once again through the
songs of her vast repertoire of Macedonian and
Roma music. Each song triggered different emotions touching each member of the audience
equally, though someone maybe preferred one
song over another.
The concert was well planned and organized by
the Humanitarian Society “Queen Esma Redzepova
and Stevo Teodosievski”. Before she arrived on the
stage at Universal Hall, photographs of Esma and
Stevo Teodosievski were projected by video beam
on to a screen evoking emotions and activating
thunderous applause from those present. Esma
entered onto the stage dressed in a gorgeous pale
brown dress specially created for her, and sang out
“My mother, why did you give birth to me?”, that
heralded an enchanting musical evening from the
very beginning. Her many fans approached her on
stage with gifts, bouquets and heartfelt emotions
to which Queen Esma didn’t remain unaffected. The
atmosphere in the Universal Hall started increasing at the song “Chimney sweep” that brought all
those gathered in the hall that night to their feet.
Esma thanked all those who came to watch her
and listen to her music that night despite the warm
weather. Moreover, she said that we are nation
that knows how to help and, above all, how to keep
the effervescent spirit of optimism. She also said
that that night she sang for the people, because she
herself came from that people.
The whole concert was divided into three segments, and during each of the pauses, a new musical story was started featured by the guests Shadan
Sakib and Eleonora Mustafovska, along with Ibush
Ibraimovski who has devoted his big hit “My Rose”
to the one and unique Esma Redzepova.
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Зорана и Есма / Zorana and Esma

Есма на сцената на Универзална сала ја
придружуваше одличниот оркестар „Amazing
Romas from Macedonia“ (Чудесните Роми од Македонија) и танчарите од КУД „Орце Николов“.
На вториот дел од концертот Есма настапи
во розови шалвари, специјално шиени за неа,
со кои ги изведуваше песните од ромскиот врвен музички дел.
Кога Есма Реџепова го пушти гласот и ја запеа „Џелем, џелем“, публиката не остана рамнодушна. Карактеристично за оваа песна е тоа
што во 1957 година, Есма Реџепова, тогаш како
14-годишно девојче го претставувала своето
училиште на натпреварувањето „Микрофонот
е Ваш“. Таа емисија во тоа време била многу популарна и се емитувала на Радио Скопје.
Есма ја освоила првата награда и таа година се
смета како почеток на фантастичната музичка
кариера која трае веќе 55 години.
Атмосферата во салата беше проследена со
играње, пеење, насмевки и овации, а во еден момент се заигра и оро пред бината на кое спонтано се придружи голем дел од публиката.
На сцената во Универзалната сала имаше
многу пријатни случки кои ќе останат во трајно
сеќавање за присутните, а посебно за Есма. Меѓу
другото, на сцената излезе внучето Адам и на
Есма ѝ подари чаша за чај, снаите и подаруваа
цвеќе, а децата од Домот за сирачиња „11Октомври“ ја бакнуваа на сцената и се заблагодаруваа
на нејзината несебична помош која им ја дава.
Инаку, Есма Реџепова-Теодосиевска е
прва во Македонија која прослави 55 години
кариера. Затоа и таа рече дека е тешко естраден уметник да се одржи толку години и
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да има свое достоинство, цена и почитување
од страна на луѓето. Исто така, таа рече дека
е пресреќна што нејзиниот живот е исполнет,
дека одржала повеќе од 15 илјади концерти во
нејзината музичка кариера; дека таа и приватно е богата жена зашто има прекрасни пријатели, одлични професионални соработници, има
47 машки деца и едно девојче Елеонора, има
прекрасни снаи и 124 внучиња.
Концертот по повод 55-годишното дружење на Есма со песната, всушност, беше
ретроспектива на долгогодишната плодна работа на Кралицата на ромската и македонската
музика, а заврши со едно големо благодарам,
кое Есма им го упати на сите кои помогнаа концертот да се реализира. Посебно се заблагодари на тие кои ѝ ја дадоа несебичната поддршка како и на сите гости кои дојдоа во Универзалната сала, заедно да се прослави големиот
јубилеј. Потоа, Есма ги покани сите да заиграат
со неа на сцената, што со задоволство беше
прифатено.
Помеѓу гостите на јубилејниот концерт беа
колешките на Есма, Блага Петреска, Виолета
Томовска, колешките на Есма од Советот на
град Скопје, како и многу други блиски пријатели и роднини, но и голем број на обожаватели
на Кралицата на ромската музика.
Со овој јубилеен концерт Есма Реџепова-Теодосиевска покажа дека таа нема години, дека нејзиниот ведар дух е невозможно
да остави никого без силни импресии и воодушевување. Со тоа, секако, покажа и докажа
дека таа е вечната Кралица на ромската музика и голем афирматор на македонска култура.
III ДЕЛ
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The excellent orchestra “Amazing Romas
from Macedonia” and the dancers of the Cultural
Association “Orce Nikolov” accompanied Esma
on the stage of the Universal Hall.
For the second part of the concert, when
Esma sang superb Roma songs, she wore pink
Gipsy pants, especially made for her.
When Esma Redzepova raised her voice and
sang out “Djelem, djelem”, the audience became
delighted. What was so exciting about this sond?
This was the song that in 1957, Esma Redzepova,
then a 14-year-old girl, representing her primary school at the competition “The microphone is
yours” sang and won the competition with this exactsong. This radio show was very popular at that
time and was broadcasted on Radio Skopje. Esma
won the first prize and it was the beginning of her
fantastic musical career that has lasts for 55 years.
The atmosphere in the hall was additionally
charged with the dancing, singing, smiles and ovations and, at one point, a part of the audience spontaneously started dancing in front of the stage.
There were many pleasant events on stage at
the Universal Hall that evening that will remain
in the memories of those present, especially for
in Esma’s. Among other things, Esma’s grandson
Adam entered the stage and he gave Esma a tea
cup, her daughter-in-laws gave her flowers, while
the children from Orphanage “11 October” kissed
her on the stage thanking for her the unselfish assistance she gives to them.

ESMA

ful work of the Queen of Roma and Macedonian
music that ended with a heartfelt thanks which
Esma extended to all those who assisted in the
realization of this concert. She extended special
thanks to those who gave her generous support
and to all of the guests who came to Universal
Hall to celebrate her great jubilee together. Then,
Esma invited everyone to dance with her on the
stage, which was gladly accepted by her audience.
Among the guests at the jubilee concert were
Esma’s colleagues: Blaga Petreska, Violeta Tomovska, and her other colleagues from the Council of the City of Skopje, as well as many other
close friends and relatives, but also many fans of
the Queen of Roma Music.
With this jubilee concert Esma Redzepova-Teodosievska’s proved that she is an ageless singer,
and that with her cheerful spirit, it is impossible
for anyone to leave her presences without out
strong impressions and admiration for her. This,
of course, has been demonstrated and proves
that she is the eternal Queen of Roma music and a
great promoter of the Macedonian culture.

As an explanation, Esma Redzepova-Teodosievska is the first artist of Macedonia who’s
celebrated a 55-year career. That’s why she underlined that it was difficult for any artist to be active
for so many years and preserve their dignity, place
and respect of the people. She also said she was
happy that her life had beenfilled with so many
pleasant experiencesand that she was able to hold
more than 20 thousand concerts during her musical career; in her private life, she was also a rich
woman because she had such wonderful friends,
was able to work with excellent professional associates, 47 sons and one daughter, Eleonora, and
that she had wonderful daughter-in-laws, and 124
grandchildren.
The concert on the occasion of 55 years of Esma’s Music and her friendship with her songs actually was a retrospection of the long-standing fruit-
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„ЕВРОВИ3ИЈА 2013“
МАЛМЕ - ШВЕДСКА

Е

вровизија е познатиот музички натпревар што се одржува еднаш годишно. Секоја земја-учесничка доставува песна која ќе биде изведена
во живо на телевизија, а потоа доделува гласови на песните на другите земји за да се одреди најпопуларната песна во конкуренцијата.
Изборот се емитува од неговото воведување
во 1956 година до денес, и е еден од најдолготрајните телевизиски програми во светот. Исто
така, Евровизија е и еден од најгледаните неспортски настани во светот, со бројка помеѓу
100 и 600 милиони гледачи на меѓународно
ниво во последните неколку години.
Македонија за првпат учествуваше на Евровизија во 1998 година, кога претставник
беше Владо Јаневски. Меѓутоа, честа да бидат
претставници за 58. избор за песна на „Евровизија 2013“, што се одржа од 14 до 18 мај 2013
година во Малме, Шведска им припадна на реномираните имиња од македонската музичка
сцена - Есма Реџепова-Теодосиевска и Влатко
Лозаноски - Лозано. Тие настапија со песната
„Пред да се раздени“ од Симеон Атанасов,
Дарко Димитров, Лазар Цветкоски и Магдалена Цветкоска. Есма и Влатко Лозаноски беа
избрани од Македонска радио-телевизија и ја
имаа таа чест да ја претставуваат својата земја
- Република Македонија, како земја-членка на
„Евровизија“.
Изборот на песна за „Евровизија 2013“ има
подолга историја. Имено, првата песна на Есма
и Лозано беше композицијата со наслов „Опсесија“, која премиерно беше изведена на 27
февруари 2012 година на МРТ. Таа е во етно
поп-стил, чиј автор е синот на Есма, Симеон
Атанасов, а текстот го напиша Борче Нечовски.
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Во студиото на Македонската радио-телевизија, Кралицата на ромската музика, Есма
Реџепова и талентираниот поп-пејач Лозано,
учествуваа на премиерна вечер. Таа беше возбудлива вечер на која тие настапија со композицијата „Империја“. Таа претставува исклучителна комбинација на поп- игра и народна
музика. На тој начин се направи мешавина на
Влатко Лозаноски како современ поп-пејач и
Есма Реџепова како пејачка на ромската музика. Песната беше испеана на македонски јазик.
Во текот на оваа телевизиска музичка претстава, Есма ја испеа нејзината песна „Чајорије
шукарије“, позната во целиот свет со поддршка на „Биг бенд“. Лозано, пак, ја пееше композицијата на Џони Логан изведена на „Евровизија 1987“. Исто така, овој интересен македонски дует ја исполни народната песна „Благуњо
дејче пожаранче“. Претставникот од Македонија на претходната „Евровизија 2012“, познатата Калиопи беше специјален гостин на шоуто и ја испеа нејзината песна „Црно и бело“ со
која настапи на Евровизија во 2012 година.
Меѓутоа, поради јавна критика, MKRTV, радиодифузер на Република Македонија се одлучи за промена на претходно најавениот влез
на „Империја“ со друга песна. Вечерта, Есма и
Лозано го презентираа својот нов акт наречен
„Пред да се раздени“.
Македонската радио-телевизија, своето
право за менување на евровизиската песна
до 18 март го искористи целосно и ја повлече
песната „Империја“. Затоа, песната „Империја“, од авторите Симеон Атанасов и Дејан
Момировски, според текст на Борче Нечовски,
во изведба на Есма и Лозано не беше изведена
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„EUROSONG 2013”
IN MALMÖ - SWEDEN

E

urovision contest is a music festival held
annually. Each participating country
submits a song that is to be performed
live on TV, and there voting forthe
songs of other countries that determines the most
popular song of the competition. The contest is
broadcast since its introduction in 1956 to date,
and is one of the longest-running television programs in the world. Also, Eurovision is one of the
most popular non-sports events in the world, with
the number of ratings between 100 and 600 million
viewers internationally in recent years.
Macedonia participated in the Eurovision
Song Contest in 1998 for the first time, when
Macedonian representative was Vlado Janevski.
However, the honor to be representatives at the
58th “Eurovision 2013”, held from 14 to 18 May
2013 in Malmö, Sweden, belonged to famous
names of the Macedonian music scene - Esma
Redzepova-Teodosievska and Vlatko Lozanoski-Lozano. They performed the song “Before
dawn” by Simeon Atanasov, Darko Dimitrov, Lazar Cvetkoski and Magdalena Tzvetkovska. Esma
and Vlatko Lozanoski were selected by the Macedonian Radio-television and had the honor to represent their country - the Republic of Macedonia,
as a member state of the “Eurovision”.
However, the selection of their song for
 Eurovision 2013” has a long history. Namely, the
“
first song of Esma and Lozano was the composition titled “Obsession” which had its premiere on
February 27, 2012 on the MRT. It is an ethno-pop
style song, whose author is Esma’s son Simeon
Atanasov, and written by Borhce Nechovski.
At the studio of the Macedonian Radio and Television, the Queen of Roma music, Esma Redzepova
and talented pop singer Lozano, participated in
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the premiere night. It was an exciting night when
they came up with the composition “Empire”. It
is a great combination of pop and folk music. This
wonderful mix was created of Vlatko Lozanoski as
a contemporary pop singer and Esma Redzepova
as singer of gypsy music. The song was sung in
Macedonian.
During this television music show Esma sang
her song “Chajorije shukarije” known worldwide
with the support of “Big Band”. Lozano, sang
the composition of Johnny Logan which was
performed at the “Eurovision 1987”. Also, this
interesting Macedonian duo sang the folk song
“Blagunjo dejche, pozharanche”. A Macedonian
representative in the previous “Eurovision 2012”,
the famous Kalliopi, was a special guest on this
show and she sang her song “Black and White”
with which she participated in the Eurovision
Song Contest in 2012.
However, due to public criticism, MKRTV,
broadcaster of the Republic of Macedonia, decided to change the previously announced selection
of “Empire” with another song. That evening,
Esma and Lozano presented their new song titled “Before dawn”.
The Macedonian Radio and Television has the
right to replace any Eurovision Song and they exercised this right by 18 March by cancelling the
song “Empire”. Therefore, the song “Empire”
by the authors Simeon Atanasov and Dejan Momirovski based on the text of Borche Nechovski
and performed by Esma and Lozano wasn’t performed in Malmö at the Eurovision in May. The
Republic of Macedonia was represented at the
“Eurovision 2013” in Malmö with the newly selected song titled “Before Dawn” performed by
Esma Redzepova and Vlatko Lozanoski.

219

Настап на „Евровизија 2013“ со Лозано / Performance at “Eurovision 2013“ with Lozano

Славе Катин

ЕСМА

во мај на Евровизијата во Малме. Република
Македонија на „Евровизија 2013“ во Малме
беше претставена со новата песна со наслов
„Пред да се раздени“, а во изведба на Есма
Реџепова и Влатко Лозаноски.
Новата песна „Пред да се раздени“, која е
замена на првичната и повлечена песна „Империја“, е дело на Лазар Цветкоски и Дарко Димитров, аранжманот го направи Дарко Димитров, а авторка на текстот е пејачката Магдалена Цветкоска-Ена. За делот на Есма комплетен
автор е Симеон Атанасов.
Македонската радио-телевизија поради
остри критики од македонската јавност, првпат направи целосна промена на евровизиската песна. Од националниот сервис тврдеа дека
песната, првенствено, треба да биде избор на
широката јавност и поради тоа се одлучија на
таков драстичен чекор, комплетна промена и
целосно нова песна.
Во врска со овој настан имаше различни
коментари од различни личности, медиуми...
Меѓутоа, во оваа прилика ќе ја цитираме изјавата на Љупчо Мирковски, шеф на делегацијата
за Малме од Македонската телевизија. „На�равен е с�ој ш�о �о максимум ги извлекува вокални�е можнос�и на Есма и Лозано. Оваа �есна
е мо�ерна, со �римеси на ромска музика �о
која Есма насека�е во све�о� е �ре�озна�лива
како уме�ник. На овој начин се с�ојуваа� �ва
различни с�ила во е�ен �роизво� �ос�оен за
наше �ре�с�авување на Евросонг. Име�о на
Есма, нејзинио� квали�е� во изве�ување�о на
ромска�а музика �озна� во све�ски рамки, со
о�личнио� вокал на извонре�нио� Лозаноски,
ќе би�е о�личен начин за наше �ре�с�авување
во Малме“. Што се однесува до промената на
песната, според Есма, такви работи се случувале и порано на „Евровизија“. „Најважно е ш�о
наши�е гласови не се смене�и и ш�о ние сме
во сос�ојба �обро �а си ја завршиме �оверена�а за�ача“, рече Есма Реџепова.
Инаку, Есма Реџепова-Теодосиевска се обидела на „Евровизија“ да ја претставува поранешна Југославија во различни времиња, и беше
финалист во македонската селекција за 2004 година, со Тоше Проевски и во 2006 година, заедно со Адријан Гаџа кој ја претставуваше Македонија во 2008 година. Влатко Лозаноски - Лозано,
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пак, се обиде да ја претставува Македонија два
пати, во 2009 и 2010 година, завршувајќи на четвртото место и во двата случаја.
Педесет и осмиот евровизиски избор се
одржа на 14, 16 и 18 мај во Арена Малме, која
има капацитет за 15.000 гледачи за концерти и
13.000 за спортски натпревари.
На изборот што се организираше во третиот по големина град во Шведска учествуваа
претставници на 39 земји од Европа. Лозаноски
и Реџепова настапија на втората полуфинална
вечер.
Во врска со пеењето на македонски јазик,
Лозано појасни дека според одлука на македонскиот евровизиски тим тој пееше на македонски, а не на англиски јазик. Притоа го изјави
и следното: „Мислам �ека �ре�с�авници�е на
секоја земја на најголемио� евро�ски музички
фес�ивал �реба �а �еа� на својо� мајчин јазик.
Евро�а е вис�инско шаренило о� наро�и, кои
зборуваа� на различни јазици и �окму �оа бога�с�во �реба �а му го �окажеме на све�о�“.
За „Евровизија 2013“ е значајно тоа што за
првпат се пееше на ромски јазик. По тој повод
ромската Кралица Есма Реџепова-Теодосиевска изјави: „Јас мојо� �ел о� �есна�а го о��еав на ромски јазик и �оа е ис�ориски момен�
за „Евровизија“, би�ејќи �оа се случи �рв�а�“.
Во врска со „Евровизијата 2013“ Симеон
Атанасов во интервјуто за „Дневник“ го изјави
сле�но�о. „Наша�а земја веќе е �обе�ник на евровизискио� избор за�оа ш�о �окажа колку ги
�очи�ува свои�е малцинс�ва �озволувајќи ѝ на
Есма �а �ее на ромски јазик“ - вели коавторот на
евровизиската песна „Пре� �а се раз�ени“.
„Не сакам �а �рогнозирам, но ќе ја �ов�орам изјава�а на Есма за с�рански ме�иуми која
гласи: Маке�онија о�на�ре� е �обе�ник на оваа
Евровизија за�оа ш�о �окажа на Евро�а колку ги �очи�ува малцинс�ва�а ш�о живеа�
ов�е �озволувајќи ѝ �а �ее на ромски јазик,
ш�о �рв�а� се случува во ис�орија�а на Евровизија. Маке�онска�а �есна о�на�ре� ќе би�е
�есна на Евровизија за�оа ш�о за своја ќе ја
чувс�вуваа� 16 милиони Роми кои живеа� во
Евро�а. Има ли �оголема �обе�а за Маке�онија
о� ова“, рече Симеон Атанасов, синот на Есма
Реџепова-Теодосиевска.
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The newly selected song “Before dawn”,
which replaced the original and cancelled song
“Empire”, is a work of Lazar Cvetkoski and Darko
Dimitrov; the arrangement was made by Darko
Dimitrov, while the author of the text is the singer
Magdalena Cvetkoska-Ena. Simeon Atanasov was
a complete author for the Esma’s part of the song.
For the first time in its history the Macedonian
Radio and Television, as a result of sharp criticism
from the Macedonian public, made a complete
substitution of the Eurovision song. The national
service claimed that the song, primarily, should
be the choice of the general public and therefore
they decided to make such a drastic step - a complete substitution and a fully new song.
In this context, there were different comments
from different personalities, media... However,
on this occasion, we’d quote Ljupcho Mirkovski,
head of the delegation of the Macedonian Television for Malmö, who’s said, “A mix is created that
uses the vocal opportunities of Esma and Lozano to
the maximum. This song is modern, with a touch
of Roma music for which Esma is recognized as an
artist worldwide. In this way two different styles are
merged in a product worthy of our presentation at
the Eurosong contest. The reputation of Esma, her
quality in performing gypsy music is known internationally and in combination with the excellent vocal
of extraordinary Lozanoski will be a great way for
our representation in Malmö.”
As far as the substitution of the song is concerned, according to Esma, such things have happened before at the “Eurovision”. “The most important thing is that our voices have not changed
and that we are well prepared to accomplish our
task,” said Esma Redzepova.
As an explanation, Esma Redzepova-Teodosievska has made an attempt to represent
the former Yugoslavia at “Eurovision” at several
times, and she was a finalist of the Macedonian
selection for 2004, together with Toshe Proeski
and also in 2006, together with Adrian Gadza who
represented Macedonia in 2008. Vlatko Lozanoski-Lozano, however, has tried to represent Macedonia twice - in 2009 and 2010, finishing in fourth
place in both cases.
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The fifty-eighth Eurovision selection was held
on 14, 16 and 18 May in Malmö Arena, which has
a capacity of 15,000 spectators for concerts and
13,000 for sports competitions.
At the contest which was organized in the third
largest city in Sweden attended representatives of
39 European countries. Lozanoski and Redzepova
sang during the second semifinal evening.
In connection with the singing on the Macedonian language, Lozano’s explained that according to the decision of the Macedonian Eurovision team he sang in Macedonian, not in English. Then he also told the following: “I think that
the representatives of each country should sing in
their native language at the Europe’s largest music
festival. Europe has a great variety of peoples who
speak different languages and it is that wealth that
should be shown to the world.”
For the “Eurovision 2013” it is also significant that the Roma language was heard for the
first time. On that occasion Roma Queen Esma
Redzepova-Teodosievska said: “I’ve sung my part
of the song in the Roma language and it is a historic
moment for the “Eurovision”, because it has happened for the first time here.”
In the context of the “Eurovision 2013” Simeon Atanasov said the following in an interview
for “Dnevnik”, “Our country has already won the
Eurovision contest because it showed how much it
respects its minorities by allowing Esma to sing in
the Roma language”, says the co-author of the Eurovision song “Before dawn”.
“I do not want to predict, but I’m going to
reiterate the statement of Esma given to foreign
media as follows: “Macedonia is the winner of this
contest in advance because it’s shown to Europe
how much it respects the minorities living withi its
borders by allowing her to sing in the Roma language, which is a first in the history of Eurovision.
The Macedonian song will be a song of the Eurovision forever because it will be felt by 16 million
Roma living in Europe as one ot theirs. Can there a
bigger victory for Macedonia than that one?” said
Simeon Atanasov, son of Esma Redzepova-Teodosievska.
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ЕСМА ТЕОДОСИЕВСКА:
НА МОЈАТА ПУБЛИКА Ѝ ГО
ДОЛЖАМ МОЕТО ГОЛЕМО ИМЕ
Нема кој не ја познава, кај нас, на Балканот,
низ светот… Таа е една и единствена, нејзините деца сѐ уште ја викаат мама Есма, а низ
јавноста е позната како исклучителна хуманитарка, жена со големо срце која секому сака да
му помогне. Вечерва во Универзалната сала,
таа со своите деца, ќе прослави 55 години од
својата музичка кариера на музичката сцена.
Специјализираниот македонски музички портал Музика24 ексклузивно претконцертно и
накратко, поразговара со Есма, а што таа ни
одговори на нашите прашања поврзани со вечерашниот концерт, нејзиниот живот и кариера… прочитајте во продолжение.
Музика24: Како ш�о знаеме ние, а и цела�а маке�онска и све�ска јавнос�, Ваша�а
�осегашна кариера е на зави�но ниво. Ве �ознаваа� речиси насека�е, низ Балкано�, низ
све�о�. Со јубилејнио� концер� �рославува�е 55 го�ини о� Ваша�а бога�а музичка кариера, каже�е ни, колку беше �рнлив �а�о�
�о�ека с�игнав�е на ова скалило ка�е ш�о
с�е �енес? Ш�о сѐ �ребаше �а �омине�е
во живо�о� за �а се �ознае која е и ш�о
�ре�с�авува Есма Реџе�ова-Тео�осиевска?
Есма: Ги паметам моите почетоци како да
беше вчера. Бев малечко девојче за кое велеа
дека има несекојдневен глас, кое публиката
многу бргу го засака. По само едно или две
појавувања на Радио Скопје и неколку концерти во Македонија, станав миленик на публиката во Македонија, а многу бргу и низ цела тогашна Југославија. Иако мојата слава растеше,
мојот професор и ментор во тоа време Стево
Теодосиевски, кој подоцна ми стана и сопруг,
кога наполнив 17 години ми рече дека е време
да научам да пеам, на што јас одговорив дека
јас добро пеам и имам популарност, но тој
рече дека публиката ќе престане во мене да
гледа дете и дека треба да почнам со учење на
уметничко пеење. Почнав напорно да работам,
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две години вежбав секој ден по четири часа и
тоа вроди со плод. Достигнав едно врвно ниво
на уметничко пеење, од кое беше задоволна и
мојата публика, но и мојот професор, кој имаше високи критериуми, кои требаше да ги исполнам. Потоа, успесите сами по себе почнаа
да се редат. Во текот на мојата 55-годишна
кариера, настапив речиси насекаде во светот.
Малкумина од нашите простори можат да се
пофалат дека пееле во Париска Олимпија, во
Операта во Сиднеј, во Карнеги Хол во Њујорк.
Во 2011 година, во избор на Националното радио на Америка, бев избрана за еден од најдобрите 50 вокали во светот на сите времиња,
што значи дека трудот што го вложив се исплатеше.
Музика24: Веќе о�амна Вашио� со�руг не е
со нас, но, си�е ние го �аме�име �о о�лични�е
нас�а�и и концер�и ш�о �ој ги о�ржуваше.
Каже�е ни, �о ш�о најмногу ќе го �аме�и�е
С�ево Тео�осиевски?
Есма: Прво, сакам сите Ваши читатели да
знаат дека Стево Теодосиевски, покрај тоа што
беше добар музичар и педагог, беше и врвен
композитор. Негови композиции се: „Зошто
си ме мајко родила“, „Свадба македонска“,
„Милке душо“… и уште многу обнародени
песни. Јас нема по што посебно да го паметам
Стево затоа што сум секој ден заедно со него,
со неговата музика. Една од неговите последни желби беше никогаш да не престанам да
пеам, затоа што преку мене и неговите песни,
Стево Теодосиевски, вечно ќе живее.
Музика24: Кои о� Ваши�е �есни може�е
слобо�но �а ги из�вои�е како наро�ни, евергрини кои насека�е и на секоја весела семејна
или о�ш�онаро�на �риго�а се �еа�?
Есма: Тоа се секако: „Зошто си ме мајко
родила“, „Сите девојчиња“, „Свадба македонска“, „Чајорије шукарије“.

ESMA TEODOSIEVSKA:
I OWN MY GREAT
REPUTATION TO MY AUDIENCE
Everyone knows her, everyone from Macedonia, from all over the Balkans, throughout the
world... She is exceptional and the only one, her
children still call her Mom Esma, and the public
knows her as a great philanthropist, a woman
with a big heart who wants to help everyone.
Tonight at the Universal Hall of Skopje, together
with all her children, she is going to celebrate 55
years of her musical career in the world of music.
The specialized Macedonian music portal Muzika24 has had a brief exclusive talk with Esma before the concert, and here are her answers related to her jubilee concert, to her life and career...
Read below.
Muzika24: We know, as well as the entire
Macedonian and world public that your career is
at an enviable level thus far. People know you almost everywhere – all over the Balkans, throughout the world. You celebrate 55 years of your rich
musical career by tonight jubilee concert. Tell us,
please, was it a bumpy road that has led you to
the top where you are today? What are the experiences you had to go through in your life in order for people to know who and what Esma Teodosievska is?
Esma: I remember my beginnings as if it was
yesterday. I was a sweet little girl with a distinctive voice that the audience got to love her very
quickly. After only one or two appearances on
Radio Skopje and several concerts in Macedonia I
became a favorite of the audience in Macedonia,
and soon also in the then-Yugoslavia. Although
my fame grew Stevo Teodosievski, my professor
and mentor at that time, who later became my
husband, told me when I turned 17 that it was a
time for me to learn to sing, to which I replied that
I’d sung well and that I’d gained huge popularity,
but he went on saying that the audience would
soon stop seeing me as a girl and that I should
start learning the art of singing. I started to work
hard. For two years I practiced four hours a day

and it bore fruit. I reached a peak level of artistic
singing that satisfied my audience and also my
professor who had high criteria for me to fulfill.
Then my success increased by itself. During my
55-year career I’ve performed almost everywhere
in the world. Few singers from our region could
boast of singing at the Paris Olympia, the Sydney
Opera House, Carnegie Hall in New York. In 2011,
at a contest organized by the National Radio of
America, I was selected as one among the 50 best
singers in the world of all times, meaning that the
considerable efforts I’d invested previously have
paid off.
Muzika24: Although Esma is in remember
your husband, who is no longer with us for a
long time, by the excellent performances and
concerts he staged. Tell us, please, what memory of Stevo Teodosievski is most vivid in your
mind?
Esma: First of all I want all your readers to
know that, in addition to being a good musician
and instructor, Stevo Teodosievski was a superb
composer. His compositions are the songs “My
mother, why did you give birth to me?”, “A Macedonian Wedding “, “Milke, my sweetheart”...,
and many other folk songs that became national
and very popular. There is no need for me to remember Stevo for any specific reason, because
he pervades my life as a whole – I live with him
every day, I live with his music. One of his last
wishes was that I would never stop singing because he would continue to live through me and
his songs in that way.
Muzika24: Which of your songs could be singled out as folk songs and as your signature songs
that are sung everywhere - at joyous family celebrations and at nationwide festivals?
Esma: Certainly they are the songs: “My
mother, why did you give birth to me?”, “A Macedonian Wedding”, “Chae Shukarie”.
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Музика24: Која е разлика�а �енес во о�нос
на мина�о�о кога Вие ја за�очнував�е Ваша�а кариера? Дали е �ешко �а се за�очне со
музичка кариера и �а се о�с�ои како музички
уме�ник?

ги носам се дело на „Sposa Moda“, додека за
мејкапот ќе се погрижи „Studio Butterfly“. На
почетокот, ќе се појавам во фустан, вториот
блок е резервиран за ромската традиционална
носија, за да завршам повторно во фустан.

Есма: Во времето на моите почетоци, опстојуваше само квалитетот. Тогаш, не се знаеше
што е тоа плеј бек. Сите ние пеевме во живо
на програмата на Радио Скопје. Тоа беше една
плејада на пејачи, кои секојдневно мораа да го
докажуваат својот квалитет. Таков тип на пејачи беа Васка Илиева, Александар Сариевски,
Никола Бадев, Кирил Манчевски, Виолета Томовска и нека ми простат колегите ако некого
заборавив, мислам дека ја заборавив Анка Гиева. Сега сѐ се почнува од плеј бек и со разголеност, за да се дојде до слава. И денес постојат
исклучоци, како што се Наум Петрески, Миле
Кузмановски, Сузана Спасовска и други, но полесно им беше во секој поглед, затоа што сега
има повеќе медиуми кои можат да ги промовираат, како и многуте фестивали на новосоздадена македонска музика, кои нудат можност
да се препознае квалитетот.

Музика24: Освен Вие како главна ѕвез�а на
концер�о�, кои ќе би�а� Ваши гос�и кои ќе
имаме можнос� �а ги ви�име зае�но со Вас на
сцена�а на Универзална�а сала?

Музика24: Иако с�е во го�ини, како Есма го
за�очнува �ено�, ш�о ја �рави среќна и ја ис�олнува во �еко� на е�ен �ен?
Есма: Сите што ме познаваат знаат дека
најпрво сакам убаво да се наспијам за да ми тргне денот и кога немам никакви обврски сакам
подолго наутро да сум во кревет. Јас себеси
се сметам како обична жена и моето секојдневие не се разликува многу од секојдневието на
останатите жени на моја возраст. Кога немам
обврски, сакам да се дружам со моите пријателки, да гледам телевизија, да прочитам добра книга, но, сепак, најголемо задоволство ми
е да се дружам со моите внучиња, како секоја
друга баба.
Музика24: Дали ќе може ексклузивно за с�ецијализиранио� маке�онски музички �ор�ал
Музика24, о�носно за си�е Ваши обожава�ели и фанови и си�е оние кои вечерва ќе би�а�
�рису�ни на Вашио� јубилеен концер�, �а ни
о�крие�е кој ќе би�е Вашио� с�ајлинг, како
и на кој начин ќе го за�очне�е и заврши�е концер�о�?
Есма: За мојот стајлинг вечерва ќе се погрижат проверени професионалци, кои долго
време се дел од мојот тим. Креациите што ќе
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Есма: На мојот јубилеен концерт, покрај
тоа што сакам да се покажам како пејач, исто
така, сакам јавноста да знае дека сум и добар
музички педагог, така што на сцената ќе настапат моите двајца ученици Мадан Сакиб и Елеонора Мустафовска, кои се веќе добро етаблирани пејачи, познати како на странската, така
и на домашната јавност. Покрај нив ќе настапи
и Ибуш Ибраимовски, кој од пред две-три години е дел од нашиот голем проект насловен
како „Чудесните Роми од Македонија“ и настапува заедно со нас на многу видни светски
фестивали.
Музика24: И како �осле�но �рашање во ова
наше кра�ко ин�ервју, како би ги �оз�равиле
чи�а�ели�е на е�инс�венио� с�ецијализиран маке�онски музички �ор�ал, Музика24 и,
секако, си�е оние кои вечерва со не�р�ение
ќе Ве очекуваа� на Вашио� јубилеен концер�
на сцена�а со кој всушнос� �рославува�е 55
го�ини о� Ваша�а музичка кариера?
Есма: Баш убаво што ми давате можност да
ја поздравам мојата верна публика и тие што
ќе дојдат во Универзалната сала, но и сите останати низ Македонија, кои ќе имаат можност
на програмата на националната ТВ „Сител“
одложено да го гледаат концертот. На мојата
публика ѝ го должам моето големо име, затоа
што тие ме направија голема. Тие доаѓаа сите
овие 55 години на моите концерти, купуваа
влезници, купуваа плочи, касети, ЦД. Затоа, тие
се најзаслужни за тоа што е денес Есма Реџепова-Теодосиевска. Тие не ме изневерија во текот на целата моја кариера, така што и јас нема
да ги изневерам. Им ветувам убав концерт, кој
ќе биде исполнет со емоции, но со мојата публика сакам да ги споделам овие моменти на
среќа и возбуда и заедно со нив да ги испеам
моите најголеми хитови.
Интервјуто го подготвија: Магдалена Атанасовска и Александар Петковски

Muzika24: What is the difference today compared to the past times when you began your career? Is it difficult to start a musical career and to
continue to exist as a musical artiste?
Esma: At the time of my beginnings only quality survived. Playback was unknown at that time.
We all sang live on Radio Skopje. There was a
plethora of singers who had to prove their quality evry single day, such as Vaska Ilieva, Alexander
Sarievski, Nikola Badev, Kiril Manchevski, Violeta
Tomovska, and I appologize myself if I’ve forgotten someone, I think I forgot to mention Anka
Gieva. Nowadays it all starts with playback and
sexiness to get fame. There are exceptions of
course, such as Naum Petreski, Mile Kuzmanovski, Susana Spasovska, etc., but it is easier for them
now in any aspect because nowadays there is a
larger media coverage and many festivals aimed
at promotion of the newly created Macedonian
music that offer opportunities to recognize the
quality.
Muzika24: Her advanced age now, how does
she begin her day, what makes her happy and contended all day long?
Esma: All who know me personally know that
I want to get enough sleep in the morning in order to start my day well, and when I don’t have
any obligations I like to stay in bed longer in the
morning. I consider myself as an ordinary woman, and my everyday life is not much different
from the everyday life of any other women at my
age. I want to be with my friends, watch TV, read
a good book. However, the greatest pleasure for
me is to be with my grandchildren just like any
other grandmothers do.
Muzika24: Could you reveal your styling exclusively to the specialized Macedonian music portal
Muzika24, to all your fans and admirers, and all
those who are coming to your jubilee concert tonight – what will you wear at the start and at the
end of this concert?
Esma: Tested professionals, who have long
been a part of my team, are taking care for my
styling tonight. Creations that I’ll wear are the
work of “Sposa Moda”, while “Studio Butterfly”
is responsible for my make-up. At the beginning I

will wear a dress, the second part of the concert
is reserved for a traditional Roma costume in order to finish the concert wearing a dress again.
Muzika24: In addition to you as a major star
of the show tonight who else will be your guest
appearing next to you on the stage at the Universal Hall?
Esma: Other than my wish to present myself
as a singer at my jubilee concert, I also want the
public to know that I am a good music instructor
and teacher, and therefore I’m going to share the
stage with my two students - Sadan Sakib and
Eleonora Mustafovska who are already well established singers, known to both foreign and domestic public. In addition, Ibush Ibraimovski will
also sing. He’s been a part of our big project entitled “Marvelous Roma in Macedonia” for twothree years, and he’s performed with us at many
prominent festivals worldwide thus far.
Muzika24: And the last question in this our
brief interview – what is your message that you’d
like convey to the readers of Muzika24, a unique
specialized Macedonian music portal, and of
course to all those who are impatient to watch
you at your jubilee concert tonight celebrating 55
years of your music career?
Esma: I’m really thankful to you for this wonderful opportunity to extend my greetings to my
loyal audience and all those coming to the Universal Hall tonight, but also to all others in Macedonia who will have the opportunity to watch
my concert on national TV Sitel later this year. I
owe my great reputation to my appreciative audience because they’ve made me great. During
all these 55 years they come to my concerts, buy
tickets, records, cassette tapes, CDs. Therefore,
they are most deserving for what Esma Redzepova-Teodosievska is today. They haven’t betrayed
me throughout my career, so I won’t let them
down tonight. I promise a magnificent concert
filled with emotions, and I want to share these
moments of happiness and excitement with my
audience singing my greatest hits together with
them.
The interview was prepared by Magdalena
Atanasovska and Aleksandar Petkovski
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Есма со пријателките / Esma with her friends

Есма и Весна / Esma and Vesna

Портрет на Есма / Esma's Portrait

ХУМАНИТАРНОТО 3ДРУЖЕНИЕ
„КРАЛИЦАТА ЕСМА И
СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ“

С

удбинската мисија на Есма Реџепова
- Теодосиевска е да дарува, да помага, да биде мајка над мајките, непоколеблива и истрајна во намерите
да подари на секој огромна љубов како непресушен извор на добрина, што ја чини ретка на
овој свет. Нејзината смисла на живот е хуманоста која доследно ја следи сиве овие години.
Покрај тоа што таа е икона на македонската и
ромската народна музика, во исто време Есма
е една од најхуманите личности во Македонија
и пошироко.
Како резултат на тоа е формирано Хуманитарното здружение „Есма и С�ево Тео�осиевски“. Оваа по многу нешта карактеристична
асоцијација е регистрирана во 2002 година,
под регистерски број 4434749, а од 2012 година
е пререгистрирана со нов назив: Хуманитарно
здружение „Кралица�а Есма и С�ево Тео�осиевски“.
Инаку, Есма живее во својот дом на хуманоста „Куќата музеј на музиката на Есма и Стево Теодосиевски” на скопското Кале, каде има
и други значајни музеи на Македонија. Старата
Скопска тврдина, претставува зачеток, односно историско јадро, на денешно Скопје, на височинката Кале, која се наоѓа во центарот на
градот, крај левиот брег на реката Вардар.
Локалитетот Кале лежи на јужниот крај на
високата геолошка тераса од петрифицирани
лапорести седименти и слоеви на мек песочник, која се протега покрај реките Лепенец
и Вардар од некогашното Скупи. Калето има
форма на триаголник, одозгора зарамнет и со
изразит пад на јужната и западната страна. Источната страна каскадно слегува кон Скопско
Поле и кон коритото на некогашната река Се-
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рава и на неа се наоѓа дел од Старата чаршија,
а северната страна е поврзана со ридовите и
височинките што се составен дел на подножјето на Скопска Црна Гора. Станува збор за природно заштитен и тешко пристапен терен, кој
уште од најстари времиња бил погоден за населување.
Досегашните истражувања говорат дека
денешната стара Скопска тврдина потекнува
од крајот на X век, поточно токму од времето
на цар Самуил. Со археолошките ископувања
во 1967 година е утврдено дека најстарите елементи на главниот градски ѕид потекнуваат од
времето на Самуиловото Царство и дека тие
засега се единствени познати Самуилови ѕидишта во Македонија.
Старата Скопска тврдина и во првата половина на минатиот век служела за стационирање
на градскиот гарнизон. По напуштањето на тврдината од страна на војската во 1951 година, во
двете најрепрезентативни згради биле сместени Историскиот и Археолошкиот музеј.
Катастрофалниот земјотрес во 1963 година му нанел огромни штети на стариот град.
Разурнати биле бедемите, одбранбените кули,
како и зградите што се наоѓале во тврдината.
По земјотресот биле преземени опсежни мерки на реставрација и конзервација, при што
делумно бил реставриран надворешниот ѕид
во должина од околу 120 метри. Реставрирана била и некогашната ротондна кула, додека, пак, четвртестата и триаголната кула само
делумно биле обновени, така што штетите од
земјотресот сè уште не се надоместени. Дотолку повеќе што тврдината повеќе години
целосно беше запоставена и оставена на забот
на времето. Неодамна започна акција за ревиIII ДЕЛ

МУ3ИЧКА РИ3НИЦА

THE HUMANITARIAN ASSOCIATION
“QUEEN ESMA AND
STEVO TEODOSIEVSKI”

T

he pre-defined mission of Esma
Redzepova-Teodosievska is to donate, to help out, to be a mother
above all mothers, unshakable and
persistent in her intentions to share her love to
everyone which makes her unique well of goodness in this world. The sense of her life is humanity which she has consistently followed all these
years. Besides she is an icon of the Macedonian
and Roma folk music, Esma is also one of the
most human persons in Macedonia and wider.
As a result of her affiliation, the humanitarian
association “Esma and Stevo Teodosievski” was established. This association was registered in 2002
under Reg.No. 4434749, and since 2012 it is re-registered under a new name: Humanitarian association “The Queen Esma and Stevo Teodosievski”.
Otherwise, Esma lives in her Home of Humanity and Museum of the music of Esma and Stevo
Teodosievski located on Kale, the Skopje Fortress, near other important museums of Macedonia. The old Skopje fortress is the centerof the
historical core of the present Skopje. This hill, the
Kale is located in the central area of Skopje, by
the left bank of the river Vardar.
The locality of Kale lies at the southern end
of the high geological terrace of petrified marble
sediments and layers of soft sandstone, stretching
next to Lepenec and Vardar of the former Skupi.
Kale has a triangular shape, flattened on the top
and with an explicate paths on the south and west
sides. The east side cascades as it goes down to
Skopje Pole and to river-bed of former River Serava, and is in part of the Old Town that stretches on
this side, while the north side is related to the hills
and heights that are integral part of the base of
the Skopska Crna Gora. It is a naturally protected
PART III
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and inaccessible terrain, which was suitable for
settlement since ancient times.
Explorations and studies thus far show that
today's old Skopje Fortress dates from the end
of X century, more precisely from the time of Tsar
Samuil. The archaeological excavations in 1967
found that the oldest elements of the city wall
originate from the time of Samuel, and they are
now the only known Samuel’s walls in Macedonia.
The old Skopje fortress also served to station
the garrison city in the first half of the last century. After the military left the fortress in 1951,
the Historical and Archaeological Museum were
housed in its two most representative buildings.
The devastating earthquake in 1963 caused
huge damage to the old city. The walls, defense
towers and buildings located in the fortress were
destroyed. After the earthquake extensive measures were taken to restore and conserve the
city, while the outer wall was partially restored in
the length of about 120 meters. Former rotunda
tower was restored, while the four-sided and triangular towers were only partially recovered, so
that the damage from the earthquake is still visible. Moreover, the fortress was completely neglected and left to the ravages of time. Recently
an initiative was launched for rehabilitation and
restoration of the fortress that should return the
citizens to this location.
President of this association is Zorana
Kostovska, and Esma Redzepova-Teodosievska
is its honorary president. The mission of this significant association is the Board as follows: Stanka Damjanovska, Mirjana Markovska-Andreski,
Blagica Stefanovska, Sonja Todorovska, Orhideja
Ognenovska, Suzana Moneva, Cvetanka Oreshkovikj, Ana Hadziristevska and Vesna Vuchikj.
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Славе Катин

ЕСМА

тализација и реставрација на тврдината, која
треба да ги врати граѓаните на овој локалитет.
Претседател на здужението е Зорана Костовска, а Есма Реџепова-Теодосиевска е почесен претседател. Меѓу членовите на ова значајно здружение треба да се споменат и следните
членови на управниот одбор: Станка Дамјановска, Мирјана Марковска - Андрески, Благица
Стефановска, Соња Тодоровска, Орхидеја Огненовска, Сузана Монева, Цветанка Орешковиќ,
Ана Хаџиристевска и Весна Вучиќ.
Мисијата на Хуманитарното здружение „Кралица�а Есма и С�ево Тео�осиевски“ е да пружи
хуманост и помош на оние на кои им е потребна.
Здружението многу пати несебично дарувало, се
грижело и се залагало да се помогне на беспомошните, болните, сиромашните, хендикепираните и на сите оние на кои им е потребно да им
се подаде рака. Во оваа пригода, меѓу големиот
број донации ќе ги наведеме следните:
• Донација на Клиниката за неврологија од
5.000 евра во медицински помагала;
• Донација во санитетски материјали на Клиниката за нервни болести;
• Донации континуирано во Детскиот дом за
деца без родители „11 Октомври“ во подароци, материјални средства и присуство на
сите нивни манифестации;
• Донација по 100 евра на 9 матуранти од Детскиот дом за деца без родители „11 Октомври“ и организирање и финансирање на матурска забава за 450 гости;
• Донација за летување на децата од Детскиот
дом за деца без родители „11 Октомври“;
• Донација во стоматолошка опрема на Здравствениот дом „Скопје“;
• Донација континуирано на Специјалниот завод во Демир Капија;
• Донација на Центарот за дијализа во Струга;
• Донација на Здравствениот дом во Чаир;
• Донација во санитетски материјал и колички
за болни на поликлиниката во Ѓорче Петров;
• Донации континуирано заедно со Црвениот
крст на Македонија;
• Донација во храна и облека за бегалците од
Косово, заедно со Црвениот крст на Германија;
• Донација во облека и книги на село Кондово;

234

• Партнерство со Мери Корпс - донација на
храна и облека на бегалците од Косово;
• Партнерство со Издавачката куќа „Просветно дело“ - донација на 100 комплети учебници за сиромашни ученици;
• На хуманитарната организација „Класје на добрината“ дониран простор од долниот кат од
Домот на хуманоста „Есма и Стево Теодосиевски“ за време на бегалската криза на Косово, од каде се распределуваше помошта;
• Партнерство со хуманитарната организација
„Крик“ во донација на училишен прибор;
• Четири модни ревии со фустаните на Есма
под наслов „Есма хепенинг“. Средствата од
ревијата во Неготино беа донирани на Центарот за помош на лица со ментален хендикеп „Порака“;
• Модна ревија во Струмица - средствата беа
донирани на сиромашните Роми од Скопје;
• Модна ревија во Струга - средствата беа донирани на Женската организација на жените
од Струга, а тие ги донираа на две сиромашни семејства;
• Средствата од модната ревија во Скопје беа
донирани на децата од Топаана;
• Партнерството со жените од Фрајбург, Германија, во донација на облека на сиромашните семејства во Скопје;
• Донација на шлепер со облека, апарати, храна, препарати и лекови за настраданите од
земјотресот во Бам, Иран;
• Донација на Училиштето за специјални потреби „Д-р Златан Сремац“;
• Донација на Основното посебно училиште
„Иднина“;
• Континуирано подароци за децата од „Детското село“;
• Континуирано подароци за Домот за стари
лица „Волково“;
• Целосно финансирање на престој и студии
на Факултетот по соло пеење на Елеонора
Мустафова, сиромашно девојче од Кратово;
• Донација на младиот сликар Ивица Николов
од Ѓорче Петров;
• Донација на Билјана Џуфовска, хендикепирана девојка од Велес;
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The mission of the Humanitarian association
“The Queen Esma and Stevo Teodosievski” is to
provide humanity and support to all who need
it. The association has often unselfishly donated, taken care and helped the needed, the ill, the
poor, the disabled and all those who need some
help. On this occasion we will enlist some of the
numerous donations:

• Partnership with the humanitarian organization „Krik“ - donation in education kits for kindergartens and schools;

• Donation to the Clinic of Neurology in amount
of 5,000 EUR for medical helping devices;

• Fashion show held in Strumica - the money was
donated to the poor Roma in Skopje;

• Donation to the Psychiatric Clinic for sanitary
materials;

• Fashion show held in Struga - the money was
donated to the Women’s Organization of Struga, and they re-donated it to two poor families;

• Donations to the Orphanage „11 Октомври“ in
presents, material resources and presence at
all their manifestations;
• Donation in amount of 100 EUR for 9 graduating pupils from the Orphanage „11 Октомври“
and organization and financing of the senior
prom with 450 guests;
• Donation - summer vacation financial support for
the children of the Orphanage „11 Oktpmvri“;
• Donation in dental equipment for the Health
institution - Skopje;
• Permanent donation to the Special Institution
in Demir Kapija;
• Donation to the Centre for dialysis in Struga;
• Donation to the Health institution in Chair;
• Donation in sanitary materials and wheelchairs
to the policlinic in Gjorche Petrov;
• Permanent donations in cooperation with the
Macedonian Red Cross;
• Donation in food and clothes for the Kosovo
refugees, in cooperation with the Red Cross
from Germany;
• Donation in cloths and books for the village of
Kondovo ;
• Partnership with Merry Corps- Donation in
food and clothes for the Kosovo refugees;
• Partnership with the Publishing House
“Prosvetno delo” - donation of 100 sets of
textbooks for poor students;
• Donated space to the humanitarian organization “Klasje na dobrinata” located on the
ground floor of the “Esma and Stevo Teodosievski” House of Humanity during the refugee crisis in Kosovo;
PART III
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• Four fashion shows representing the dresses
of Esma with the title “Esma Happening”. The
money collected from that show held in Negotino was donated to the Centre for mentally
disabled people “Poraka” (“Message”);

• The money collected from the fashion show
held in Skopje was donated to the children
from Topaana;
• Partnership with the women from Freiburg,
Germany for a donation in cloths to the poor
families in Skopje;
• Donation in 18-wheeler full of cloths, devices,
food, preparations and medicines for the causalities of the earthquake in Bam, Iran ;
• Donation to the School for the children with
special needs “D-r Zlatan Sremac”;
• Donation to the Special Elementary School
„Idnina”;
• Permanent gifts for the children from “Children’s Village”
• Permanent gifts for the House of Aged People
“Volkovo”;
• Complete financing of accommodation and tuition at the Faculty for solo singing to Eleonora
Mustafova, a poor girl from Kratovo;
• Donation for the young painter Ivica Nikolov
from Gjorche Petrov;
• Donation for Biljana Dzufovska, disabled girl
from Veles;
• Donation of 200 EUR, gifts and food to Stefan
and Zoran Petrovikj, two disabled brothers
from Volkovo;
• Permanent joint donation with “Lioness”
Club from Skopje, where Esma Redzepova Teodosievska is the first female member;
• Donation in toys to the Children’s Clinic;
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• Донација од 200 евра, подароци и храна на
Стефан и Зоран Петровиќ, две хендикепирани братчиња од Волково;
• Континуирано заедничко донирање со клубот „Лајонс“ од Скопје, во кој Есма Реџепова-Теодосиевска е прва жена-членка;
• Донација-играчки на Детската клиника;
• Донација за девојка од Домот „11 Октомви“
која живее сама во Ѓорче Петров, а не е вработена;
• Донација за болното дете од леукемија, Томислав Стоилковиќ од Куманово, донирани
се средства и крв;
• Целосно финансирање на студии за сиромашното момче Дурмиш Ибраимов од Шутка;
• 5.000 долари за настраданите во земјотресот во Скопје;
• Партнерство со италијанската хуманитарна
организација КРИК, во донација на прибор
за градинки и училишта;
• Партнерство со КАРИТАС, донација за бедните Роми во Шутка;
• Одржани повеќе од 2.000 хуманитарни концерти од кои средствата се донирани во различни
потреби, а тоа, меѓу другите, се следните:
• Концерт во Бомбај, средствата се донирани
за 30.000 работници;
• Концерт во Канада, донација за настраданите во Босна;
• Концерт во Канада, средствата се донирани
за настраданите во Пакистан;
• 200 хуманитарни концерти за Црвен крст;
• 50 хуманитарни концерти во Израел, чии
средства се наменети за настраданите од
земјотресот во Скопје;
• Многубројни концерти одржани во Бугарија,
средствата се донирани за изградба на Универзалната сала во Скопје;
• Концерт во Словенија за децата со посебни
потреби;
• Хуманитарен концерт за децата од Училиштето за специјални потреби „Д-р Златан
Сремац“ од Скопје;
• Хуманитарен концерт за помош на настраданите во поплавите во Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска.
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Членовите на здружението „Кралицата
Есма и Стево Теодосиевски“, на чело со претседателката Зорана Костовска се едни од
најактивните меѓу хуманитарните здруженија
во Република Македонија. Тие се грижат, пред
сè, за организираниот живот на Есма Реџепова-Теодосиевска, која е синоним за мајка над
мајките, за хуманост, добрина, беспрекорност,
алтруизам, несебичност...
Хуманитарното здружение „Кралицата
Есма и Стево Теодосиевски“ организира хуманитарни концерти и други културни манифестации кои имаат хуманитарен карактер на
Кралицата на ромската и македонската песна
Есма насекаде во Република Македонија. Од
многубројните активности кои ги презема оваа
асоцијација, посебно место имаат следните хуманитарни активности:
1. Под мотото „Ако имаш две, подари едно“
здружението тоа доследно го реализира
особено во последните десетина години.
Така, под горното мото здружението организирало многубројни хуманитарни манифестации, акции, работилници, хепенинзи
и донации, давајќи материјални средства и
морална поддршка на безброј поединци и
институции.
2. Есма Реџепова-Теодосиевска, пејачкa со
многугодишна професионална кариера, на
18 март 2006 година, формално беше именувана за почесен претставник на УНХЦР. На
кратката церемонија во хотелот „Александар Палас“, во организација на Амин Авад,
претставник на Високиот комесаријат за бегалци при ООН во Македонија, беа присутни
министерката за надворешни работи Илинка Митрева и други претставници на македонската Влада и на дипломатскиот кор,
уметници и новинари.
Есма Реџепова-Теодосиевска изјави дека е
многу среќна што официјално е именувана за
почесен претставник на УНХЦР.
„Прв�а� со хумани�арна рабо�а �очнав
�а се занимавам на �еве� го�ини, кога бев член
на Црвенио� крс�. Голем �ел о� мојо� живо�
и о� моја�а кариера �осве�ив за �а им �омогнам на луѓе�о со �роблеми. Ова назначување ќе
�ре�с�авува уш�е �оголем �о��ик во моја�а
хумани�арна рабо�а“.
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• Donation to a girl from the Orphanage “11 Oktomvri” who lives alone in Gjorche Petrov and
she is unemployed;

Teodosievska, which the synonym for mother
above all mothers, for humanity, goodness, irreproachability, altruism, unselfishness...

• Complete financing of the studies for a poor
student Durmish Ibraimov from Shuto Orizari;

The humanitarian association “The Queen Esma
and Stevo Teodosievski” organized humanitarian
concerts and other cultural events which have humanitarian character of the Queen of the Roma
and Macedonian song throughout the Republic
of Macedonia. Among the numerous activities of
this association we will put the emphasis to the
following humanitarian activities:

• Donation to a child with leukaemia, Tomislav
Stoilkovikj from Kumanovo, in money and
blood for transfusion;
• 5000 dollars for the causalities of the earthquake in Skopje;
• Partnership with the Italian humanitarian organization KRIK, and donation in educational kits
for kindergartens and schools;
• Partnership with KARITAS, donation to the
poor Roma in Shuto Orizari;
• More than 2,000 held humanitarian concerts
from which the money collected are donated
for various needs, and among the other concerts, we shill mention the following:
• Concert in Bombay, the money is donated to
30.000 labourers;
• Concert in Canada, a donation for the casualties of the war in Bosnia;
• Concert in Canada, the money is donated to
the causalities in Pakistan;
• 200 humanitarian concerts for the Red Cross;
• 50 humanitarian concerts in Israel, and the
money is donated for the causalities of the
earthquake in Skopje;
• Numerous concerts held in Bulgaria, and the
money is donated for the construction of Universal Hall in Skopje;
• Concert in Slovenia for the children with special needs;
• Humanitarian concert for the children of the
School for the children with special needs “D-r
Zlatan Sremac” in Skopje;
• Humanitarian concert for the causalities of the
floods in Serbia, Bosnia and Herzegovina and
Croatia.
The members of the association “The Queen
Esma and Stevo Teodosievski”, headed by its
chairman Zorana Kostovska are one of the most
active among the humanitarian associations in
the Republic of Macedonia. They take care, first
of all, of the organized life of Esma RedzepovaPART III
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1. Under the motto “If you have two, give one
away” the association realized it consistently
especially in the previous more than ten years.
In that way, following its motto, the association
has organized numerous humanitarian
events, actions, workshops, happenings and
donations, and gave money and moral support
to many individuals and institutions.
2. Esma Redzepova-Teodosievska, a singer
having many years’ professional career, on
18 March 2006 was officially appointed an
honorary representative of UNHCR.
The short ceremony in the hotel “Aleksandar Palace” which was organized by Amin
Awad, the representative of the High Commissioner for Refugees within the OUN in Macedonia, was attended by the Minister of Foreign
Affairs Ilinka Mitreva and other representatives
of the Macedonian Government, as well as the
diplomatic corps, various artists and journalists.
Esma Redzepova-Teodosievska stated that she
was very happy that she was officially appointed
an honorary representative of UNHCR.
„I have started my humanitarian mission when
I was nine years old, when I was a member of the
Red Cross. I devoted a significant part of my life
and my career in order to help the people who had
problems of any kind. This appointment will induce
me to endure in my humanitarian work“.
3. Under the motto „I want to sing, I can sing
- I want to play, I can play - I want to dance,
I can dance” the traditional humanitarian
concerts “Aplauzi” / “Applauses” started since
3 December 2005 (?). In that way the “World
Day of Disabled people” was supported by
the humanitarian association “The Queen
Esma and Stevo Teodosievski”. The concerts
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3. Под мотото „Сакам да пеам можам да пеам
- сакам да свирам можам да свирам и сакам да играм можам да играм“ се одржуваат традиционални хуманитарни концерти
„Аплаузи“, кои започнаа од 3 декември 2005
година. Со тоа се одбележува „Светскиот
ден на лицата со хендикеп“, во организација
на хуманитарното здружение „Кралицата
Есма и Стево Теодосиевски“. Концертите
што досега се одржани за „Светскиот ден
на лицата со хендикеп“ беа организирани во
партнерство со Универзалната сала, а покровител била Маја Иванова, сопругата на претседателот Ѓорге Иванов.
На овие концерти земаат учество децата
од специјалните установи и познати музички
имиња од Македонија. Меѓутоа, овие концерти ги отвора и со своја богата програма учествува почесниот претседател на здружението
Есма Реџепова-Теодосиевска.
Пораката на оваа манифестација не е само
да се одбележи денот и да се направи некаква
донација, туку да се подигне нивото кај сите добронамерници во државата со пораката „Ние
сме исто, мојот свет и твојот свет е наш свет“.

4. Исто така, Хуманитарното здружение „Есма
и Стево Теодосиевски“ е дел од заедничкиот проект „На секое дете му е потребно
семејство“. Затоа, министерот за труд и социјална политика во македонската влада,
Диме Спасов го посети домот на Есма Реџепова- Теодосиевска. Притоа, нагласи дека Есма
Реџепова-Теодосиевска е вистински пример
за згрижувач на деца во Македонија и со љубов се приклучува на овој проект на Министерството за труд и социјална политика.
По тој повод министерот Диме Спасов го
посети хуманитарното здружение на Есма.
Притоа, во својата изјава тој апелираше до
граѓаните да го следат примерот на Есма и да
се грижат за децата. Исто така, министерот
Спасов информираше дека преку проектот
„На секое дете му е потребно семејство“ досега повеќе од 280 деца се згрижени во повеќе
од 180 семејства.
Министерот Спасов, честитајќи ѝ на Есма
за успешната работа, потенцира дека таа е
вистински пример за згрижувачко семејство.
„Есма Реџе�ова �осега има згрижено 48 �еца,
ш�о е �оказа�ел за нејзина�а хуманос� и
�обро�е�елнос�“, истакна Спасов, заблагодарувајќи се на целиот тим на здружението на
Есма за несебичното залагање во проектот на
Министерството за труд и социјална политика.
5. Хуманитарното здружението „Кралицата
Есма и Стево Теодосиевски“ особен акцент
става на ревиите на кои се прикажува бројната гардероба на Есма. Така, на модните ревии
со наслов „Есма хепенинг“, голем број дами
од различни општествени сфери - претставнички од локалната самоуправа, амбасадите,
министерствата, бизнис секторот, пејачки,
актерки, водителки, новинарки и пријателки,
се појавуваат во улога на уметничката Есма
Реџепова, носејќи ги нејзините фустани. Есма
Реџепова заедно со својата менаџерка Зорана Костовска и Хуманитарното здружение
„Теодосиевски“ ги организираат овие ревии.
Притоа, тие се проследени со наративно потсетување за секоја приказна од фустаните,
како оние што ги добила на подарок од Јосип
и Јованка Броз, Индира Ганди, Џавахарлал
Нехру, Ричард Бартон, Елизабет Тејлор и многу други познати личности во светот.
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Есма и Катин со нивни пријатели / Esma and Katin with their friends

which were held to this day on the occasion
of the “World Day of Disabled people” were
organized in partnership with the Universal
Hall, under the patronage of Mrs. Maja Ivanova,
the wife of the President Gjorgje Ivanov.
Children from the special institutions and
well-known singers from Macedonia took participation in these concerts. However, these concerts were opened by the honorary chairman of
the association Esma Redzepova-Teodosievska
who also participated with her reach repertoire.
The message of this manifestation is not only
to celebrate the day and donate, but also to raise
the level in all well-intentioned people in the
state with the message “We are same, my world
and your world is our world”..
4. The humanitarian association “The Queen
Esma and Stevo Teodosievski” is also a part of
the joint project “Each child needs a family”. On
that occasion the Minister of Labour and Social
Issues Dime Spasov visited the home of Esma
Redzepova- Teodosievska. He said that Esma
Redzepova-Teodosievska represents a genuine
example for children carer in Macedonia and
that she joyfully embraced this project of the
Ministry of Labour and Social Issues.
The minister Dime Spasov also visited Esma’s
humanitarian association. In his statement he appealed to the citizens to follow Esma’s example
and to take care of the children. The Minister

PART III

TREASURY OF MUSIC

Spasov also said that more than 280 children
found their homes in over 180 families through
the project “Each child needs a family”.
The Minister Spasov congratulating Esma for
her successful mission emphasized that she was a
genuine example for caring family. “Esma Redzepova has so far accommodated 48 children, which is
an indicator of her humanity and benefaction”, said
Spasov, thanking the entire team of the Esma’s association for their unselfish efforts within the project of the Ministry of Labour and Social Issues.
5. The humanitarian association “The queen
Esma and Stevo Teodosievski“ put a special
accent to the fashion shows on which Esma’s
dresses are presented. On those fashion
shows titled “Esma Happening” a lot of ladies
from different social spheres - representatives
from the local self-government, embassies,
ministries,
business
sector,
singers,
announcers, journalists and friends appear in
a role of the artist Esma Redzepova wearing
her dresses. Esma Redzepova together with
her manager Zorana Kostovska and the
humanitarian association “Teodosievski” has
organized those fashion shows. During those
shows narratives were told for each of the
dresses like those she had received as a present
from Tito and Jovanka Broz, Indira Gandhi,
Jawaharlal Nehru, Richard Barton, Elizabeth
Taylor and many other celebrities from all over
the world.
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Гости во домот на Есма / Guests in the Home of Esma

Есма, Ирена и Зорана во Алфа ТВ / Esma, Irena and Zorana at Alfa TV

Со министерот Димо Спасов / With Minister Dimo Spasov

A PASSION FOR HUMANITY
“A Gypsy from the city of Skopje”, as she calls
herself, Esma Esma has more than 50 years of
singing and humanitarian efforts under her belt.
Born in 1943, Esma Esma has performed more
than 8,000 concerts in 30 countries to raise money for her causes. She has released108 singles, 20
albums, and six movies.
Esma raised five adopted children under her
roof, and fostered another 47 children, who call
her their mother and father.
Esma spoke with Southeast European Times
about her views on humanitarian efforts, her
singing and life in general.
SETimes: What are the top humanitarian
causes you support and why?
Esma Esma: Helping children with special
needs is my top humanitarian cause. I see them
as the highest priority group. I believe that everyone should help them, within their means and
abilities, of course.
SETimes: Macedonian President Gjorge Ivanov recently presented you with the country’s Medal for Merit. What does this award mean to you?
Esma: This award means a lot. After all, one
feels the most joy when appreciated at home,
when one’s work and contribution is respected.
I received many, many awards and recognitions,
but this last award and the one given to me by
President Tito are my favorite ones.
SETimes: Last month you joined the Macedonian women business leaders at the UN’s Commission on the Status of Women session. What is
the climate for the development of women’s businesses in Macedonia?
Esma: The business climate in Macedonia has
slowly started to change; there are more women
in leadership positions. The number of women
legislators is increasing too. In the last presidential elections [in March], we had a female candidate [Miruse Hoxha] run. I believe that this event
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carried even more weight because she was an
ethnic Albanian. So the stereotype that Albanian
women are housewives whose only job is to care
for their children has no ground anymore. I was
very proud of Hoxha, and I hope that a woman
will take the helm of Macedonia some day.
SETimes: On your website it says that you
hope that something will be changed in the country. What changes would you like to see? What
would a changed Macedonia look like in your
view?
Esma: I would like the world to change, not
only Macedonia. Someday, I would like to see the
world function based on equality and tolerance,
eliminating borders, so that all could move freely
and live wherever they like or wherever they consider good for them.
I think that these rights have been taken from
mankind, and this is why I have said many times
that animals are ahead of humans because they
can move wherever they want, and no one asks
them for a passport. They don’t depend on anyone’s goodwill. Even the most venomous snake
goes anywhere he wants.
SETimes: You are a member of the Skopje City
Council. How does your civic work help the Roma
in Macedonia?
Esma: I’m a member of VMRO-DPMNE, the
country’s ruling party, and as a member, I’m an
adviser at the Skopje City Council. With my political engagement, I first wanted to [show] that
one Roma woman can be socially active -- and
that this is not just a privilege for Macedonian
women. I think that I have partly succeeded, as
I’m seeing an increasing number of girls attending schools. If I have, with my example, helped
the emancipation of Roma women at least a bit,
I am very happy.
SETimes: Do you think that your children will
continue your activities and your humanitarian legacy, and help more people make a tangible difference?

СТРАСТ ЗА ХУМАНОСТ
„Ромка од градот Скопје“, како што самата таа
се нарекува, Есма повеќе од 40 години има богата
музичка кариера и безброј хуманитарни настапи.
Родена е во 1943 година, Есма има одржано
повеќе од 8.000 концерти во повеќе од 30 земји.
Таа има објавено 108 сингл плочи, 20 албуми и има
учествувано во снимањето на шест филмови.
Есма и Стево во својот дом се грижеле за 47
машки деца и една девојка, кои ги нарекувале
мајка и татко.
Есма разговараше со Southeast European
Times за своите ставови за хуманитарните напори, нејзиното пеење и животот воопшто.
Во продолжение го даваме целиот разговор
со Есма- Теодосиевска
SETimes: Кои се Ваши�е �означајни хумани�арни �ела ш�о ги �о��ржува�е и зош�о?
Есма: Помагањето на децата со посебни потреби е мојата главна хуманитарна цел. Јас ги гледам
како најважната приоритетна група. Верувам дека
секој би требало да им помогне, во рамките на нивните можности и способности, се разбира.
SETimes: Маке�онскио� �ре�се�а�ел Ѓорге Иванов нео�амна Ви го врачи Ме�ало� за
заслуги. Ш�о значи оваа награ�а за Вас?
Есма: Оваа награда за мене значи многу. После сѐ, секој чувствува радост и задоволство кога
е ценет и почитуван во својата татковина, кога се
вреднува неговата работа и придонес. Јас добив
многу, многу награди и признанија, но оваа последната и онаа што ми ја додели претседателот
Тито се моите омилени награди.
SETimes: Мина�ио� месец се �риклучи на
маке�онски�е жени бизнис-ли�ери во Комисија�а на ОН на се�ница�а за С�а�усо� на
жени�е. Каква е клима�а за развој на бизниси�е на жени�е во Маке�онија?
Есма: Бизнис-климата во Македонија полека почна да се менува; сè повеќе жени има
на лидерски позиции. Исто така, се зголемува

бројот на жените законодавци. На последните
претседателски избори ( во месец март), имавме жена кандидат за претседател (Мируше
Хоџа). Сметам дека овој настан имаше и поголема тежина, од причина што таа е етничка Албанка. Така стереотипот дека албанските жени се
домаќинки, чија единствена работа е да се грижат за нивните деца, веќе нема основа. Јас бев
многу горда на Мируше Хоџа, и се надевам дека
еден ден кормилото на Македонија ќе го преземе жена.
SETimes: На Ваша�а веб-с�раница �ишува
�ека се на�ева�е �ека неш�о ќе се �ромени во
земја�а. Какви �ромени би сакале �а ви�и�е?
Како би изгле�ала е�на измене�а Маке�онија
с�оре� Ваша�а замисла?
Есма: Би сакала светот да се промени, не само
Македонија. Еден ден, би сакала да го видам светот како функционира врз основа на еднаквост
и толеранција, елиминирање на границите, така
што сите би можеле да се движат слободно и да
живеат каде што сакаат или секаде каде што тие
сметаат дека е добро за нив.
Мислам дека овие права се земени од човештвото и поради тоа многу пати сум кажала дека
животните се пред луѓето, бидејќи тие можат да се
движат секаде каде што сакаат и никој не им бара
пасош. Тие не зависат од нечија добра волја. Дури и
најотровната змија оди каде што сака.
SETimes: Вие с�е член на Сове�о� на гра�
Ско�је. Како Ваша�а граѓанска рабо�а им
�омогна на Роми�е во Маке�онија?
Есма: Јас сум член на ВМРО-ДПМНЕ, владејачката партија во земјата, и како член, јас сум советник во Советот на град Скопје. Со мојот политички ангажман, јас прво сакав да [покажам] докажам дека една Ромка, може да биде социјално
активна - и дека ова не е само привилегија за
македонските жени. Мислам дека делумно успеав, бидејќи гледам дека сè поголем број девојки
Ромки одат на училиште. Ако, со мојот пример,
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Esma: Of course I would like my children to
continue my legacy. I think that with the upbringing I gave them, I instilled in them the love of people. My children know how to give, to help, or to
organise a humanitarian concert. I hope that they
will continue where I stopped.
SETimes: Do you think culture can serve as a
unifying force for Southeast Europe?
Esma: Culture always was, and always will
be, the bridge that connects people of different
creed and nationalities, as it disregards national
borders. No matter who one is, everybody sings
or dances in their own way. I don’t think that song
is a uniting force for just the people in Southeast
Europe, but the world.
SETimes: Were you influenced at all by other
female singers, such as Billie Holliday or Bessie
Smith?
Esma: When it comes to music, I never followed any specific example, nor have I been influenced by male or female singers. My mentor and
husband, Stevo Teodosievski, wanted to transform me into a masterpiece. I never followed any
one example. I worked hard to become what I
am now, but he always insisted that I be “myself”
and no one else. I think, together, we achieved it.
SETimes: Do any of your songs address prejudice against the Roma? Do you ever get criticized
for using the word “gypsy” in your title?
Esma: No, my songs are about Roma tradition and culture, not about the way others see
us. When it comes to criticism, I refuse to receive it. No matter what others say, I overcame
it a long time ago. When I first started attending
school, I noticed I was not the same as others.
That’s when children dubbed me “gypsy”, and
they did not want to sit with me. I came home
crying, and one of my aunts explained that we
are different because we come from the country
called India, where the sun always shines, and
that’s why we are dark-skinned.



246

SETimes: In the documentary “Romani Soul”,
you recounted the Roma people’s history back to
their ancient origins. Do you feel a close kinship
with India and its culture? Has it exerted a direct
influence on your music and creative work?
Esma: I certainly feel closeness with India and
its people, especially with a province in India where
some 28 million people speak my language, and I
can understand them perfectly. This enforced my
realization that the Roma originate from India.
SETimes: Has music become too commercialized? Can traditional music be presented to mass
audiences without losing something essential?
Esma: If created on the foundations of traditional music, a good effect can certainly be
achieved. However, what is being sold today
more and more is nudity on stage, while quality
and a good voice are selling less.
SETimes: You have performed thousands of
concerts in a career spanning decades. Do you still
feel the same energy and enthusiasm when you
go on stage? What keeps you going?
Esma: Yes, I still perform with the same passion. I still experience some positive stage fright
before a concert, when I’m aware that there are
more than 10,000 people in the audience or, as in
Sydney, 200,000 people in Hyde Park. What motivates me is my love for song and music.
*This text is courtesy of the Southeast European Times (SET), a web site sponsored by the US
Department of Defense in support of UN Resolution 1244, designed to provide an international
audience with a portal to a broad range of information about Southeastern Europe. It highlights
movement toward greater regional stability and
steps governments take toward integration into
European institutions. SET also focuses on developments that hinder both terrorist activity and
support for terrorism in the region.
Read more about Esma on
www.BalkanTravellers.com



сум помогнала за еманципацијата на жените
Ромки барем малку, јас сум многу среќна.
SETimes: Дали сме�а�е �ека Ваши�е �еца
ќе �ро�олжа� со Ваша�а ак�ивнос� и Ваше�о
хумани�арно насле�с�во, и ќе им �омогна� на
�овеќе луѓе �а на�рава� о�и�лива разлика?
Есма: Се разбира, дека би сакала моите деца
да го продолжат моето наследство. Мислам
дека со воспитувањето што им го дадов, јас им
ја всадив љубовта кон луѓето. Моите деца знаат
како да дадат, да помогнат или да организираат
хуманитарен концерт. Се надевам дека ќе продолжат онаму каде што јас ќе застанам.
SETimes: Дали мисли�е �ека кул�ура�а
може �а �ослужи како обе�инувачка сила за
Југоис�очна Евро�а?
Есма: Културата секогаш била и ќе биде мостот што ги поврзува луѓето од различно кредо и
националности, бидејќи не посветува внимание
на националните граници. Без разлика кој е, секој
пее или танцува, на свој начин. Мислам дека токму песната е обединувачка сила не само за луѓето во Југоисточна Европа, туку и за целиот свет.
SETimes: Дали некои �ејачки, како Били Холи�еј или Беси Сми�, влијаеле врз �ебе?
Есма: Кога станува збор за музиката, никогаш не сум следела некој конкретен пример, ниту
сум била под влијание на некои пејачи или пејачки. Мојот ментор и сопруг, Стево Теодосиевски,
сакаше да ме трансформира во ремек-дело. Јас
никогаш не сум следела некој пример. Работев
напорно за да станам она што сум сега, но тој секогаш инсистираше да бидам „јас“ и никој друг.
Мислам дека, заедно, го постигнавме тоа.
SETimes: Дали во некоја о� Ваши�е �есни
с�анува збор за �ре�расу�и�е кон Роми�е?
Дали некогаш с�е кри�икувани за корис�ење
на зборо� „Циганка“ во Ваше�о име?
Есма: Не, моите песни се за ромската традиција и култура, а не за начинот на кој другите
гледаат на нас. Кога станува збор за критика,
јас одбивам да ја примам. Не е важно што велат другите, јас го надминав тоа одамна. Кога
првпат започнав да одам на училиште, јас забележав дека не сум иста како другите. Тоа беше
кога децата ме нарекоа „Циганка“ и не сакаа да
седат со мене. Јас дојдов дома плачејќи и една
од моите тетки ми објасни дека сме различни,

 идејќи доаѓаме од земјата наречена Индија,
б
каде што сонцето секогаш свети и затоа имаме
темна кожа.
SETimes: Во �окумен�арнио� филм „Ромска �уша”, ја раскажува�е ис�орија�а на ромскио� наро� о� негово�о �ревно �о�екло. Дали
чувс�вува�е блиска сро�нос� со Ин�ија и нејзина�а кул�ура? Дали �оа имало �ирек�но влијание врз Ваша�а музика и Ваше�о �вореш�во?
Есма: Секако дека чувствувам блискост со
Индија и нејзиниот народ, особено со покраината Пенџаб во Индија, каде што околу 28 милиони
луѓе го зборуваат мојот јазик и јас совршено ги
разбирам. Ова ми овозможи да сфатам дека Ромите потекнуваат од Индија.
SETimes: Дали музика�а с�ана �ремногу комерцијализирана? Може ли �ра�иционална�а
музика �а би�е �резен�ирана на масовна�а
�ублика без �а изгуби неш�о суш�инско?
Есма: Ако е создадена на темелите на традиционалната музика, сигурно може да се постигне
добар ефект. Сепак, она што денес се продава сè
повеќе и повеќе е голотијата на сцената, а квалитетот и добриот глас се продаваат помалку.
SETimes: Има�е о�ржано илја�ници концер�и во кариера�а која �рае со �ецении.
Дали сѐ уш�е ја чувс�вува�е ис�а�а енергија
и ен�узијазам кога излегува�е на сцена? Ш�о е
она ш�о Ве о�ржува?
Есма: Да, јас сѐ уште си пеам со истата страст.
Сè уште чувствувам некоја позитивна трема пред
некој концерт, кога сум свесна дека во публиката
има повеќе од 10.000 луѓе, како во Сиднеј околу
200.000 луѓе на Хајд Парк. Она што ме мотивира
е мојата љубов кон песната и музиката.
* Овој текст е на Southeast European Times
(SЕТ), веб-страница спонзорирана од страна на
американското Министерство за одбрана во знак
на поддршка на Резолуцијата на ОН 1244, со цел
да се обезбеди меѓународна публика со портал
за широк спектар на информации за Југоисточна
и Европа. Тоа го нагласува движењето кон поголема регионална стабилност и чекорите на владите
кон интеграција во европските институции. СЕТ,
исто така, се фокусира на развојот на настаните
кои го попречуваат и терористичките активности
и поддршката на тероризмот во регионот.
Прочитајте повеќе за Есма на
www.BalkanTravellers.com
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Есма со членови на Лајонс клубот / Esma with members of the Lion's Club

Дел од модната ревија

Part of the fashion show

Есма со Ибуш Ибраимовски / Esma with Ibush Ibraimovski

Дел од модната ревија / Part of the fashion show

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВЕЕЊЕТО
И ОБЛЕКУВАЊЕТО НА ЕСМА

С

тилот ми е во генот, ни изјави Есма
Реџепова-Теодосиевска, Кралицата
на ромската песна. Во изминатите
години, со Ансамблот „Теодосиевски“ таа била чест и многу почитуван гостин
во најелитните светски музички простори. Од
1995 година, пак, до денес Есма живее на Кале
во „Домо� на хуманос�а и Музејо� на музика�а на Есма и С�ево Тео�осиевски“.
Во својата 55-годишна музичка кариера,
не само со својот глас, туку и со сопствениот
стил, непосредност, искреност и срдечност ги
освоила срцата на сите свои обожаватели и
голем број пријатели во светот. Во ова пригода ќе се обидеме да доближиме дел од стилот
на живеењето што го има Есма Реџепова-Теодосиевска како национален уметник. Затоа се
обративме до претседателот на Здружението
„Кралицата Есма и Стево Теодосиевски“ Зорана Костовска, која во исто време е организатор
на модните ревии на Есма Реџепова - Теодосиевска. Таа ни ги пренесе кажувањата за стилот
на живеењето и облекувањето на Кралицата
на ромската песна Есма Реџепова-Теодосиевска. Меѓу другото, Есма го изјавила следното:
1. Покрај пеењето слабост ми се марамите,
шапките, чевлите и чантите. Ги имам од многу земји. Марамите ми се симбол од сите
модни детали. Носам најмногу црни марами.
Има шапки кои секогаш ги носам само со одредена комбинација и тоа пред сè со бундите. Накит носам отсекогаш, при што обетките не сакам да се многу долги, а за концерти
ги земам оние што одговараат со гардеробата. Постојано го носам златниот часовник
на левата рака. На десната рака носам некои
златни белегзии. А околу вратот постојано
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носам златно синџирче на кое виси плочка
со два дијаманта и е изгравирано моето име
- Есма. Тоа е подарок за мојот роденден, 8
август од јувелирската работилница на Имер
Пурелко во Чикаго.
2. Најновата гардероба ја избрав во боите на
Македонија - црвена со златеста и тоа за
шалварите, елекот, марамата и кошулата.
Тоа е мојот стил за концертите каде носам
македонска носија, но, исто така, и ромска
носија. На концерти носам и барокни фустани, зошто настапуваме во театри и за тие
простори гардеробата треба да е соодветна. Сета гардероба се совпаѓа и со тоа што
сум прогласена за Кралица на ромската
песна. Најчесто купувам алишта во пролет и
есен. Не сум од оние жени кои често купуваат. Купувам одеднаш што ми треба за една
сезона.
3. Многу сакам чевли. Уште од детството така
ме научи татко ми. Тој беше чистач на чевли
и бојадисување на чанти. Затоа многу внимаваше на нив. Понекогаш знаеше во чевларскиот дуќан, кој се наоѓаше наспроти хотелот „Македонија“, да порача чевел за него,
зошто беше инвалид, но и за мајка ми одеднаш четири пара чевли. Кај моите чевли се
застапени сите бои и сите нијанси на боите.
Каде и да отседнам во хотелите на некои од
европските метрополи, во нив си купувам чевли, чанти и марами. Не секогаш чевлите ги
комбинирам само со една комбинација, туку
тоа е во комбинација со соодветни марами
или да се внимава на материјалот: змиска
кожа, антилопа... Сега на пазарите има многу убави модели. Во мода се папучите, кои,
исто така, ги имам и почнав да ги носам.

III ДЕЛ

МУ3ИЧКА РИ3НИЦА

CHARACTERITICS OF THE ESMA'S
LIFE AND STYLE OF DRESS

T

he “Style is in my genes”, said Esma
Redzepova-Teodosievska, Queen of
Roma music. Together with the ensemble “Teodosievski” she was an
honored and much respected guest in the elite
world music venues in past years. However, since
1995 to this day she’s been living on Kale, at the
“House of Humanity and the Museum of the Music of Esma and Stevo Teodosievski”.
In her 55-year musical career she’s won the
hearts of all her fans and many friends in the
world not only by her voice, but also by her style,
frankness, honesty and warmth. On this occasion we will try to expose the way of life style
that Esma Redzepova-Teodosievska has established as a national artiste. So we’ve contacted
Zorana Kostovska, the president of the Association “Queen Esma, and Stevo Teodosievski”,
who is the organizer of the fashion shows of
Esma Redzepova-Teodosievska at the same time.
She’s conveyed to us what Esma Redzepova-Teodosievska, Queen of Roma music, has already
said in regard to her style of living and dressing.
Among other things, Esma has said the following:
1. In addition to singing; the scarves, hats, shoes
and handbags are my passion as well, a lot of
them from many countries. My scarves are a
symbol of all fashion accessories. I wear mostly black scarves. Then there are the hats that I
always wear in a certain combination and primarily with fur coats. I’ve always been wearing
jewelry. I don’t want earrings to be very long.
For concerts I wear those that match my wardrobe. I constantly wear my golden watch on
my left hand. On the right hand I usually wear
some gold bracelets. And I regularly wear a
gold necklace with a hanging tile having two
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TREASURY OF MUSIC

 iamonds on which my name Esma is end
graved. It is a gift for my birthday, August 8,
from the jewelry workshop of Imer Purelko of
Chicago.
2. I’ve chosen my latest wardrobe in the colors of
Macedonia - red with gold for the gypsy pants,
vest, shirt and scarf. It is my style for concerts
when I wear Macedonian costume, but also
Roma costumes. I also wear dresses in the baroque style for concerts in theaters because
wardrobe should be appropriate for such settings. The pieces of my clothes also coincide
with my title - Queen of Roma music. I usually
buy clothes in spring and autumn mostly. I am
not of those women who go on shopping often. I buy once for a season.
3. I love shoes. My father taught me so from my
early age. He cleaned shoes and painted handbags. Therefore he took good care of them.
He used to buy four pairs of shoes at a spur of
the moment for him because he was disabled
and also for my mother from the shoe-making shop opposite the hotel “Macedonia”. I
have shoes in all colors and all shades of color.
Wherever I stay at hotels in some European cities, I buy shoes, handbags and scarves. I don’t
combine shoes with only one combination, but
I also take care for an appropriate combination
with other scarves, and I usually pay attention
to the material: snake skin, antelope... Nowadays there are many beautiful models at the
markets. Slippers are fashionable now and I’ve
also started to wear them.
4. I get manicure, pedicure, and beauty treatments. These professionals usually visit me
once a week. When I’m on tours I often want
to go in the sauna. I don’t like heavy make-up.
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4. Имам свој маникир, педикир и козметичар.
Најчесто ме посетуваат еднаш во текот на
неделата. Кога сум по турнеи често сакам да
одам во сауни. Не сакам многу да се шминкам, тоа го правам исклучително за концерти. Речиси и не употребувам кармин, за што
често и сум прекорувана. Немам потреба
од употреба на некои кремови. Сето ова се
должи на генот, поради што во фамилијата
сите сме младолики. Само една масна помада ја користам многу години. Кожата ми е
одлична и затоа што живеам уреден живот.
Во мојата исхрана до ден-денес пијам козјо
млеко.
5. Едно време кога многу готвев за децата,
многу и консумирав храна. Сега кога сум во
Скопје одам на јадење во ресторани. А, понекогаш и самата си подготвувам храна. Со
децата, кога патуваме, одам во рибни ресторани и земам риба, но и друга морска храна.
Со кондицијата никогаш не сум имала проблем. Со години се навикнав одлично да ги
поминувам солистичките концерти кои траат од еден и пол час до два часа. Организмот
ми е навикнат на тоа темпо. Поради сето ова
немам потреба од некоја фискултура.
6. Бојата на косата ми е онаа мојата, природната боја. Некогаш си ставам по малку к‘на.
Имам фризерки во Скопје кои ме средуваат
еднаш неделно. Често носам марами и турбани на концертни настапи и затоа не мислам на фризурата. Турбаните и марамите
сама си ги правам откако на тоа ме научи
мајка ми. Тие ми се многу практични на концертите, на кои кога ќе се испотам и фризурата се растура.
7. Есма Реџепова-Теодосиевска, Кралицата
на ромската песна им советува на жените
да бидат што попрактични и поедноставни.
Меѓу почедните и послободните, мажите
ќе одберат за животна сопатничка почедна
жена.
Зорана Костовска е задолжена за хуманитарните модни ревии на креации од Кралицата
на ромската музика Есма Реџепова-Теодосиевска.Таа ни изјави дека фустаните на Есма на
модните ревии ги носат дами кои не се професионални манекенки, но, сепак, нивните излегувања на пистата ја воодушевуваат публиката
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со невообичаените презентации. Така, во улога
на манекенки учествуваат истакнати македонски госпоѓи, професорки, естрадни дами, фоторепортерки, членови на различни асоцијации и
други пријателки и роднини на Есма. Обично,
на хуманитарните модни ревии се прикажуваат фустани и креации кои ги носела нашата
ѕвезда Есма Реџепова-Теодосиевска на настапи, концерти, патувања и церемонии. Меѓу нив
на модната писта можат да се видат фустани
и други предмети кои ги носела Есма - нашата
дама со големо срце во текот на 55-годишната
кариера. На ревиите се презентираат и сарите
кои ги носела Есма Реџепова-Теодосиевска на
средби со истакнати државни претставници
или ги добила на подарок од истакнати личности. Меѓу нив треба да се одбележат сарите од Индира Ганди и некои од поранешните
претседатели на Индија. Секоја креација, пак, е
проследена со сторија за настанот за кој била
наменета.
Покрај ревијата, секако, свои настапи има,
Есма Реџепова-Теодосиевска заедно со Ансамблот „Есма и Стево Теодосиевски“. Средствата собрани од вакви хуманитарни ревии обично се донираат на училишта, хендикепирани
личности и други хуманитарни организации и
асоцијации, ни изјави претседателот на Здружението „Кралицата Есма и Стево Теодосиевски“ Зорана Костовска.
Иако така, Зорана Костовска нè информира дека за подобро да се претстави Есма Реџепова-Теодосиевска, покрај горенаведените 7
точки, треба да се знаат и следните седум точки, а тоа се:
1. 1. Нејзиниот прв настап бил кога имала 11
години, во емисијата „Микрофонот е Ваш“,
која се емитувала на Радио Скопје. Имала
страв од својот татко дали ќе се согласи, но
сепак, настапила.
2. 2. Кога Стево Теодосиевски првпат го слушнал нејзиниот глас, ѝ рекол дека ќе работи
со неа и дека ќе направи напори да стане
позната. Така и се случило. Тој се договорил
со родителите на Есма дека ќе ја школува
до 18-годишна возраст. Кога го завршила 8.
одделение, Есма и Стево заедно заминале
за Белград, каде што го завршила средното музичко училиште. Стапиле во брак кога

III ДЕЛ

МУ3ИЧКА РИ3НИЦА

Slavè Katin

I only put make-up for concerts. Usually I don’t
put on lipstick, for which I’m often rebuked.
There is no need for me to use face cream a
result of the fact that we are all youthful in our
family. This is in our genes. I apply only one
type of an oily pomade for many years. My skin
is excellent because I lived a proper life. I’ve
been drinking goat’s milk all my life.
5. I used to cook for my children for some time.
Then I ate a lot. Now that I am in Skopje I go
to eat in restaurants. Sometimes I prepare
food for myself as well. When I travel with my
children we go to fish restaurants and eat fish
and other seafood. I’ve never had problem
with my physical condition. For years I’m used
to hold great solo concerts that last from one
hour and a half to two hours. My body is used
to that pace. That’s why I have no need of any
additional physical exercises.
6. The color of my hair is my natural one. Sometimes I put henna. I have hairdressers in Skopje
that take care of my hair on a weekly basis. I often wear scarves and turbans at concerts and
therefore I don’t bother myself with the hairstyle. I make my turbans and scarves myself as
my mother taught me. They are very practical
at concerts, but when I get too sweaty my hairstyle disappears.
7. Esma Redzepova - Teodosievska, Queen of
Roma music, advises women to be as practical
and natural as possible. Women should be decent since men like them that way. If a man is
to choose between a decent and disrespectful
woman, they will choose to live with a decent
woman.
Zorana Kostova is in charge for the humanitarian fashion shows of the creations of the Queen
of Roma music, Esma Redzepova-Teodosievska.
She told us that Esma’s dresses are worn by ladies
who are not professional models, but still, their
appearance on the catwalks excites the audience
with their peculiar performances. Thus, prominent Macedonian ladies, professors, folk and
pop music singers, photo reporters, members of
associations and many other friends and relatives
of Esma take the role of models. At humanitarian
fashion shows the dresses and creations that our
star Esma Redzepova-Teodosievska wore at performances, concerts, trips and ceremonies are
usually displayed. Dresses and other items that
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our lady with a big heart wore during her 55-year
career could be seen as well. The saris that Esma
Redzepova Teodosievska wore at meetings with
prominent state officials or received as gifts from
prominent personalities could be also seen at the
fashion shows. Among them are worth mentioning the saris from Indira Gandhi, and some from
former presidents of India. Each creation, however, is accompanied by a story about the event for
which it was intended.
Besides the fashion shows, Esma Redzepova-Teodosievska certainly has her own performances with ensemble “Esma and Stevo Teodosievski”. The funds raised at such humanitarian
shows are usually donated to schools, disabled
persons and other humanitarian organizations
and associations, says Zorana Kostovska, President of the Association “Queen Esma and Stevo
Teodosievski”.
In addition Zorana Kostovska also tells us that
in order to present Esma Redzepova-Teodosievski in a better light, we should know the following
seven points besides the seven points mentioned
above, and they are:
1. Her first appearance was when she was 11 year
old, at the show “The microphone is yours”,
aired on Radio Skopje. She was afraidthat her
father would not agree and accept her performance however, she did take part.
2. When Stevo Teodosievski heard her voice for
the first time, he told her that he would work
with her and would make her famous. That’s
exactly what happened. He reached an agreement with Esma’s parents that he would provide education for her up to the age of 18. When
she finished the 8th grade, Esma and Stevo
went to Belgrade together, where she finished
music high school. They got married when she
was 25. They were not able to havetheir own
children, but Esma and Stevo adopted and
raised 47 boys, all musically educated, while
the 48th is a girl. They have about 130 grandchildren and many, many great-grandchildren.
3. While they were living in Belgrade they were
able to build their house-museum according
to their wish. Yet, they still wanted to return
to Macedonia. They came in Skopje in 1988.
After that, according to Esma, they intended
to build a house on Vodno hill, but at that time,
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Есма на концерт / Esma at a concert

Весна Ѓорѓиевска / Vesna Gjorgjievska
Есма со посебна облека / Esma with a special clothing

Есма со Елена Лука / Esma with Elena Luka
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таа имала 25 години. Биолошки немаат деца,
но Есма и Стево заедно изгледале 47 машки
деца, а 48. е девојче и сите музички ги образувале. Имаат околу 130 внучиња и голем
број правнучиња.
3. Додека живееле во Белград, им било понудено таму да ја направат нивната куќа музеј,
онака како што тие си ја замислиле. Но, сепак, тие сакале да се вратат во својата Македонија. Во Скопје стигнале во 1988 година.
Потоа Есма вели дека тие имале намера да
градат куќа на Водно, но тогаш во тоа време, водњанците таму не ги сакале. Кога го
слушнале тоа си рекле, тогаш и ние нив не ги
сакаме. Почнале да бараат друга локација и
ја нашле оваа овде, на Кале. Есма е задоволна со изборот, затоа што куќата не е само
стан каде што таа живее, туку таму на Кале
ќе биде „Домо� на хуманос�а и Музејо� на
музика�а на Есма и С�ево Тео�осиевски”.
Местото на овој музеј му е тука, во близина
на другите музеи - „Музејо� на Гоце Делчев“,
„Музејо� на современа�а уме�нос�“ и други културно-уметнички споменици во Скопје.
Планиран е и изложбен музејски простор на
приземјето.
4. Додека престојувала во Белград, а постојано
патувала низ целиот свет со свои концерти,
Есма ја немало цели 25 години на нашите
радио и телевизиски станици. „Два-тројца
ни ги затворија вратите во Радио Скопје“,
се сеќава Есма. Дури во 1986 година, пред
нејзиното селење во Скопје, било направено
едно телевизиско шоу за неа.
5. Си ги броела концертите до 1984 година,
кога биле вкупно 15.000. Оттогаш ни самата
не знае колку од нив се допишани во автобиографскиот „нотес“.
6. Во 1995 година ја добива веројатно најдрагата награда - „Примадона на европското
пеење“. Ваквата награда редовно им се доделува на оперски пејачи.
7. Есма е голем љубител на сликарството, колекционер е на слики, марами, ама и на накит. Најдрага ѝ е сликата „Двата коња“ (црн
и бел), за кои вели дека ги претставуваат неа
и Стево. Сликата ѝ е подарок од Домот за стари лица од Куманово. Во својата колекција на
марами, пак, има повеќе од 300 марами.
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Есма уште како дете научила да ги цени
предметите не толку поради нивната материјална вредност, туку поради мигот што ја
поврзува со луѓето важни во нејзиниот живот,
но и со некои што ги сретнала само еднаш во
животот. Всушност, таа секогаш повеќе сакала
да подарува и да им помага на сите што ќе побараат помош од неа.
Инаку, Есма Реџепова-Теодосиевска ги има
и следните карактеристики, играчки и предмети кои длабоко ја поврзуваат, а тоа се:
1. Мачето - амајлија од детето од Австралија.
За оваа играчка Есма вели:
„Тоа е сосема обична гумена �е�ска играчка,
која е�но �е�-шес�го�ишно �евојче �ос�ојано
ја носеше со себе. Со �аа нераз�елна играчка,
мајка�а го �онесе свое�о �евојче на е�ен мој
концер� во Авс�ралија. По концер�о�, �ие
�ој�оа за� сцена�а би�ејќи малечка�а сакала
�а ме за�ознае, била фасцинирана о� мое�о
�еење. При наша�а сре�ба �евојче�о во раче�о �ос�ојано ја с�искаше гумена�а играчка - маче. На крајо� о� сре�ба�а, �евојче�о
само�о ми ја �о�ари играчка�а. Знам колку
�еца�а на �аа возрас� се �риврзани со некоја
омилена играчка и �ој искрен и с�он�ан гес� на
малечка�а ме освои. О��огаш и јас �ос�ојано
го носам �оа маче - играчка, како моја амајлија.
И навис�ина ми носи среќа“, вели Есма во една
од своите лични и (не)обични приказни.
2.Со вистинската марама за коса - секогаш со
уредна фризура.
„Почнав �а �еам уш�е на 11 го�ини, �а на 15-16
го�ини веќе може �а се каже �ека бев �рофесионален �ејач. Но, сè уш�е бев неискусно �евојче за
многу рабо�и, се барав себеси, а �окрај �руго�о
си го барав и с�ило� за фризури. Проблемо�
беше ш�о иако �ре� секој нас�а� ќе на�равев
фризура, веќе �о �оловина час о� концер�о�,
коса�а беше жива во�а. Тогаш се се�ив на марифе�о� на мајка ми. Таа секогаш сама�а си
кроеше марами о� бело �ла�но и на чу�ен начин (за мене како �е�е) си ја врзуваше коса�а
секогаш кога рабо�еше, го�веше, чис�еше...
Го научив нејзинио� начин на врзување на марами�е и о��огаш секогаш најважнио� �е�аљ
во мојо� с�ил се марами�е. О�амна �рес�анав
�а бројам колку ги имам, но секогаш имам �о некоја о
 милена“, истакнува Есма Р
 еџепова.
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the Vodno local inhabitants opposed their
plan. When they learned about that, they said
to each other that they also didn’t like them.
Therefore, they began to look for another location and found one here, on Kale. Esma is
satisfied with their choice, because this house
is not only her home, but it would also be the
“Home of Humanity and the Museum of Music
of Esma and Stevo Teodosievski”. The location
of this museum is here, close to other museums - “Museum of Gotse Delchev”, “Museum
of Contemporary Art” and other cultural-artistic monuments in Skopje. Exhibition space is
also planned on the ground floor of the museum.
4. While they were living in Belgrade and constantly traveling around the world holding
their concerts, Esma wasn’t on the Macedonia radio and television stations for 25 years.
“Two or three persons had closed the doors of
the Radio Skopje for us", recalls Esma. Even in
1986, before she moved to Skopje, a television
show was organized for her.
5. She has counted her concerts until 1984, when
the number reached 15,000. Since then she
doesn’t even know how many of them were
added in her autobiographical “notebook”.
6. In 1995 she received probably the dearest
award - “Prima Donna of the European Singing”. This award is usually awarded to opera
singers.
7. Esma is a big fan of art, she is a collector of
paintings, scarves, but also jewelry. Her dearest painting is “Two Horses” (black and white),
about which she says that they represent her
and Stevo. This painting it is a gift from the
Home for the Elderly in Kumanovo. There are
more than 300 scarves in her collection.
Even as a child, Esma has learned to appreciate and value objects and items not just because
of their material value, but for the emotional value connecting her with important persons in her
life, but also with some she’s met only once in her
life. In fact, she always prefers to give and help all
those who seek help from her.
As an explanation, Esma Redzepova-Teodosievska has a few items that mean a lot to her,
such as:
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1. The Little Cat - an amulet from a child in Australia. Esma explains:
“It is quite an ordinary rubber toy that a fivesix-year-girl always carried with her. Her mother
brought the girl to one of my concert in Australia,
and the girl was holding this toy tightly in her hands.
After the concert, the girl and her mother came
backstage - the little girl was so fascinated by my
singing and she wanted to know me, but nevertheless she was holding this rubber kitten tightly in her
hands. At the end of our meeting, the girl gave me
the toy on her own initiative. I know how much the
children of that age are attached to their favorite
toy, and therefore this honest and spontaneous gesture of this little girl conquered my heart. Since then
I constantly have this toy-cat with me, as my amulet.
And it really brings me luck”, says Esma telling us
one of her intimate and unusually stories.
2. With the right kerchief - always groomed hairstyle.
“I started singing at the age 11, so that at the
age of 15-16 it could be freely said that I was a
professional singer. But still I was a very inexperienced girl about many things, still learning about
myself, and among other things I was looking for
my style of dress and hairstyle. The problem was
that although I would do my hairstyle before each
performance, half hour later during the show, my
hair would become wet. Then I remembered one
of my mother’s tricks. She used to sew her own
scarves of white cloth and tie her hair in a strange
way (at least I thought so as a child) whenever she
worked, cooked, cleaned... I’ve copied her way of
tying scarves and since then scarves have always
been the most important detail in my style. I’ve
stopped counting them long ago, but always I have
a favorite one", says Esma Redzepova.
3. Kerchiefs and Scarves
“When on stage, my kerchiefs in various colors
and patterns always tied according to my mother’s
trick have become a recognizable element of my
image. But offstage I adore hats. In summer I wear
two favorite hats (though I think I have a countless
number of them), and in winter I prefer one fur hat,
out of many. This fur hat actually belongs to a set
with a fur coat that my husband Stevo ordered to
be designed in Frankfurt, while we were on a threemonth tour in Germany. They are my fondest memory of Stevo (in addition to many other items that
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3. Марамите
„На сцена�а, марами�е во разни бои и �езени, секогаш обликувани с�оре� марифе�о� на
мајка ми, с�анаа �ре�озна�лив �ел о� мојо�
имиџ. Но, на�вор о� сцена�а ги обожавам
ша�ки�е. Ле�е имам �ве омилени ша�ки (иако
мислам �ека ги имам безброј), а за зима најмногу сакам е�на крзнена ша�ка. Таа, всушнос�, е
во ком�ле� со е�ен крзнен ка�у�, ш�о ми ги
�о�ари со�руго� С�ево, а ги �орача �а се израбо�а� во Франкфур�, �о�ека бевме на �римесечна �урнеја низ Германија. Тие ми се �раг
с�омен о� С�ево (�окрај многу �руги рабо�и
ш�о ме �оврзуваа� со него), но �очес�о ја носам ша�ка�а �реку зима, заш�о може �а се
комбинира и со �руги �ал�а“, со задоволство
зборува ромската Кралица.
4. Рачна торба за патување
„Деца�а се шегуваа� со мене �ека оваа
�орбичка �овеќе е за внука ми Есма, но мене
ме освои �окму со �ој весел �е�ски изгле�. А
имам и �акви �а�ики, како на �орба�а, ха,
ха... И секогаш кога �а�увам (а �оа е чес�о), не
се раз�елувам о� оваа �орбичка. Внука ми Есма
�овеќе сака �амски мо�ели, �а оваа моја �орбичка за �а�ување не ја �ривлекува, ха, ха...“,
во шега вели Есма.
5. Слики
„Во мојо� �ом има неколку мои �ор�ре�и
и си�е ми се �раги на некој начин. Но, мои�е

�еца ми се чини најмногу го сакаа� оној о�
уме�нико� Зафировски - секогаш се „рас�раваа�“ кому �реба �а �ри�а�не �аа слика, ха,
ха... Меѓу си�е слики во мојо� �ом, �осебно
мес�о има слика�а, насле�с�во о� баба ми
Есма, некој ви� икона на Исус Хрис�ос, ш�о
�аа ја �онела о� Иран“, потенцира како голем
верник Есма Реџепова-Теодосиевска.
6. Монографијата за Есма и Стево
„Оваа монографија е �еча�ена уш�е во
�алечна�а 1974 го�ина и во неа е �окумен�иран
мојо� �о�ем и развој како на �ејачка, нераскинливо �оврзан со �ос�оење�о на С�ево Тео�осиевски и неговио� ансамбл. Всушнос�, �оа е монографија за наше�о семејс�во, љубов�а, �есна�а, живо�о�... се�о �оа е ис�ре�ле�ено кај
нас. О��огаш е мина�, може �а се каже, уш�е
е�ен живо�, но сега вакви�е монографии сè
�оре�ко се �еча�а�“, вели Есма.
7. Новата монографија за Есма
„Во овие нови услови, �ехники и �ехнологии, можеби е �о�рак�ично �а си имаме некакво ин�ерне�-из�ание, или можеби на ЦД.
Но, �еча�ено �ело ос�анува вечно и с�омен
за во секој �ом. За�оа, оваа монографија ш�о
ја �о�го�вуваме со мојо� �раг �рија�ел, �ублицис�о� Славе Николовски-Ка�ин е �ело�о
за мои�е 55 го�ини �ружења со �есна�а“, информира македонската и ромската дива Есма
Реџепова-Теодосиевска.

Есма на концерт
Esma at a concert
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Портрет на Есма
Portrait of Esma

connect me with him), but I wear this hat more
often in winter, because it can be combined with
many other coats”, says the Roma Queen happily.
4. The Travel Handbag
“Children play joke on me that this bag is more
for my grandson Esma, but this bag has won my
heart exactly for its childlike appearance. And I
also have trainers like these pictured on its surface,
ha, ha... Whenever I travel (which is often) I always
take it with me. My niece Esma prefers women
models, so that this travel handbag is not attractive to her, ha, ha...”, says Esma jokingly.
5. The Paintings
“In my house there are several portraits of me
and they are all very dear to me in some way. But it
seems that my kids like most the portrait created by
artist Zafirovski - they always “argue” who is going to
be the future owner of this painting, ha, ha,... Among
all those paintings in my house, a special place has the
painting which is a heritage from my grandmother
Esma, a kind of an icon of Jesus Christ she’d brought
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from Iran", points out Esma Redzepova-Teodosievska was a great believer.
6. The Monograph on Esma and Stevo
“This monograph was published in the distant
1974 documenting my progress and development as
a singer closely associated with the existence of Stevo
Teodosievski and his ensemble. In fact, it is a monograph on our family, love, song, life..., that are so closely intertwined in our lives. Since then, it could be said,
that another life has passed, but nowadays monographs like this are published less and less”, says Esma.
7. The New Monograph on Esma
“In these modern circumstances, techniques and
technologies it may be more practical to have a kind
of an internet edition, or perhaps a CD. But a printed
work remains everlasting and it is a memory for any
home. Therefore, this monograph that we are preparing with my dear friend, publicist Slave Nikolovski-Katyn, is the work dedicated to my 55 years with
the song”, reveals Esma Redzepova-Teodosievska,
the Macedonian and Roma music diva.
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Есма на ревија / Esma at a fashion show

Есма со свој пријателки / Esma with her friends

Есма на ревија / Esma at a fashion show

Есма со свој пријателки / Esma with her friends
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о оваа прилика ќе претставиме некои од карактеристиките на домот
на Есма. Имено, треба да се нагласи
дека куќата на Кралицата на ромската музика, Есма Реџепова-Теодосиевска, постојано е полна со луѓе и со песна. Својот живот
го посвети на песната и на хуманоста. Речиси и
да нема некој што не знае дека Есма во својот
живот израсна 47 машки деца и едно девојче,
кои денес се солидно згрижени во сопствени
домови, а луѓето што ја почитуваат нејзината
музика и ја познаваат професионално со задоволство ја именуваат со титулата Кралица на
ромската музика.
Есма е личност која во својот живот многу
патувала и посетила многу земји во светот, се
претставила со својата музика, а секогаш на
највисоко ниво ја претставувала и земјата од
која доаѓа - Република Македонија.
За Македонија таа често го повторува
следното: „Сум се ро�ила �ука и �ука ќе умрам. Го сакам маке�онскио� наро�, оваа земја.
Секогаш со гор�ос� ис�акнувам о� ка�е сум.
По цел све� кажувам �ека сум ро�ена во Маке�онија, во која Роми�е најмногу ги зачувале
јазико�, �ра�иции�е и обичаи�е на своја�а
�ра�а�ковина Ин�ија. Дека имаме �ве ромски
�елевизии, ра�иос�аници, свој зас�а�ник во
�арламен�о�, ромски гра�оначалник. Кога со
С�ево се вра�ивме во Ско�је, �о �риесе� го�ини живо� во Белгра�, изгубивме многу �ари,
ама не жалам. Така о�лучивме и никогаш не се
�окајавме“, вели Есма.
Кога зборува за другите градови освен
Скопје, кое го сака на свој начи, вели дека од
градовите во светот најголем впечакот ѝ оставил Ленинград, денешен Санкпетерзбург, а од
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државите Индија. За неа Ленинград е град кој
поседува автентична убавина, поубав е дури
и од Венеција. Таа е фасцинирана од знаменитостите и старите архитектонски зданија кои
можат да се видат во овој град. Но кога би
имала можност повторно да избира каде да
живее, таа би ја одбрала Германија.
Според Есма, Германија е земја која на свој
специфичен начин се грижи за своите граѓани
и им го олеснува животот. Таа истакнува дека
таму постои голема дисциплина, ред, мир, сѐ
она што му е потребно на еден човек за пријатен и спокоен живот. За Есма е карактеристично што има добиено многу подароци. Нејзината колекција не е само од обичните граѓани, од
нејзината публика на нејзините концерти, туку
и од високи државници.
За подароците вели дека тие биле многу
вредни, но добила и такви кои воопшто не се
скапи, но за неа имаат огромно значење и ѝ се
посебно драги. Многу често неа може да ја израдува и најмала ситница. Меѓу посебно драгите ѝ се сарите кои ги добила лично од Индира
Ганди, кога ја прогласи за Кралица на ромската
музика. Исто така, во најдрагите подароци го
вбројува и прстенот што за нејзиниот роденден ѝ го подари синот Симеон, како и обетките од нејзиниот зет за сестра што ѝ ги подарил
кога била на гости во Шпанија. Тие обетки ги
носи неколку години и многу ги сака.
Многу ѝ е драго гуменото маче, кое ѝ е дар
од едно четиригодишно девојче, кога пред 30
години имала концерт во Австралија. По завршувањето на концертот, малечкото девојче ѝ
пришло и ѝ го дало малото маченце. Вели дека
тоа и е најдраг подарок, бидејќи е од дете, а
децата имаат најчиста душа.
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e’re taking this opportunity
to present some of the features of the home of Esma.
Namely, it should be emphasized that the house of Esma Redzepova-Teodosievska, Queen of Roma music, is constantly
full of people and songs. She’s dedicated her life
to music and philanthropy. Almost everybody
knows that Esma has adopted and raised 47 boys
and one girl that are today well provided for and
have their own homes, while the people who respect her music and know her professionally are
pleased to address her with the title Queen of
Roma music.
Esma is a woman who’s traveled and visited
many countries throughout the world representing her music but also always representing at the
highest level the country of her origin, the Republic of Macedonia, as well.
She often says the following about Macedonia: “I was born here and I’m going to die here. I
love the Macedonian people, I love this country.
I’m always proud to tell people where I come from.
Wherever I go I tell the people that I was born in
Macedonia, where the Roma have been able to
preserved their language, traditions and customs
of their ancient fatherland India more than in any
other Roma communities elsewhere. In Macedonia
we, the Roma people, have two Roma TV stations,
several radio stations, a representative in the Parliament, and a Roma mayor. When we returned
with Stevo to Skopje, after thirty years of living in
Belgrade, we lost a lot of money, but we’ve never regretted it. So we decided to move, and so we
did, with no regret at all", says Esma.
When she speaks about other cities except
Skopje where she lives in her own way, she says

PART III

TREASURY OF MUSIC

that Leningrad, now St. Petersburg, of all other
cities worldwide hadmade on her a most distinct
impression. To her Leningrad is even more beautiful than Venice. She loves the monuments and
castles that can be seen in this city. But if she
had the opportunity to choose where she’d live
again, she would choose Germany.
According to her Germany is a country that cares
for its citizens most and makes their life easier. She
says that in Germany there is great discipline, order,
peace, and all that a man needs. In Germany, a man
makes use of the city, and not vice versa.
It is also characteristic that Esma has received
a lot of gifts. This collection of of gifts are not just
gifts she got from ordinary people and from her
audience at her concerts, but the gifts she’s received from high officials as well.
In this context, Esma Redzepova-Teodosievska says they are all very valuable, but that she has
also received some that are not very expensive,
but nevertheless they have deep meaning for her
and are especially dear to her. Very often sheis
made very happy by trivial things. The saris she
received personally from Indira Gandhi, when
she proclaimed Esma Queen of Roma music, are
among special precious gifts. In addition, the ring
that her son Simeon gave her for her birthday,
and the earrings from her sister’s husband when
she was visiting them in Spain, also are among
her dearest gifts. She’s been wearing these earrings for a few years and she adores them.
She is very fond of a rubber small cat, which is a
gift from a 4-year old girl when she had a concert in
Australia 30 years ago. After the show, the little girl
came backstage, approached Esma and gave her this
kitty. Esma says that it is her dearest gift, because it
is from a child, and children have the purest soul.
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Меѓу поспецифичните предмети што можат да се забележат во домот на Есма, а и нејзе
ѝ се од голема важност, секако е скулптурата
на Исус, направена од камен. Скулптурата била
изработена специјално за Есма, за да биде Господ со неа и секогаш да ја чува. Ја изработил
студентот Ќазим Дурмиш, кога бил во прва година на Академијата за ликовна уметност. Во
нејзината дневна соба може да се забележи и
полицата со бел резбан камен на која има два
големи и остри меча. И тие се од камен, а ѝ се
посебно драги, бидејќи се од Франција.
Есма Реџепова-Теодосиевска има многу
пријатели и тоа не само од Македонија, туку од
целиот свет. Добрeдојдена е во многу земји, па
и таа со широко срце ги пречекува сите што доаѓаат во нејзиниот дом.
Инаку, кога Стево и Есма живееја во Белград, како гостин нивниот дом го посетила
Индира Ганди, а нешто подоцна и Тешеира. Се
пренесувало низ Белград дека кога го прашале
Тешеира што сака да посети од знаменитостите во Белград, тој им одговорил дека е согласен да го шетаат домаќините каде што сакаат,
но на крајот да го однесат кај неа на кафе и на
колачиња. Тоа потврдува дека во нејзиниот
дом вратите секогаш биле ширум отворени.
Есма пеела за Движењето на неврзаните,
кога во 1962 година се основало во Белград.
Повеќе пати се сретнала со Индира Ганди, за
која стекнала впечаток дека била мошне племенита личност, а исто така, пријатно се чувствувала и во друштво на Јосип Броз Тито. Кога
била на Бриони, каде Тито примал странски државници, секогаш ѝ велел да им подарува нејзини плочи и да им посака добредојде со својата убава песна. Живо се сеќава на посетата на
Гадафи кога Јосип Броз Тито ѝ рекол дека тој е
најголемиот маж и дека мора да го бакне кога
ќе му ги подарува плочите. Таа вели дека Тито
секогаш бил непосреден и сакал да се шегува.
Еве, уште една анегдота со странски државник. Имено, во 1968 година кога Есма Реџепова-Теодосиевска имала концерт во париската
„Олимпија”, од тогашниот Советски Сојуз се
враќал Шарл де Гол. Му доцнел авионот, па задоцнил во телевизиското студио. За да ја пополнат празнината во програмата, Француската телевизија пуштила снимка од концертот на Есма.
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Затоа, утредента во париските средства за
информирање пишувало дека Шарл де Гол ја
лансирал Есма.
Од многубројните случки, ќе одбележиме
една аукција за настраданите од цунами. Тогаш Есма ја дала својата омилена слика со
својот лик. Притоа, изјавила дека таа живее
под мотото „Ако имаш две, тогаш подели го
со оној што нема ниту едно“. Имала неколку
слики - портрети со нејзиниот лик, но решила
да ја даде онаа слика што ѝ значела најмногу,
велејќи дека тој што ја добил добро ја чува, па
смета дека сликата по нејзината смрт ќе достигне висока цена. Смета дека кога луѓето ќе
изгубат нешто или некого што има посебно
значење во нивниот живот, не само во нивната земја, туку и, воопшто во светот, тогаш го
величат, му подигаат споменици. Верува дека
истото ќе се случи и со нејзината слика.
Меѓутоа, вели дека пред сѐ сликата ја подарила од срце, иако ѝ била најдрага, но знаела
дека им ја дава на некои беспомошни луѓе кои
изгубиле сѐ. Таа е личност која се труди оние
што се во нејзина близина да се чувствуваат
пријатно и денот да им помине поубаво.
А што се однесува до животот, и онаму
каде што живее, каде што ѝ е домот и сите
деца и пријатели, таа вели дека и покрај ситуацијата во земјата, за која се надева дека ќе се
подобри, во моментот мисли дека е најсреќната личност во светот. Токму сега ѝ се живее,
бидејќи децата за кои се грижеа таа и Стево
сега и возвраќаат, така што тие се грижат за
неа, секојдневно ѝ се јавуваат... Таа била добра
со нив, а сега тие со добро возвраќаат.
Исто така, вели дека има особено почитување од публиката. Навистина ѝ се случуваат многу убави работи. Затоа сега, како што
изјавува самата, нема посреќна личност од неа
и затоа ѝ се живее долго, долго.
Во врска со враќањето на Есма и Стево Теодосиевски од Белград во Скопје, Есма со задоволство го потенцира следното: „Во 1989 го�ина се вра�ивме во Маке�онија, заш�о сакав во
ро�нио� гра� �а основам Дом на хуманос�а и
Музеј на музика�а. Домо� е голем и се �ро�ега на �овршина о� 840 ме�ри ква�ра�ни. Во
него ќе изложам сѐ ш�о С�ево и јас сме собрале на �а�о� �о све�о�: �оклони, �ризнанија,
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Among the more specific items that can be
seen in Esma’s home that she considers to be of
great importance for her, is certainly the sculpture of Jesus made of stone. This sculpture was
made especially for Esma so that God is with her
to take care. It was created by Kazim Durmish,
first-year student at the Academy of Fine Arts.
A shelf made of white carved stone can be seen
in her living room on which there are two large,
sharp swords. They are also made of stone, and
Esma is particularly fond of them because they
are from France.
Esma Redzepova-Teodosievska has many
friends, not only in Macedonia, but all over the
world. She is welcome in many countries, and therefore she welcomes her guests with open heart.
As an explanation, while Stevo and Esma
lived in Belgrade, they were hosts to Indira Gandhi. There is a story in Belgrade then when she
was asked what she would like to sightsee in Belgrade, Teixeira? replied that he would agree to be
taken wherever the hosts would like to, but eventually to be taken to the home of Esma’s, just for
coffee and cookies. This anecdotal story confirms
that Esma’s doors have been always wide open.
Esma sang for the Non-Aligned Movement,
when it was established in Belgrade in 1962. She
met with Indira Gandhi many times, for whom
Esma says that she was a very good woman. Esma
was comfortable in the company of Tito. When
she was in the Brioni, where Tito used to receive
foreign statesmen, he always told her to give them
her gramophone records and wish them welcome.
She vividly remembers the visit of Gaddafi when
Josip Broz told her that he was the a great man
and that she had to kiss him when giving him her
gramophone records. She says that Tito was always direct and liked to make jokes.
Here’s another anecdotal story about a foreign statesman. Namely, in 1968, when Esma
Redzepova-Teodosievska had a concert in the
Paris ‘Olympia’, Charles de Gaulle was returning
from the former Soviet Union. His plane was delayed, and he didn’t go to the television studio
as planned. To fill the gap in the program, the
French television aired footage from the concert of Esma. Therefore, the next day the Paris
printed media wrote that Charles de Gaulle had
launched Esma into the world of music.
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From all the other events we’ll single out the
auction that was given for tsunami casualties. On
that occasion Esma gave her favorite painting of
herself. In addition, she stated that she’d lived
under the motto “If you have two, then give one
to those who have not even one”. She had other
paintings of herself, but she decided to give that
special one because it meant a lot to her, saying that no matter who got it, they should take
good care of it. Then she added that that painting would reach a high price after her death. According to Esma when people lose someone that
meant a lot to them, not only in their country but
worldwide, then they glorify the deceased and
put up monuments. She also believed that this
would also happen with her painting.
However, she says that above all she gave her
painting from her heart, although it was dearest
to her, but she knew that the money from it went
to the hands of someone helpless who’d lost everything. So it is rightly to say that Esma is a woman who makes those in her surrounding feel good
making their days happier.
And as far as her life is concerned in relation
to the country in which she lives, to her home and
her all children and friends, despite the whole situation in the country which she hopes to improve
soon, she currently thinks that she is the happiest person in the world. She loves life right now
and rejoicing in it, because all the children take
care of her and call her every day;, showing their
loving care for her wellbeing, so she feels that everything she has invested in them is now being
returned to her. She was good to them, and now
they are returning that good to her with interest.
Also, Esma says that she especially respects
her audience. Good things really happen to her.
Therefore, as she claims, there is no happier person than her, and that is why she is happy that
she is alive.
In regard to their return from Belgrade to
Skopje, Esma is satisfied to tell us the following:
"In 1989 we returned to Macedonia because I wanted to establish a House of Humanity and the Museum of Music in my hometown. The home is large
and it covers an area of 840 square meters. I’m going to display everything that Stevo and I have got
while we were on our life paths worldwide: presents, awards, and other items. Within this House I
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�ре�ме�и и �руго. Планирам во Домо� �а �рофункционира и а��ека и амбулан�а за �еца о�
сиромашни�е семејс�ва, кои немаа� �ари за
лекување и лекови.
Кога ја �ове�овме иниција�ива�а, о�
гра�о� ни беше �ону�ена локација на Во�но,
ама јас сакав �а би�е �оа на Кале. Би�ејќи и
онака �ојо� �ре�лог наи�е на ос�ар �рием
кај во�њанци�е. Но, јас, се�ак, не им се лу�ам.
Можеби �ие се сме�аа� за луѓе о� �овисок
ранг, �о�ека, �ак, јас сме�ам �ека си�е луѓе на
све�о� се е�накви. Ис�о се раѓаме, ис�о, со
�разни раце, ќе заминеме о� овој све�.
Кога во јавнос�а се слушна �ека на Во�но
не може �а се слуша звуко� на �арабука�а и
зурли�е, ми се јави е�ен човек, нема �а го именувам, но �ој ми рече: Ќе ја �обиеш локација�а
на Кале. Така и се случи“, вели Есма.
Но, како жена од народот, која целиот свој
живот била со народот и своите песни му ги посветила нему, Есма Реџепова-Теодосиевска избра
да живее на Кале, покрај Музејот на Гоце Делчев
и Музејот на современата уметност. Куќата што
таа и нејзиниот покоен сопруг Стево Теодосиевски почнале да ја градат пред дваесеттина
година служи и како стан во кој живее Есма и
како Дом на хуманоста „Куќа музеј на музиката
на Есма и Стево Теодосиевски“. Таа целосно не
е завршена, но е распоредена на четири нивоа.

Освен дневната соба со трпезарија и кујна, како
и спалните соби сместени еден кат погоре, кои
претставуваат дом на Кралицата на ромската
песна, според проектот на професор Димитрие
Голубовски, се изградени уште еден голем дневен престој со поглед кон градот, како и изложбен музејски простор на приземјето со адекватни помошни простории.
По смртта на Есма, куќата ќе биде претворена во мавзолеј, а на приземјето ќе бидат
изложени урните со пепелта на Стево (каде и
сега се наоѓа) и на Есма. Во дворот, пак, ќе има
малечок амфитеатар и ќе се уреди паркот на
целата локација.
Куќата и Музејот се предвидени да бидат
заедно во еден објект, затоа што идејата на
Есма е по нејзината смрт луѓето да можат да
видат сѐ што било поврзано со неа и со Стево
Теодосиевски.
За куќата и Музејот Есма ни изјави: „И С�ево и јас сакавме луѓе�о �а можа� �а �ој�а� и
�а ви�а� како сме живееле и �а разгле�аа� сѐ
ш�о на некој начин било �оврзано со мојо� и со
живо�о� на С�ево“, вели Кралица�а на ромска�а �есна, која жали ш�о не �оминува �овеќе
време во �омо�. При�оа, �о�ава: „Пос�ојано сум на концер�и и на �урнеи. Вероја�но,
куќа�а ќе ми с�ане вис�ински �ом кога ќе се
�овлечам, кога нема �а �а�увам“.
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plan to set up a pharmacy and an outpatient clinic
for children from poor families who cannot afford
a doctor and medicines.
When we launched the initiative, the city offered us a location on Vodno, but I preferred Kale,
in addition to the fact that this proposal encountered a bitter opposition from the Vodno citizens.
I’m not angry at them. Maybe they consider themselves as being higher rank citizens. I believe that
all people are equal. We were born alike - we are all
leaving this world with empty hands.
When the public learnt that the sound of the
earthenware kettle-drum and of zurla couldn’t be
heard on Vodno, a man called me, I’m not going to
reveal his name, and he just told me: You’ll get a
site on Kale. And that’s exactly what happened",
says Esma
But being a woman of the people who has
spent all her life with the people and to whom
she dedicate her songs, Esma Redzepova-Teodosievska chose to live on Kale, next to the Museum “Gotse Delchev” and the Museum of Contemporary Art. The house she and her late husband Stevo Teodosievski started to build about
twenty years ago serves also as an apartment
where Esma lives and as the Home of Humanity and Museum of the Music of Esma and Teodosievski. The house is not completely finished,
PART III

TREASURY OF MUSIC

but it is set up on four levels. The home of the
Queen of Roma music consists of the living room,
dining room and kitchen on the ground floor
and the bedrooms located one floor above. The
house was built in compliance with the project
of Prof. Dimitrie Golubovski and two extensions
were added - a large living room overlooking the
city, as well as an exhibition venue on the ground
floor with adequate support facilities.
After her death, this house would be converted into a mausoleum, and her urn will be placed on
the ground floor next to the urn of Stevo. There
will be a small amphitheater while a park across
the entire site will be grown and cultivated.
The house and Museum are envisioned to
make up one structure because it is Esma’s idea,
after her death, the people to come here and
see everything that refers to her and Stevo Teodosievski.
In regard to the house and museum here is
what Esma has to say, “Both Stevo and myself
wanted people to come and see how we lived and
to see everything that was in some way related to
our lives”, says the Queen of Roma music that she
regrets she didn’t spend more time at home. She
adds, “I’m always at concerts and on tours. Probably my house will become a real home to me when
I will retire, when I will tour no more.”
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REDŽEPOVA:
SMRT SUPRUGA STEVE
JE MOJA NAJVEĆA TUGA
Legendarna pevačica Esma Redžepova ove godine dobila je nacionalnu penziju u Makedoniji i naj
taj način veliko priznanje za minuli rad, a uskoro će
otputovati u Indiju, gde će takođe dobiti značajno
priznanje, a imaće priliku i da poseti grob Majke Tereze. Ova harizmatična dama može da se pohvali
da je tokom višedecenijskog rada pevala najznačajnijim svetskim liderima i osvajala mnoge značajne
muzičke nagrade, ali i tri puta bila je nominovana za
„Nobelovu nagradu“ za mir. Osim što je prepoznatljiva po jedinstvenom glasu i stajlingu, Esma je jedan
od najvećih humanitarnih radnika sa naših prostora.
Zajedno sa preminulim suprugom Stevom Teodosievskim usvojila je čak četrdeset sedmoro sinova, a
nedavno je prvi put usvojila kćerku koju je izvela na
put i pomogla joj dok se školovala.
Nedavno ste dobili nacionalnu penziju u Makedoniji, koliko vam to znači kao vrsta priznanja za sve
što ste uradili tokom duge karijere?
- Svakako da mi je mnogo drago i srećna sam
što sam u Makedoniji proglašena za nacionalnog
umetnika. Finansijska sredstva mi nikada nisu bila
značajna, ja sam uvek pomagala i donirala sve ono
što sam zarađivala. U mom srcu je izgraviran moj
moto i moja vodilja u životu: „Ako imaš dva, pokloni jedno“. Naravno da ću deo ove penzije pokloniti
siromašnim i bolesnim. Svako ko je održao ovoliki
broj koncerata kao što sam ja, ukupno dvadeset
dve hiljade, na četiri kontinenta, i svako ko održi
popularnost pedeset pet godina, s punim pravom
zaslužuje da dobije ovu najvišu državnu nagradu za
jednog umetnika.
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Postoje li neostvarene želje u poslu, ali i u humanitarnom radu?
- Godine 1976. već sam dobila veliku nagradu i titulu „Kraljice romske muzike čitavog sveta“, a sada idem
u Indiju putevima Indire Gandi da bih dobila nagradu
za humanost. Kako mi je krenulo, ove godine sam već
dobila nekoliko priznanja: „Zlatni chinar“ iz Turske,
„Majka Tereza“ iz Makedonije, „Filantrop za životno
delo“ od organizacije „CIRA“, nagradu za filantropa
godine od Kulturnog centra Stokholm, srebrenu medalju „Firenca“, „Lajonsi sveta“ za životno delo i prvu
ženu u Makedoniji, nagradu za posebnu zaslugu u popularnosti u Kataloniji i još mnoge. Ne bih više nabrajala jer će nam trebati mnogo prostora.
Uskoro putujete u Indiju, radujete li se boravku u
toj zemlji?
- Ko se ne bi radovao odlasku u Indiju. Svakako
da ću otići na grob Majke Tereze, ja sam jedan od
inicijatora izgradnje njene Spomen-kuće u Skoplju i
njen sam veliki poklonik.
Vaša mlada koleginica Tijana Dapčević sledeće godine će predstavljati Makedoniju na „Pesmi Evrovizije“, hoćete li joj dati neke korisne savete?
- Želim veliki uspeh mladoj Tijani Dapčević na
sledećoj „Evroviziji“, ali je moram savetovati da to
takmičenje shvati kao jedan veliki šou i druženje pevača sa publikom. Želim joj da uspe i, ukoliko može,
da pobedi i dovede „Evroviziju“ u Skoplje.
Držite li se još saveta vašeg pokojnog supruga da
ne smete da prestanete da pevate, jer na taj način i
on živi kroz vaše pesme?

РЕЏЕПОВА: СМРТТА НА МОЈОТ СОПРУГ
СТЕВО Е МОЈАТА НАЈГОЛЕМА ТАГА
Легендарната пејачка Есма Реџепова оваа
година доби национална пензија во Македонија
и на тој начин се здоби со големо признание за
минатиот труд, а наскоро ќе патува за Индија
каде, исто така, ќе добие значајно признание,
а ќе биде и во можност да го посети гробот на
Мајка Тереза. Оваа харизматична дама може да
се пофали дека во текот на повеќедецениското
работење пеела за најважните светски лидери
и освоила многу значајни музички награди, а и
три пати била номинирана за Нобелова награда
за мир. Покрај тоа што е препознатлива според
единствениот глас и стајлинг, Есма е еден од
најголемите хуманитарни работници на нашите
простори. Заедно со нејзиниот покоен сопруг
Стево Теодосиевски посвоила дури 47 момчиња,
а неодамна за првпат посвоила и девојче, на кое,
исто така, му помагала во школувањето и го извела на пат како и другите деца.
Неодамна добивте национална пензија во
Македонија. Колку тоа Ви значи како еден вид
на признание за сето она што го направивте за
време на долгата кариера?
- Се разбира, дека сум многу задоволна и
среќна што во Македонија сум прогласена за
национален уметник. Финансиските средства никогаш не ми биле значајни, јас секогаш сум помогала и сум го донирала сето она што го заработував. Во моето срце е изгравирано моето мото и
мојата водилка во животот: „Ако имаш две, подари едно“. Се разбира, дека дел од оваа пензија
ќе подарам на сиромашните и болните. Секој
кој одржал толку голем број концерти како што
одржав јас, вкупно 22.000, на четири континенти,
и секој кој ја задржал својата популарност педесет и пет години, со право заслужува да ја добие
оваа највисока национална награда за уметник.
Постојат ли некои неостварени желби во работата, ама и во хуманитарната работа?
- Веќе во 1976 година, ја освоив големата награда и титула „Кралица на ромската музика од
целиот свет“, а сега одам во Индија, по патот на
Индира Ганди, да добијам награда за хуманост.
Како ми тргна оваа година веќе имам добиено
неколку признанија: „Златен чинар“ од Турција,

„Мајка Тереза“ од Македонија, „Филантроп за
животно дело“ од организацијата ЦИРА, награда
за филантроп на годината од Културниот центар
на Стокхолм, сребрен медал „Фиренца“, „Лајонси на светот“ за животно дело и прва жена во Македонија, награда за посебна заслуга во популарноста во Каталонија и многу други. Не би ги набројувала затоа што ќе ни треба многу простор.
Наскоро ќе отпатувате во Индија. Се радувате
ли за престојот во таа земја?
- Кој не би се радувал да оди во Индија. Секако дека ќе одам и на гробот на Мајка Тереза,
бидејќи сум еден од иницијаторите за изградба
на нејзината Спомен-куќата во Скопје и нејзин голем обожавател.
Вашата млада колешка Тијана Дапчевиќ следната година ќе ја претставува Македонија на „Евровизија“. Ќе сакате ли да ѝ дадете некои корисни совети?
- Ѝ посакувам голем успех на младата Тијана
Дапчевиќ на следната „Евровизија“, но морам да
ја советувам ова натпреварување да го сфати како
едно големо шоу и како дружење на пејачите со
публиката. Ѝ посакувам да успее и, ако може, да
победи и да ја доведе „Евровизија“ во Скопје.
Дали се држите до советот на Вашиот покоен
сопруг дека не смеете да престанете да пеете,
бидејќи на тој начин и тој живее преку вашите
песни?
- Мојот сопруг Стево и ден-денес е со мене на
сите мои патувања и концерти. Во мојата душа и
моето срце ќе живее додека јас пеам и дишам, додека неговите деца и нашата музичка група свират.
Стево беше мој сопруг, пријател, ментор, професор, партнер, татко на нашите деца и многу повеќе.
Неговата урна се наоѓа во една од спомен-собите
во приземјето на нашата куќа во Скопје. Знам дека
Стево е тука, во куќата, и дека ме чува.
Каква беше Вашата прва средба со Стево и како
тој влијаеше врз вашите животни одлуки?
- Тоа беше одамна, имав само десет и пол години. Тој за мене беше авторитет кого го слушав,
кој како вистински педагог ми пријде нежно и
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- Moj suprug Stevo je i dan-danas sa mnom na
svim mojim putovanjima i koncertima. U mojoj duši
i u mom srcu živeće dok ja pevam i dišem, dok njegova deca i naš bend svira. Stevo mi je bio suprug,
prijatelj, mentor, profesor, partner, otac naše dece
i više od toga. Njegova urna nalazi se u jednoj spomen-sobi u podnožju naše kuće u Skoplju. Znam da
je Stevo tu u kući i da me čuva.
Kakav je bio vaš prvi susret sa Stevom i koliko je on
uticao na vaše životne odluke?
- To je bilo davno, imala sam samo deset i po godina. On je za mene bio autoritet koga sam slušala,
koji mi je kao pravi pedagog prišao nežno i ubedljivo. I pored toga što sam bila dete, shvatila sam da
taj čovek želi da od mene napravi veliku zvezdu.
Mukotrpno smo radili i vežbali satima, svaki dan
je bio pored mene i terao me da pevam po četiri
sata dnevno. Moram da priznam da je bio genijalan
profesor kako meni tako i našoj deci jer je znao da
izvuče maksimum od naših talenata. Bio je strpljiv i
taktičan, uporan i fleksibilan, pažljiv, ali i strog, darežljiv, ali istovremeno nepopustljivo uporan. Nije
priznavao ne i neuspeh, brinuo se o svima nama i
pratio nas u stvaranju naših karijera uvek govoreći:
„Možete vi više i još bolje“. I tako sam ga zavolela.
Smatrate li da je smrt vašeg supruga najteži trenutak u vašem životu?
- Da, smatram da je smrt mog Steve moja najveća tuga.
Kako ste se borili sa tom tugom?
- Tugu sam lečila sa bezbroj koncerata, putovanja i produžetkom njegove i naše svetske slave.
Imate li vremena koje biste proveli sa vašim sinovima?
- Sa svojom decom sam u kontaktu, posećujemo se i okupljamo na proslavama, praznicima. Sin
Simeon produžio je da komponuje i stvara predivne
kompozicije. Sad živim sama, ali svakodnevno se
posećujemo. Često ja odlazim kod njega na ručak, a
i oni kod mene. Inače, Simeon je kao mali odrastao
u Beogradu, dok smo Stevo i ja živeli u tadašnjoj
jugoslovenskoj metropoli. Vratila sam se u Skoplje
kad se raspala Jugoslavija koju sam stvarno mnogo
volela, tako da i dan-danas tugujem za tom zemljom
u kojoj nam je svima bilo lepo. Pevala sam za Tita, to
ne krijem, time se dičim, a mnogo sam se divila haljinama i frizurama Jovanke Broz. Kad sam pre neki
dan čula da je umrla, isplakala sam se. Ipak, uvek
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gledam samo napred, tako da verujem da ćemo
bolje i lepše živeti iako smo sada samostalna država
Makedonija. Moramo biti optimisti, ne vredi živeti u
uspomenama.
Jeste li stroga baka ili ste razmazili vaše unuke?
- Nisam stroga, ali volim red, rad i disciplinu u
svemu, a posebno kada sam na velikim turnejama
po svetu, za to treba mnogo živaca.
Kako napreduju radovi na Domu humanosti i Muzeja muzike Esma i Stevo Teodosievski koji nameravate da otvorite?
- Humanitarni dom još je u izgradnji i ponosna
sam na rad našeg udruženja, a računam da ću sledeće godine da ga i zvanično otvorim i, naravno, ostavim narodu Makedonije.
Pre izvesnog vremena usvojili ste kćerku Eleonoru,
koliko je ona ulepšala vaš život?
- Eleonoru sam finansirala i čuvala dok je završila
Muzičku akademiju i sada može da krene samostalno kroz život i putevima estrade.
Da li se roditeljstvo razlikuje kada imate kćerku i sina?
- Roditeljstvo je isto, boli i za sina i za kćerku.
Deca su deca, svi su mi dragi.
Smatrate li Eleonoru vašom muzičkom naslednicom?
- Vreme će pokazati.
Koji su vaši planovi za budućnost?
- Da pevam dok mogu i dok me publika voli, a
što se tiče neostvarene želje, to je da otvorim spomenuti dom i da ga poklonim Republici Makedoniji.
Čuvate li vaše stare haljine?
- Od mojih starih haljina pravim humanitarne
revije, a sakupljena sredstva darujem siromašnima
i bolesnima kojima su neophodna.
Nekoliko puta ste nominovani za „Nobelovu nagradu“, da li biste voleli da je dobijete?
- Tri puta sam već nominovana za „Nobelovu
nagradu“, ostaje još četvrti put da me nominuju.
Moja najveća neostvarena želja je da Balkan bude
bez granica, i da se tako završi naš intervju.

Piše: Ivana Nikolić,
Life Content

убедливо. И покрај тоа што бев дете, сфатив дека
овој човек сака од мене да направи голема ѕвезда. Макотрпно работевме и вежбавме со часови,
секој ден беше крај мене и ме тераше да пејам
четири часа на ден. Морам да признаам дека
беше брилијантен учител, како кон мене така и
кон нашите деца, затоа што знаеше да извлече
максимум од нашите таленти. Беше трпелив и
тактичен, упорен и флексибилен, внимателен, но
и строг, дарежлив, ама истовремено непопустливо упорен. Не признаваше „не“ и неуспех, се грижеше за сите нас и нѐ следеше во создавањето
на нашите кариери, секогаш велејќи: „Можете
повеќе и уште подобро“. И така го засакав.
Дали мислите дека смртта на вашиот сопруг е
најтешкиот момент во вашиот живот?
- Да, сметам дека смртта на мојот Стево е
мојата најголема тага.
Како се боревте со таа тага?
- Тагата ја лечев со безброј концерти, патувања и продолжување на неговата и нашата светска слава.
Дали имате време да поминувате со Вашите
синови?
- Со моите деца сум во контакт, се посетуваме и се собираме на прослави, празници. Син ми
Симеон продолжи да компонира и да создадава
прекрасни композиции. Сега живеам сама, но секој
ден се посетуваме. Често одам на ручек кај неговото семејство, а и тие доаѓаат мене. Имено, Симеон како мал израсна во Белград, додека со Стево
живеевме во тогашната југословенска метропола.
Се вратив во Скопје кога се распадна Југославија
којашто навистина многу ја сакав, така што и до
ден-денес тагувам за таа земја во која на сите ни
беше убаво. Пеев за Тито, тоа не го кријам, се гордеам со тоа, а многу им се восхитував на фустаните
и фризурите на Јованка Броз. Кога пред некој ден
дознав дека починала, се изнаплакав. Сепак, секогаш гледам само напред, така што верувам дека
подобро и поубаво ќе живееме иако сега сме самостојна држава Македонија. Мора да бидеме оптимисти, не вреди да се живее во спомените.
Дали сте строга баба или ги разгаливте Вашите
внуци?
- Не сум строга, но сакам ред, работа и дисциплина во сѐ, а особено кога сум на големи турнеи
низ светот, за тоа треба многу трпение и нерви.

Како напредуваат градежните работи на Домот
на хуманоста и Музејот на музиката на Есма и
Стево Теодосиевски, којшто имате намера да го
отворите?
- Хуманитарниот дом сѐ уште е во изградба
и горда сум на работата на нашето здружение и
сметам дека следната година и официјално ќе го
отворам и, се разбира, ќе го оставам на народот
на Македонија.
Пред некое време ја посвоивте ќерката Елеонора. Колку таа ви го разубави животот?
- Елеонора ја финансирав и исчував додека
не заврши Музичка академија и сега може самостојно да тргне во животот и по патиштата на
естрадата.
Дали родителството се разликува кога имате
ќерка и син?
- Родителството е исто, боли и за синот и за
ќерката. Децата се деца, сите ми се мили.
Дали Елеонора ја сметате за Ваш музички
наследник?
- Времето ќе покаже.
Кои се Вашите идни планови?
- Да пеам додека можам и додека публиката
ме сака, а што се однесува до неисполнета желба,
тоа е да го отворам гореспоменатиот Дом и да го
подарам на граѓаните на Република Македонија.
Ги чувате ли Вашите стари фустани?
- Со моите стари фустани правам хуманитарни ревии, а собраните средства ги подарувам
на сиромашни и болни на кои им се неопходни
средствата.
Неколку пати сте номинирани за Нобелова
награда. Дали би сакале да ја добиете?
- Веќе три пати сум номинирана за Нобелова
награда, останува уште по четврти пат да ме номинираат. Мојата најголема неисполнета желба
е Балканот да биде без граници и така да се заврши и нашето интервју.




Пишува: Ивана Николиќ
(за рубриката „Содржини од животот“)
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REDŽEPOVA: THE DEATH OF MY
HUSBAND STEVO IS MY GREATEST GRIEF
The legendary singer Esma Redzepova received
a national pension from Macedonia this year that
is a great credit for her activity thus far. Soon she
is travelling to India to receive another significant
recognition and will therefore have the opportunity to visit the tomb of Mother Teresa. This charismatic lady can be proud of herself that during the
many-decade activity she has sung for the most
important world leaders and has won many notable music awards. In addition she was nominated
three times for the Nobel Peace Prize. Besides being recognized for her unique voice and style, Esma
is one of the greatest charity workers in our region.
Together with her deceased husband Stevo Teodosievski she has adopted forty seven sons, and recently, for the first time, she’s adopted a daughter.
Esma has financed her education and put her on the
right path.
Recently you’ve received national pension of
Macedonia. How much does it mean to you as
a kind of recognition for all you have achieved
during your long career?
- Of course that I am very satisfied and happy to be proclaimed a national artiste of Macedonia. Financial side is never important to me, I
have always offered and donated everything I’ve
earned. My motto and my guideline are engraved
in my heart, “If you have two, give one”. Of
course I’m going to give a part of this pension to
the poor and the ill. Anyone who has held a huge
number of concerts as I did, a total number of
22,000 on four continents, and anyone who has
maintained their popularity for fifty five years,
rightly deserves to receive this highest national
award as national artiste.
Are there any unfulfilled wishes related to
your work, but also to your charity work?
-In 1976, I had already won the grand prize
and the title “Queen of Gypsy music all around
the world”, and soon I’m going to India, along
the paths of Indira Gandhi, to receive a reward
for my charity work. This year it has turned for the
better for me because I’ve already received several awards: “Golden Plane Tree” from Turkey,
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“Mother Teresa” from Macedonia, “Philanthropist for lifetime achievement” from the CIRA
organization, the prize “Philanthropist of the
year” from the Cultural Center of Stockholm,
silver medal “Florence”, “Lioness of the World”
for lifetime achievement and the first woman in
Macedonia, an award for special merit in popularity of Catalonia, and many others. I wouldn’t list
all of them because it’ll take a lot of space.
You’re travelling to India soon. Are you looking forward to your stay in this country?
- Who wouldn’t be happy to go to India? Of
course that I’ll visit the grave of Mother Teresa,
because I’m one of the initiators for the construction of her memorial house in Skopje and I’m her
great fan of hers.
Your young colleague Tijana Dapcevic is representing Macedonia at “Eurovision Song Context” next year. Would you like to give her some
useful tips?
- I wish young Tiana Dapcevic great success
at the next “Eurovision”, but I have to advise her
to take this competition as a great show and an
occasion for socializing with the singers and with
the audience. I wish her to succeed and, if possible, to win and bring “Eurovision” here in Skopje.
Do you follow the advice of your late husband that you wouldn’t stop singing, because
he’d live through your songs in that way?
- My husband Stevo is with me every day and
on all of my tours and concerts. In my soul and
my heart he will live as long as I sing and breathe.
As long as his children and our band sing and
play. Stevo was my husband, friend, mentor,
teacher, partner, father of our children and much
more. His urn is in one of the memorial rooms in
the basement of our house in Skopje. I know that
Stevo is here, in the house, to take care of me.
What was your first encounter with Stevo
and how he affected your life decisions?
- It was a long time ago, when I was only ten and
a half. He was an authority for me who I obeyed,
who approached me gently and persuasively as a

real teacher. Although I was a kid, I realized that
this man wanted to make me a big star. We were
working and practicing painstakingly for hours every day, he was with me every single day, and he
made me sing for four hours a day. I have to admit
that he was a brilliant teacher, both to me and to
our children because he knew how to make the
most of our talents. He was patient and thoughtful,
persistent and flexible, attentive, but strict, generous, and also relentlessly persistent. He didn’t accept “no” and disappointment, he took good care
of all of us and monitored us in the creation of our
careers, always saying, “You could more and even
better.” And that’s how I took a fancy to him.
Do you think that the death of your husband
is the most difficult moment in your life?
- Yes, I think that the death of my Stevo is my
greatest inconsolable grief.
How did you cope with your grief?
- I coped with my grief by having countless
concerts, tours and continuation of his and our
glory worldwide.
Do you have time to spend with your children?
- I’m always in contact with my children, we visit
each others and gather at family celebrations, holidays. My son Simeon continues to compose and
create stunning compositions. Now I live alone,
but every day they visit me. I often go to his home
for lunch, and they often come to my home. Simeon has grown up in Belgrade while Stevo and I
were living in the former Yugoslav’s metropolis. I
returned to Skopje when Yugoslavia dissolved but
I really loved that country, so that to this very day
I feel great regret for that country in which we all
had such a good life. I’ve sang for Tito, I don’t keep
it secret, I am proud of it, and I also admired very
much the dresses and hair styles of Jovanka Broz.
When I learnt the other day that she passed away
I cried myself out. However, I always look ahead of
me, so I believe that we are going to live better and
happier even though we are now an independent
state of Macedonia. We have to be optimistic; it’s
not worth living in memories.

grand tours worldwide, because it takes a lot of
patience and nerves.
How is the construction wok on the House of
Humanity and a Museum of the music of Esma
and Stevo Teodosievski you intend to open progressing?
- The Humanitarian home is still under construction and I am proud of the work of our association and I think next year I’ll officially open it
and, of course, I’m going to leave it to the people
of Macedonia.
Some time ago you’ve adopted Eleanora,
your daughter now. How much has she made
your life happier?
- I’ve taken care of Eleanora and financed her
education until she finished the Music Academy,
and now she is able to continue her life and go on
the roads of the music independently.
Is parenting differs when you have a daughter and son?
- Parenting is same; it hurts equally for a son
and for a daughter. Children are children; they
are all dear to me.
Do you consider Eleanora your music successor?
- Time will tell.
What are your plans for the future?
- To sing as long as I can and as long as the
audience loves me, but as far as the unfulfilled
desire is concerned it is open to the aforementioned House and to leave it in a legacy to the Republic of Macedonia.
Do you still keep your old dresses?
- I organize charity shows with my old dresses, and the money we raise I donate to the poor
and sick in need.
You’ve been nominated several times for the
Nobel Peace Prize. Would you like to get it?

Are you a stern grandmother or you’ve spoil
your grandchildren?

- I’ve been nominated three times for the Nobel Prize, the fourth times is still open. My greatest unfulfilled wish is that the Balkans is without
borders, and let’s us bring our interview to an
end with this wish of mine.

- I’m not strict, but I prefer order, work and
discipline in everything, especially when I am on


Written by: Ivana Nikolic
(for the column titled “Contents of the Life”)
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Од погребот на Стево Теодосиевски / Funeral of Stevo Teodosievski

Опело на митрополитор Кирил / Requiem of Metropolitan Cyril

Собата со урната на Стево / Room with the urn of Stevo
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СВАДБА МАКЕДОНСКА ДА НАПРАВАМ
СВАДБА МАКЕДОНСКА ДА НАПРАВАМ
МОМА МАКЕДОНКА ЈАС ДА ЗЕМАМ
ДО ДУЛКАТИ МАМО НАРЕДЕНА
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TO HAVE A MACEDONIAN WEDDDING
MACEDONIAN WEDDING LET ME MAKE
AND MACEDONIAN GIRL TO TAKE
WITH DUCATS, MOM, LINED
AND WITH SILVER, MOM, DECORATED

Есма со претседателот на Македонија, Ѓорѓе Иванов
Esma with the president of Macedonia, Gjorgje Ivanov

НОМИНАЦИЈА 3А НОБЕЛОВА
НАГРАДА 3А МИР

Н

езаборавен хуманитарен концерт
на Кралицата на ромската музика
и национален уметник на Македонија, Есма Реџепова-Теодосиевска
се одржа на 20 март 2002 година. Токму таа
вечер, неколку часа пред и официјално да настапи пролетта, за Кралицата на ромската и
македонска песна беше ноќ за обележување
на, за неа, повеќе важни јубилеи и поводи. Се
чини, најважниот за тие што ја сакаат беше
45-годишнината од нејзиното пеење, од времето кога Есма Реџепова како единасетгодишно
девојче храбро застана да запее во тогаш популарната емисија „Микрофонот е Ваш“.
Сите нејзини поводи беа собрани во една
голема позитивна енергија на концертот во
Универзалната сала, во Скопје, кога Есма пред
своите сограѓани уште еднаш го разлеа гласот
во песните од нејзиниот широк репертоар на
македонската и ромската песна. Секоја песна
предизвикуваше различни емоции, кои еднакво силно допираа до сите во публиката, иако
можеби некому една песна му е поомилена од
друга.
На овој значаен концерт, некому крвта му
се раздвижуваше на „Накелавише“, „Чајорије,
шукарије“, „Ибраим“..., некои за кулминација
на концертот ги сметаат дуетите со Предраг
Цуне Гојковиќ, гостин од Белград, во песните
„Либе Стано“ и „Благуно, дејче пожаранче“,
а, пак, за некои беше откритие гласот на Есма
вграден во футуристичките музички визии на
Дуке Бојаџиев, коишто беа визуализирани во
брејк-денс кореографија, или можеби латинотанчарската точка на „Чајорије шукарије“...
Во секој случај, 20 март 2002 година ќе остане во сеќавање, бидејќи тоа беше концерт
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кога песната на Есма доминираше во ноќта.
Тоа беше концерт со повремени долги паузи,
за заблагодарување на нејзините обожаватели, колеги, соработници... Концертот заврши
со песна за нејзиниот град Скопје, а Есма беше
побогата за уште едно восхитување од своите
сограѓани.
Есма ги одбележуваше 45-те години на
македонската естрада, а беше присутна и на
подиумите во светот. По тој повод во Универзалната сала во Скопје се одржа незаборавен
концерт. Средствата од концертот Есма Реџепова-Теодосиевска ги намени во хуманитарни
цели. На концертот беше објавено дека таа
добила номинацијата за Нобелова награда за
мир. Предлогот беше даден од Југословенскиот црвен крст, а поддржан од повеќе други институции од областа на културата и естрадата.
Во образложението на номинацијата на
Есма и Стево Теодосиевски за Нобеловата
награда за мир, меѓу другото, се вели: „Есма
Реџе�ова - Тео�осиевска �ее на 20 јазици. Таа,
зае�но со нејзинио� �окоен со�руг С�ево Тео�осиевски и Ансамбло� „Тео�осиевски“ има
реализирано милионски �ираж на музички
�ренесувачи на звуко� со маке�онски и ромски
�есни кои се обнаро�ени кај луѓе�о. При�оа,
е�ен голем �ел о� концер�и�е се �осве�ени за
хумани цели. Есма е носи�ел на многу све�ски
награ�и: во Ин�ија е �рогласена за Кралица на
ромска�а �есна и за Прима�она на евро�ско�о
�еење“.
Исто така, по повод 50-годишниот јубилеј меѓу номинираните за Нобелова награда
за мир за 2006 година, беше и легендата на
ромската и македонската музика Есма Реџепова-Теодосиевска. Ова високо признание за
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NOMINATION FOR
NOBEL PEACE PRIZE

A

n unforgettable charity concert
of Queen of Roma music and national artiste of Macedonia, Esma
Redzepova-Teodosievska was held
on March 20, 2002. That very night, a few hours
before the official start of the spring, it was the
evening for the Queen of Roma and Macedonian
music marking several important anniversaries
and occasions significant to her. It seems that the
most important anniversary for those who love
her was the 45th anniversary of her singing, from
the time when Esma Redzepova as a 11-year old
girl bravely stood up to sing at the then popular
show “The microphone is yours.”
All her occasions were collected in a large
positive energy at the concert held at the Universal Hall in Skopje, when Esma sent forth her voice
before her countrymen once again singing the
songs from her vast repertoire of Macedonian
and Roma music. Each song triggered a different emotion that touched deeply and powerfully
anyone of the audience, though maybe someone
preferred their favorite song than others.

During this important concert, someone’s
blood pulsated when hearing “Nakelavishe”
“Chajorije, shukarije”, “Ibrahim”..., some considered the climax of the concert the duets with Predrag Cune Gojkovic, guest from Belgrade, in the
songs “Sweetheart Stano” and Blaguno, dejche
pozharanche”, while for some the voice of Esma
built in the futuristic musical visions of Duke Bojadziev was a revelation, since these visions were
embedded into the break-dance choreography,
or perhaps the Latino musical arrangement of
“Chajorije shukarije”...
In any case, March 20, 2002 will remain in their
memory, because it was a concert when the song
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of Esma dominated that night. It was a concert
with occasional long pause for expressing thanks
to her fans, colleagues, associates... The concert
ended with a song about her hometown Skopje,
and Esma got richer for another admiration of
her fellow citizens.
Esma’s celebrated her 45 years on the Macedonian musical scene, and she has also performed
on the podiums all over the world. It was on this
occasion that the unforgettable concert was held
in the Universal Hall of Skopje. Esma Redzepova-Teodosievska allocated the funds raised from
the concert to charity. At the concert it was announced that she had received the nomination
for the Nobel Peace Prize. The proposal was given by the Yugoslav Red Cross and supported by
several other institutions in the field of culture
and show business.
The explanation for the nomination of Esma
and Stevo Teodosievski for Nobel Peace Prize,
among other things, reads: “Esma Redzepova-Teodosievska sings in 20 languages. She, together
with her late husband Stevo Teodosievski and the
ensemble “Teodosievski”, has realized a circulation of millions of music transmitters of Macedonian and Roma songs that are popular and accepted among the peoples. Moreover, a large portion
of their concerts are devoted to charity goals.
Esma has won many international awards: she was
proclaimed Queen of Roma music in India, and a
singing diva of Europe”.
Also, on the occasion of the 50th anniversary, the legend of Roma and Macedonian music,
Esma Redzepova-Teodosievska, was among the
nominees for the Nobel Peace Prize in 2006. This
high recognition for the Queen of Roma music
came from the World Organization of Roma. It is

283

Славе Катин

ЕСМА

Кралицата на ромската песна дојде од Светската организација на Ромите. Таа е меѓународна
асоцијација, која ги обединува и координира
активностите на Ромите во најголемиот дел на
земјите од светот.
Организацијата во номинацијата ги наведе вкупните хумани, добротворни, културни и
уметнички остварувања на Есма Реџепова-Теодосиевска посветени на мирот, човекољубието, толеранцијата и разбирањето меѓу народите и земјите, без разлика на нивната национална етничка, верска и друга припадност.
Предлогот беше поддржан од македонските и меѓународните клубови „Лајонс“ во
светот и од други невладини, хуманитарни организации и институции од областа на културата, уметноста, естрадата, женските движења
во Македонија и од балканските земји.
Во образложението на номинацијата на
Есма Реџепова-Теодосиевски за Нобеловата
награда за мир, меѓу другото, се вели:
„Есма Реџе�ова-Тео�осиевска, ис�акна�
ес�ра�ен уме�ник и хуманис�, е ро�ена на
8 авгус� 1943 го�ина, во Ско�је. По�екнува о�
ромско семејс�во. Во нејзино�о семејс�во �есна�а, музика�а и фолклоро� се секој�невно
�рису�ни и се �ел о� семејна�а �ра�иција.
На е�инаесе�го�ишна возрас� учес�вува во �о�уларна�а емисија на Ра�ио Ско�је
„Микрофоно� е Ваш“ и ја освојува �рва�а награ�а. На �ој нас�а� ја забележува С�ево Тео�осиевски, кој во �оа време рабо�и како коре�е�и�ор на �рограма�а на Ра�ио Ско�је.

нос�и и �онации, о� кои би се из�воила �онација�а на�равена за гра�о� Ско�је „Домо� на
хуманос�а и Музејо� на музика�а на Есма и
С�ево Тео�осиевски“.
Есма Реџе�ова-Тео�осиевска зае�но со Ансамбло� „Тео�осиевски“ има из�а�ено 108
сингл-�лочи, 20 лонг�леј �лочи, 32 ау�иокасе�и,
15 ком�ак� �искови, шес� ви�еокасе�и и има
снимено 12 емисии о� �о 30 мину�и за МРТВ.
Има нас�а�увано во шес� филмови и �оа:
„Ско�је ‘63“, „Крс� ракос�“, „Туѓио� �а�ко“,
�окумен�арен филм о� �рогласување�о за
Кралица на ромска�а �есна во Ин�ија, „За�еј
Маке�онијо“ и филмо� „ЕСМА“ во �ро�уцкија
на ЗДФ о� Германија.
За �олгого�ишна�а рабо�а на �оле�о
на музика�а и �есна�а и ис�олнување�о на
кри�ериуми�е на СОКОЈ е �рогласена за ис�акна� ес�ра�ен уме�ник и е е�инс�вена�а која
во оваа ка�егорија награ�а�а ја �обила с�оре� заслуги�е, а не с�оре� рабо�нио� с�аж.
Во 1976 го�ина, на „Првио� фес�ивал на ромска музика и �есна“ ш�о се о�ржа во Чан�игар, Ин�ија и официјално Есма е �рогласена за
Кралица на ромска�а �есна. Во 1992 го�ина, на
голема�а за�а�ноевро�ска �урнеја е �рогласена за „Прима�она на евро�ско�о �еење“ и е
е�инс�вен фолк-�ејач носи�ел на оваа награ�а.
Покрај овие, Есма е �оби�ник и носи�ел и на
�овеќе �руги награ�и“.

По завршување�о на основно�о образование во Ско�је, Есма за�очнува �а рабо�и со
оркес�аро� „Тео�осиевски”. О� 1960 �о 1989
го�ина Есма и С�ево живеа� во Белгра�, а
�ора�и големио� број нас�а�и во голем број
�ржави на си�е кон�инен�и се нарекуваа�
„граѓани на све�о�“.
Низ нивнио� �ом �оминале 47 �еца кои биле
израсна�и и вос�и�ани во �ра�иционален �ух
�ос�ојно �а ги насле�а� свои�е ро�и�ели.
Покрај соз�авање�о на вака бројно музичко семејс�во, Есма Реџе�ова-Тео�осиевска и Ансамбло� „Тео�осиевски“ имаа� о�ржано �овеќе
о� 2.000 хумани�арни концер�и, а, ис�о �ака,
има� с�рове�ено �овеќе хумани�арни ак�ив-
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Сала за примање Нобелова награда / Awarding Hall of the Nobel Prize

an international association that unites and coordinates the activities of the Roma in most countries of the world.
In its nomination the Organization has underlined the total number of the humane, charitable, cultural and artistic achievements of Esma
Redzepova-Teodosievska dedicated to the peace,
philanthropy, tolerance and understanding among
peoples and countries, regardless of their national, ethnic, religious and other affiliation.
The proposal was supported by the Macedonian and international “Lions” clubs all over the
world and other non-governmental, humanitarian organizations and institutions in the field of
culture, show business, and the women’s movements in Macedonia and the Balkans.
The explanation for the nomination of Esma
Redzepova-Teodosievski for the Nobel Peace
Prize, among other things, reads:
“Esma Redzepova-Teodosievska, a prominent
artist and philanthropist, was born on August 8,
1943, in Skopje. She comes from a Roma family. In
her family song, music and folklore are present every day and are a part of the family tradition.
At age eleven she participates in the popular
show on Radio Skopje “The microphone is yours”
and wins the first prize. Stevo Teodosievski, who
at that time worked as accompanist program of
Radio Skopje, spots her talent during her performance.
After completing primary education in Skopje, Esma begins working with the orchestra “Teodosievski.” From 1960 to 1989 Esma and Stevo
live in Belgrade, and due to the large number of
PART IV
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concerts in a number of countries on all continents
they are called “citizens of the world.”
47 children, brought up and educated in the
traditional spirit, have lived in their home, and they
are worthy to succeed their parents as musicians.
Besides creating such numerous musical family,
Esma Redzepova-Teodosievska and ensemble “Teodosievski” have held more than 2,000 humanitarian concerts, and also carried out many humanitarian activities and donations, from which the donation to the City of Skopje “House of humanity and
the Museum of music Esma Teodosievski Stevo”
should be singled out.
Esma Redzepova-Teodosievska with the Ensemble “Teodosievski” has issued 108 gramophone
records, 20 LPs, 32 audio tapes, 15 CDs, six videotapes and has recorded 12 shows of 30 minutes
each for MRTV. She has acted in six films, including:
“Skopje ‘63”, “Cross Rakkon”, “Somebody else’s
father”, a documentary of the proclamation of the
Queen of Roma music in India, “Sing out, Macedonia” and the movie “ESMA” in the production of
ZDF of Germany.
For her long-standing work in the field of music
and song and for meeting the criteria of SOKOJ she
is declared a prominent artist and is the only one
in this category who has received this award based
on merit rather than length of service. In 1976, at
the “First Festival of Roma music and song” held
in Chandigarh, India, Esma was officially declared
Queen of Roma music. In 1992, during the great
Western tour she was named “European singing
diva” and she is the only one folk singer winner of
this award. Besides these awards Esma has won
many others.”
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НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА
„МАЈКА ТЕРЕ3А“ 3А ЕСМА

И

ндија е земја која кај намерникот
буди и возбуда и потрага по непознатото и љубопитство и предизвик
да се види што поодблизу, што повеќе да се почувствува нејзиното пулсирање.
За љубителите на уметноста таа е трезор на
отворено на древните храмови; за етнолозите
таа е земја во која се вкрстуваат повеќе религии и култури, во чуден спој, виден само во
Индија; за историчарите и статистичарите таа
е втора најнаселена земја во светот. За Есма
Реџепова- Теодосиевска, пак, Индија е земјата
на нејзиното прапотекло, каде е оригиналниот
дом на Ромите: Раџастан има околу 23 милиони
луѓе кои го зборуваат ромскиот јазик и каде
таа се чувствувала како дома. Есма и нејзиниот
сопруг Стево Теодосиевски таму беа номинирани за Кралица и Крал на ромската музика.
Како дом на прастарата цивилизација на индиската долина и област на историските трговски патишта и пространи империи, индискиот
потконтинент бил идентификуван со своите комерцијални и културни богатства во поголемиот
дел од својата долга историја. Четири од главните религии во светот: хиндуизмот, будизмот,
џаинизмот и сикизмот, потекнуваат од тука, додека зороастризмoт, јудаизмот, христијанството и исламот, пристигнале на тие простори во
првиот милениум пред нашата ера и го оформиле регионот на разновидни култури.
Индија има бурна историја, почнувајќи од
пред нашата ера до денешни дни. Богатството
на Индија како што е зачинот, златото, слоновата коска и скапоцените камења, привлекувало голем број освојувачи уште од древни времиња. Еден од нив бил персискиот цар Дариј
I, кој успеал да ја покори Индија и да формира
држава која ја нарекол Пенџаб.
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Се чини дека Индија го одушевила и го магепсала и големиот војсководец и освојувач
Александар Македонски. Така, според голем
број извори, и тој откако го покорил Персиското
Царство на Дариј, во летото 327 година пред Христа тргнал по неговиот пат за Индија, поробувајќи
голем дел од сегашна Индија и дошол до светата
река Ганг. Есма Реџепова и Стево Теодосиевски,
пак, со џип го изодиле патот на Александар Македонски и стасале до Индија.
Меѓутоа, Индија е земјата и на скопјанката
Мајка Тереза. За жал, за хуманистката Мајка
Тереза како млада скопјанка и за нејзиниот
живот во Скопје во времето пред почетокот на
Првата светска војна многу малку е напишано,
а податоците се често непрецизни и нецелосни. Повеќегодишните истражувања за животот
на Мајка Тереза, односно Гонџа Бојаџиу, првин во Скопје, а потоа во Калкута, даваат една
посеопфатна слика за детството и младоста
поминати во Скопје и за нејзината необична и
несебична животна определба втемелена во
Индија и проширена во светот.
Погребот на Мајка Тереза се изврши во Калкута, каде по богослужбата во црквата „Свети
Томас“, всушност, започнала погребната церемонија. Имено, колата со ковчегот на Мајка Тереза влезе во преполнетиот затворен стадион
Нетаџи, кој, иако преполн со илјадници лица и
високи државни функционери, кралски и дипломатски претставници, за момент се исполни со
тишина, како израз на исклучителниот респект
кон животот и делото на големиот хуманист кој
целиот свој живот го посветил на сиромашните,
на кои им подарил добрина и љубов.
На крајот на свечената церемонија на која
присуствуваше делегација од Скопје и Република
IV ДЕЛ
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I

ndia is a country which awakens excitement
and search for unknown, and curiosity and
challenge to see more and see it closely, to
feel its pulse more and more. For lovers of
arts it’s an open treasury of ancient temples;
for ethnologists it is a country where several
religions and cultures intersect in a matchless
blend, seen only in India; for historians and statisticians it is the second most populous country in
the world. For Esma Redzhepova-Teodosievska,
however, India is the country of her origin, the
earliest home of the Roma. Rajasthan is the city
where about 23 million people speak the Romani
language, and where she feels like home. There
Esma and her husband Stevo Teodosievski were
nominated as Queen and King of Roma music.
As home to the most ancient civilization of the
Indian Valley and the area of historic trade routes
and vast empires, the Indian subcontinent was
recognizable by its commercial and cultural riches
almost throughout its long history. The four of
major religions (Hinduism, Buddhism, Jainism and
Sikhism) come from here, while Zoroastrianism,
Judaism, Christianity and Islam arrived in these
areas in the first millennium BC and shaped the
region into diverse cultures.
India has a turbulent history, starting before
Chris to the present day. The wealth of India
such as spices, gold, ivory and bone jewels have
attracted many conquerors since ancient times.
One of them was the Persian king Darius I, who
managed to conquer India and establish a state
which he called Punjab.
It seems that India enchanted and fascinated
also the great general and conqueror Alexander of
Macedon. Thus, according to many sources, after
Alexander had conquered the Persian Empire of
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Darius, in the summer of 327 BC, he also set off
on his way to India, enslaving a part of modern
India and coming to the holy river Ganges. Esma
Redzepova and Stevo Teodosievski, however,
have retraced the path of Alexander of Macedon
by jeep to arrive in India.
Moreover, India is also a country of Mother
Teresa. Regretfully, very little is written about
the religious sister and missionary Mother Teresa
as a young woman from Skopje and about her
life in Skopje before the beginning of the First
World War, and the data are often imprecise
and incomplete. The long-standing research into
the life of Mother Teresa, or Gonxha Bojaxhiu
respectively, first in Skopje, and then in Kolkata,
gives a comprehensive picture of her childhood
and youth spent in Skopje, and her extraordinary
and altruistic life-long commitment established in
India and expanded worldwide.
The funeral of Mother Teresa took place
in Calcutta where after the religious service at
church “St. Thomas”, actually, the funeral ritual
commenced. The car with the coffin of Mother
Teresa entered the indoor stadium Netadzhi
that, although was packed with thousands of
people and high national officials, royal and
diplomatic officials, was enveloped with silence
for a moment, as an expression of profound and
tremendous respect to the life and work of the
great humanist who all her life devoted to the
poor bestowing them with kindness and love.
At the end of this moving ceremony, was
included a delegation from Skopje, Republic of
Macedonia, in which the author of these lines
was a member present at the funeral of Mother
Teresa. This ceremony ended with prayer songs
sung by the chorus of missionaries from her
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Македонија, во која еден од членовите присутен на погребот на Мајка Тереза беше и авторот на овие редови, заврши со молитвени
песни. Тие ги пееја хорот на мисионерките од
нејзиниот ред, а потоа телото на Мајка Тереза
беше однесено до нејзината „Куќа на милосрдието“ во центарот на Калкута. Во овој десетмилионски град подолго време се чувствуваше
присуството на Мајка Тереза, нејзините слики,
нејзините молитви, нејзиното дело…
Индија е земјата што ги одушеви, ги поттикна
за понатамошни успеси и ги награди македонската хуманистка Есма Реџепова-Теодосиевска и
нејзиниот сопруг Стево. Така, Есма ќе изјави:
„Мое�о незаборавно и омилено �а�ување е
она �о Ин�ија. Таа чу�есна, маѓе�сна, е�инс�вена, �аинс�вена Ин�ија во која возејќи го нашио�
мерце�ес мојо� �окоен со�руг С�ево Тео�осиевски, с�игнавме во Чан�игар во 1976 го�ина.
Токму �огаш се з�обив со �и�ула�а Кралица на ромска�а музика, а С�ево Крал. Моја�а
фасцинација за оваа земја не беше награ�а�а,
�уку земја�а Ин�ија.
Магија насека�е во нивни�е �омови, на
улица, храмови - се�мо�о чу�о, гра�ина�а, врвулица�а �омеѓу река о� наро�, нивна�а облека, живи�е бои, везо�, срма�а, а за наки�о�
може �а се говори со �енови…
Бев воо�ушевена о� �вижење�о и носење�о на жени�е на нивни�е �рекрасни шари
и елеганција на о�о�, како си�е �а завршиле
манекенско училиш�е.
Ако нека�е ви�ов женс�венос� �оа е во
Ин�ија. Пеев низ цел све�, но �оа ш�о го �оживеав во Ин�ија е е�инс�вено, не�ов�орливо.
На �оче�око� како жена гле�ав во �рекрасни�е бои на облека�а, �о�оа бев збуне�а со
нивна�а милозливос� и љубезнос�. Си�е ние
С�ево, јас и �еца�а с�иевме кај минис�еро� за
финансии и �ен-�енеска не можам �а го заборавам гос�о�римс�во�о, храна�а, внимание�о
и �о�лина�а, со која не о�си�уваа.
А храмови�е ве носа� во некој с�окој и верба, Ин�ијци�е се многу религиозни. Мои�е �еца
беа воо�ушевени о� мајмуни�е и слонови�е
кои слобо�но се �вижеа и скокаа насека�е…
Во Ин�ија никогаш не може�е �а би�е�е
сам, околу вас �ос�ојано има џагор, врева,
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 колу вас е живо�о�, за�оа ја сакам Ин�ија, а
о
и мојо� ромски наро� �о�екнува о� оваа земја.
Ние бевме �ри �а�и во Ин�ија, ка�е имавме чес� �а се сре�неме и �а би�еме гос�и на
Ин�ира Ган�и, Џавахарлал Нехру и многу �руги
високи личнос�и о� �оли�ичкио� и кул�урнио� живо� на �аа �рекрасна земја.
Она ш�о ќе го �оживее�е во Ин�ија �оа
го нема ника�е и си�е �о�ароци и сè ш�о
�онесовме о� оваа земја ќе би�а� �ос�а�ни
на јавнос�а во Маке�онија кога ќе го о�ворам нашио� Музеј во Ско�је. Таму ќе може �а
се ви�а� шари�е, фигури�е, с�а�уе�ки�е и
ш�о уш�е не ш�о �обив о� гос�ување�о во
Ин�ија, и за�о �ре�орачувам кој може нека ја
�осе�и оваа �рекрасна земја.
Ис�о �ака, ми беше многу мило и си ги
�овра�ив с�омени�е о� Ин�ија кога �еев на забава�а ш�о ја �рире�и бизнисмено� Субра�а
Рој, �еев о� срце заш�о ја сакам Ин�ија“.
Државната награда „Мајка Тереза“, за прв
пат е воведена во 2006 година во согласност
со членот 8 од Законот за државните награди
и Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник
на РМ“ бр. 52/06 и 54/07). Со државната награда „Мајка Тереза“ се оддава признание за остварувања во областа на хуманоста и човечката
солидарност и за поттикнување, унапредување
на меѓусебното разбирање и развој на соработката меѓу народите и меѓу припадниците на
различните заедници, култури и вери.
За Република Македонија е многу значајно
што се одбележа 102- годишнината од раѓањето на големата хуманистка и нобеловка за мир,
Мајка Тереза. По тој повод на 26 август 2012 година на плоштадот „Македонија“ во Скопје се
одржа и чествување за Мајка Тереза, а вечерта
премиерно беше прикажан филмот „Живеејќи
со Мајка Тереза“ на јапонскиот режисер и претседател на Јапонската филмска академија Шигеки Чиба.
Филмот е снимен во 2010 година за јубилејот 100 години од раѓањето на Мајка Тереза и
содржи архивски снимки од посетата на Мајка
Тереза на Јапонија во 1981 година. Авторот прикажува документарни снимки каде е претставен животот на јапонските волонтери, студенти по медицина кои се грижат за штитениците
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order, and then the body of Mother Teresa was
taken to her “House of Charity” in center of
Kolkata. In this ten-million city the presence of
Mother Teresa was felt for a longer period, as
well as her pictures, her prayers, her work...

We were three times in India and we had the
honor to meet and be hosted by Indira Gandhi,
Nehru and many other high officials and figures
from the political and cultural life of this beautiful
country.

India is a country that has also enchanted,
encouraged for further successes and awarded
the Macedonian humanist Esma RedzepovaTeodosievska and her husband Stevo. In this
context, Esma will comment:

What we’re experiencing in India couldn’t
happen anywhere else, and all gifts we got and
brought from this country will be available to the
public in Macedonia when our museum in Skopje
will be open. There anyone can see the clothes,
figurines, statues and everything I got from my
tour in India, and therefore I recommend that
anyone should visit this beautiful country.

“My favorite and never-to-be-forgotten trip
is the one to India. That wonderful, marvelous,
unique, mysterious India in which my late husband
Stevo Teodosievski and me arrived driving our
Mercedes, in Chandigarh in 1976. On that occasion
exactly I received the title Queen of Roma music and
Stevo received the title King. My fascination for this
country is not the reward, but the India itself.
Magic everywhere in their homes, on the
streets, temples – the seventh miracle, the garden,
the packed crowd of people, their clothing, vivid
colors, embroidery, silver needlework, while one
can talk for jewelry for days...
I was captivated by the movement and style of
walking of all those women wearing their beautiful
patterns and elegance of their steps, as if all have
finished modeling school.
If I saw femininity somewhere then it is in India.
I’ve sung around the world, but what I experienced
in India is unique, one-off.
At first, I was looking at the beautiful colors of
the clothes as a woman, and then I was confused by
their compassion and kindness. All of us, me Stevo,
and the children slept at the Minister of Finance
and even today I can’t forget their hospitality, food,
attention and warmth that they showered us with.
The temples, however, take you to the realm
of calmness and confidence. The Indians are very
religious. My kids were amazed by monkeys and
elephants that were freely moving and jumping
around...
In India you can never be alone, you are
constantly surrounded by hurly-burly and babble;
life is all around you, and that’s why I love India,
even more that my Roma people originate from
this country.
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Besides, I was very glad and honored, and in
a way I’ve refreshed my memories of India when I
sang at the party organized businessman Subrata
Roy. I sang from my heart because I love India,”
said Esma Redzepova-Teodosievska.
The national award “Mother Teresa” was
first introduced in 2006 in compliance with
Article 8 of the Law on National Awards and
the Law Amending the Law on National Awards
(“Official Gazette” No. 52/06 and 54/07). The
national award “Mother Teresa” praises the
achievements in the field of humanity and human
solidarity, and encouragement, promotion
mutual understanding and development of
cooperation among nations and among members
of different communities, cultures and faiths.
For the Republic of Macedonia it is very important
to mark the 102nd anniversary of the birth of the
great humanist and Nobel Peace Mother Teresa.
On this occasion of August 26, 2012 on the city
square “Macedonia” a celebration was held
honoring Mother Teresa, and in the evening the
film “Living with Mother Teresa” by the Japanese
director and president of the Japan Film Academy
Shigeki Chiba was premiered
The film was shot on the accession of the
100 anniversary of the birth of Mother Teresa in
2010 and contains archival footage of the visit
of Mother Teresa to Japan in 1981. The author
shows documentary footage presenting the life
of Japanese volunteers, medical students who
take care of the residents of Mother Teresa at
the House “Nirmala Hridej” in Calcutta that, after
their return to Japan, continued the mission of
Mother Teresa in their country.
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на Мајка Тереза во Домот „Нирмал Хридеј“ во
Калкута и кои по нивното враќање во Јапонија,
ја продолжија мисијата на Мајка Тереза во нивната земја.
Затоа, во Домот на АРМ на 26 август 2012
година, беше доделена и државната награда
„Мајка Тереза“ која за таа година ја добија
хуманитарното здружение „Кралицата Есма и
Стево Теодосиевски“ од Скопје и Детскиот театарски центар од Скопје.
Според информацијата на Министерството
за култура одлуката за добитниците ја донесе
Одборот за доделување на наградата „Мајка
Тереза“, под претседателство на академик Витомир Митевски.
Во таа пригода, Есма Реџепова - Теодосиевска, претседател на здружението „Кралицата
Есма и Стево Теодосиевски“ на доделувањето на
наградата се заблагодари за високото признание
и најави интензивна работа и во периодот што
следува. Меѓу другото Есма рече: „Мајка Тереза
е е�на и никој не може �а ја с�игне кога е во �рашање хуманос�а и �обрина�а. Јас само може �а
о�ам �о нејзини�е �а�иш�а и �а на�равам е�но
мало �елче. Ако имаш �ве �о�ари е�но, би�ејќи
јас секогаш кога имам �ве �о�арувам е�но“. Инаку, здружението „Кралицата Есма и Стево Теодосиевски“ кое е формирано во 2002 година, со
цел да организира и да дава поддршка на хумани активности на најранливите категории деца и
родители на кои им е потребна љубов и помош,
брои близу 800 членови.

Втори, наместо по пет години како што е вообичаено, ја покрена процедурата за беатификација една година по нејзината смрт. Одговарајќи на прашањето кога Мајка Тереза ќе биде
прогласена за Светица, Неговата Светост папата Јован Павле Втори порача: „За свои�е хумани �ела �арувани за среќа�а на луѓе�о, мајка�а
на бе�ни�е уш�е за време на својо� овоземен
живо� с�ана Све�ица. Сè �руго е формално и
ќе се случи многу бргу, би�ејќи Мајка Тереза �оа
го заслужи!” Беатификацијата на Мајка Тереза
ја изврши папата на 19 октомври 2003 година.
По повод 15-годишнината од упокојувањето на Мајка Тереза, на 5 септември 2012 година, во Скопје, се одржа и премиера на вториот
филм од авторот Шигеки Чиба насловен како
„Мајка Тереза и нејзиниот свет“. Мајка Тереза
својот роден град го посетила четири пати и
тоа во 1970,1976, 1980 и 1986 година. Таа е прогласена и за почесен граѓанин на Скопје.
Македонија е среќна земја што жената со
најголемо срце во светот е родена токму во
неа. Горди сме што оваа добитничка на Нобеловата награда со право можеме да ја наречеме наша иако како што таа самата вели во врска со нејзината националност таа му припаѓа
само на Исус и сите понатамошни расправии за
нејзината припадност се излишни.
На гробот на Мајка Тереза во Калкута
има спомен-плоча со запис „Благо�арнос� о�
Ре�ублика Маке�онија и жи�ели�е на ро�нио� гра� Ско�је“.

Големата хуманистка и нобеловка за мир
била родена во Скопје на 26. 8.1910 година. На
неполни 18 години заминала во Калкута каде
што го основала редот Мисионери на љубовта
и милосрдието и до упкојувањето во 1997 година им помагаше на болните и сиромашните, оставајќи го својот аманет дека светот е гладен
за леб, но уште повеќе за љубов.

На прес-конференција директорката на
Спомен-куќата на Мајка Тереза во Скопје, Рената Кутера-Здравковска, истакна дека раѓањето
на големата хуманитарка и добитничка на Нобеловата награда секогаш се одбележува со
културен настан. Така, во 2012 година се одлучиле за филмската уметност. За таа цел ги откупиле авторските права на филмовите на Чиба.

За својата хумана работа во 1979 година, ја
доби Нобеловата награда за мир. Во 2003 година папата Јован Павле Втори ја беатифицираше, т.е. ја прогласи за блажена, што е чекор
до прогласување за светица.

Исто така, таа информираше дека на 19 октомври, кога се одбележува беатификацијата
на Мајка Тереза, во криптата на базиликата „Св.
Антоние“ во Рим ќе биде отворена изложбата
„Мајка Тереза, детството и младоста“. Носител
на проектот е кустосот-водич Андриана Спирова, беше речено на прес-конференцијата.

Инаку, на 5 септември 1997 година, почина
Мајка Тереза во Калкута. Папата Јован Павле
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Therefore, in the House of the Army on August
26, 2012, the national award “Mother Teresa” was
given to the Humanitarian Association “Queen
Esma and Stevo Teodosievski” from Skopje and
the Children’s Theatre Centre of Skopje.
According to the information from the
Ministry of Culture the decision about the holders
of this award was made by the Board of the
award “Mother Teresa”, under the chairmanship
of academician Vitomir Mitevski.
On that occasion, Esma RedzepovaTeodosievska, president of the Association
“Queen Esma and Stevo Teodosievski”, expressed
her appreciation for this prestigious award and
announced intensive work in the forthcoming
period. Among other things Esma said: “Mother
Teresa is one and only and no one can touch her
when it comes to humanity and goodness. I can
only follow her paths and do as much as I can, but it
could be only a little piece. If you have two, give one,
because whenever I have two I always give one.”
As an explanation, the association“ Queen Esma
and Stevo Teodosievski”, which was established
in 2002 to organize and provide support to
philanthropic and charitable activities to the most
vulnerable categories of children and parents who
need love and support, has nearly 800 members.
The great humanist and Nobel Peace holder
was born in Skopje on 26 August 1910. Before
getting 18, she went to Calcutta where he
founded the order “Missionaries of Love and
Charity” and until her demise in 1997 helping the
sick and poor, leaving his legacy to the world is
hungry for bread, but even more love.
She won the Nobel Peace Prize in 1979 for
her humanitarian work. In 2003 Pope John Paul II
beatified her, i.e. declared her blessed, which is a
step away from becoming a saint.

ESMA

The beatification of Mother Teresa by the
Pope took place on October 19, 2003.
Marking the 15th anniversary of the death of
Mother Teresa on September 5, 2012, the premiere
of the second film by writer Shigeki Chiba entitled
“Mother Teresa and her world” was held in Skopje.
Mother Teresa visited her hometown four times
- in 1970, 1976, 1980 and 1986. She was declared
honorary citizen of Skopje.
Macedonia is a happy country that the woman
with the biggest heart in the world was born
right there. We are proud that we can rightfully
call the winner of the Nobel Prize ours, though
as she herself had said about her nationality she
belonged only to Jesus, and therefore all further
arguments for her affiliation are not needed.
There is a memorial plaque on the tomb of
Mother Teresa in Calcutta whose engraving reads:
“Appreciation from the Republic of Macedonia
and the citizens of her native city of Skopje”.
At a press conference Renata Cutters Zdravkovska, director of Memorial House of
Mother Teresa in Skopje, noted that the birth of
this great humanitarian and Nobel Prize winner is
always celebrated with a cultural event. Thus, in
2012, they opted for films. Therefore they bought
the copyright of Chiba’s films.
In addition, she also stated that on October
19, which marks the beatification of Mother
Teresa, the exhibition will be open in the crypt of
the basilica “St. Antonie” in Rome, titled “Mother
Teresa, her childhood and youth.” The leader of
the project was Andriana Spirova, curator-guide,
it was said at the press conference.

As an explanation, Mother Teresa died in
Calcutta on September 5, 1997. Pope John Paul
II launched the procedure for her beatification a
year after her death, instead of five years as usual.
Answering a question when Mother Teresa would
be declared a saint His Holiness Pope John Paul II
said: “For her humanism given for the happiness
of the people, The Mother Of The Poor became a
saint even during her earthly life. Everything else
is formally and will happen very soon, because
Mother Teresa deserves it!”
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Спомен куќа на Мајка Тереза / Memorial House of Mother Teresa

ОРДЕН 3А 3АСЛУГИ 3А
МАКЕДОНИЈА

В

о пресрет на Меѓународниот ден на
Ромите - 8. Април, претседателот на
Република Македонија, Ѓорге Иванов ја одликува ромската Кралица
Есма Реџепова-Теодосиевска со „Орден за заслуги за Македонија“. Реномираниот естраден
уметник со богата повеќедецениска светска кариера, Есма Реџепова-Теодосиевска, орденот
го доби за музичката афирмација на земјава во
светот, како и за нејзината хуманитарна дејност.
Во своето излагање претседателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, меѓу другото
истакна: „Со своја�а ав�ен�ичнос�, оригиналонос� и �ерфек�на вокална изве�ба, Есма ја
афирмираше маке�онска�а и ромска�а музика во све�о�, израснувајќи во маркан�но
ин�ернационално музичко име. Ор�ено� за
заслуги Есма Реџе�ова-Тео�осиевска го �обива
за афирмирање�о на Ре�ублика Маке�онија, за
нејзина�а музичка големина и за нејзина�а хумани�арна �ејнос�.
Денешна�а свеченос� се о�вива на само
�ва �ена �ре� 8. А�рил - Меѓунаро�нио� �ен
на Роми�е. Ромска�а зае�ница е нераскинлив
�ел о� маке�онско�о о�ш�ес�во и не случајно
�окму во наша�а земја �ос�ои о�ш�ина ка�е
ш�о ромскио� јазик е во службена у�о�реба.
Есма е е�на о� во�ечки�е личнос�и во ангажмани�е за �о�обрување на социјална�а и економска�а сос�ојба на Роми�е.
Споредувајќи ја со Мајка Тереза, Иванов
посочи дека Есма е апсолутен пример дека не
постојат бариери кога е во прашање талентот,
волјата и истрајноста.
Ромската Кралица, како што популарно ја
нарекуваат Есма Реџепова-Теодосиевска, изјави дека орденот е заслуга на граѓаните и оти
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тој им припаѓа и ним, бидејќи без нив таа немаше да го постигне овој успех.
Ова е �ризнание за си�е граѓани, за си�е
националнос�и кои живеа� во Ре�ублика Маке�онија, рече Есма заблагодарувајќи им се,
исто така, и на медиумите, кои секогаш ја поддржуваа.
„Би сакала си�е �а ја гле�аа� Ре�ублика Маке�онија �реку мои�е очи, би�ејќи мои�е очи се
космо�оли�ски. Нека живее оваа мала, но убава
Маке�онија“, изјави на свеченоста естрадната
дива Есма Реџепова- Теодосиевска, откако претседателот на државата Ѓорге Иванов ја одликуваше со „Орден за заслуги за Македонија“.
Во образложението за номинацијата на
Есма за „Орден за заслуги за Македонија“,
меѓу другото, се вели:
„Есма Реџе�ова - Тео�осиевска е ро�ена
ско�јанка, во семејс�во ка�е музика�а била �ел
о� семејна�а �ра�иција. На е�инаесе�го�ишна
возрас� учес�вувала во �о�уларна�а емисија
на Ра�ио Ско�је „Микрофоно� е Ваш” и ја освоила �рва�а награ�а. На �ој нас�а� ја забележал
нејзинио� и�ен со�руг С�ево Тео�осиевски, кој
во �оа време рабо�ел како коре�е�и�ор на
�рограма�а на Ра�ио Ско�је.
По завршување�о на основно�о образование
во Ско�је, Есма за�очнала �а рабо�и со оркес�аро� „Тео�осиевски”. О� 1960 �о 1989 го�ина Есма
и С�ево живееле во Белгра�, а �ора�и големио�
број нас�а�и во голем број �ржави на си�е
кон�инен�и ги нарекувале „граѓани на све�о�”.
Покрај �оа ш�о се занимава со музика, Есма е
ак�ивна и на �оле�о на хуманос�а. Во �омо� на
Тео�осиевски се израсна�и и вос�и�ани 47 �еца,
соз�авајќи е�но големо музичко семејс�во.
IV ДЕЛ
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ORDER OF MERIT
FOR MACEDONIA

O

n the eve of the International Roma
Day - April 8, President of the Republic of Macedonia, Gjorgje Ivanov,
has awarded Roma Queen, Esma
Redzepova-Teodosievska, the “Order of Merit
for Macedonia”. This renowned artiste, with a
decade-long rich music career, Esma Redzepova-Teodosievska, received this order for the music promotion of Macedonia in the world, and for
her humanitarian work.
In his speech, President of the Republic of
Macedonia, Gjorgje Ivanov, inter alia, said: “With
her authenticity, originality and perfect vocal
performance, Esma has reaffirmed the Macedonian and Roma music in the world growing
into an outstanding international musical name.
Redzepova-Teodosievska gets The Order of Merit for the affirmation of the Republic of Macedonia, for her music greatness, and for her humanitarian activity.
Today’s ceremony takes place just two days before April 8 - International Roma Day. The Roma community is an inseparable part of the Macedonian society and it is not by pure chance that exactly in our
country there is a municipality in which the Roma
language is in official use. Esma is one of the leading
figures engaged to improve the social and economic situation of the Roma, said the head of state.
Comparing her with Mother Teresa, Ivanov underlined that Esma is an absolute example that there
are no barriers when it comes to talent, will and
commitment.
Roma Queen, as popularly is called singer
Esma Redzepova-Teodosievska, declared that
this Order is a tribute to the citizens and that
it belongs to them, because without them she
would not have achieved this success.
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This is a tribute to all citizens, to all nationalities
living in the Republic of Macedonia, said Esma thanking also the media, who’ve always supported her.
“I would like that everybody see Macedonia
through my eyes, because my eyes are cosmopolitan. Let’s this small but beautiful Macedonia live”,
said diva Esma Redzhepova-Teodosievska at the
ceremony after President Gjorge Ivanov presented her the “Order of Merit for Macedonia”.
The explanation for the nomination of the Esma
for “Order of Merits for Macedonia”, among other things, reads:
“Esma Redzepova-Teodosievska is a Skopje
born citizen, in a family where music was part of
the family tradition. At age eleven she participated
in the popular show on Radio Skopje “The microphone is yours” and she won the first prize. During
that performance she was spotted by her future
husband Stevo Teodosievski, who at the time
worked as accompanist at Radio Skopje.
After Esma completed her primary education
in Skopje, she started working with the orchestra
“Teodosievski”. From 1960 to 1989 Esma and Stevo
lived in Belgrade, and due to the large number of
concerts in a number of countries on all continents
they were called the “citizens of the world”. They
held more than 2,000 humanitarian concerts, undertook many humanitarian activities and gave donations. They have recorded more than 100 gramophone records, 20 LPs, 32 audio tapes, 15 CDs, six
videos...
In addition to her engagement in the world
of music, Esma is active in the field of charity and
philanthropy. 47 children have been brought up
and raised in the home of the Teodosievskis, creating a large musical family.
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Есма со внуката на Гоце Делчев / Esma with the granddaughter of Goce Delchev

Есма Реџе�ова-Тео�осиевска, ис�акна�
ес�ра�ен уме�ник и хуманис�, е ро�ена на
8 авгус� 1943 го�ина, во Ско�је. По�екнува о�
ромско семејс�во. Во нејзино�о семејс�во �есна�а, музика�а и фолклоро� се секој�невно
�рису�ни и се �ел о� семејна�а �ра�иција.
По завршување�о на основно�о образование во Ско�је, Есма за�очнала �а рабо�и со оркес�аро� на С�ево Тео�осиевски и �очнала �а
бележи ус�еси. Првио� нас�а� во с�ранс�во
бил во �еа�аро� „Олим�ија“ во Париз.
Во �ерио�о� о� 1960 �о 1989 го�ина Есма
и С�ево Тео�осиевски имале свое �рес�ојувалиш�е во Белгра� ка�е ш�о Есма го завршила
вишо�о ес�ра�но училиш�е, а �ора�и големио� број нас�а�и во �овеќе �ржави на си�е
кон�инен�и, со �раво се нарекувале „граѓани
на све�о�“. Покрај �оа ш�о се занимавале
со музика, биле ак�ивни и на �оле�о на хуманос�а.
Низ нивнио� �ом �оминале 47 �еца кои
биле израсна�и и вос�и�ани во �ра�иционален �ух �ос�ојно �а ги насле�а� свои�е
ро�и�ели. Покрај соз�авање�о на вака бројно
музичко семејс�во, Есма Реџе�ова-Тео�осиевска и Ансамбло� „Тео�осиевски” имаа� о�ржано �овеќе о� 2.000 хумани�арни концер�и,
а, ис�о �ака, имаа�с�рове�ено и �овеќе
хумани�арни ак�ивнос�и и �онации, о� кои би
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се из�воила �онација�а на�равена за гра�о�
Ско�је „Домо� на хуманос�а и Музејо� на музика�а на Есма и С�ево Тео�осиевски“.
Есма Реџе�ова-Тео�осиевска зае�но со Ансамбло� „Тео�осиевски” има из�а�ено 108 сингл �лочи, 20 лонг�леј �лочи, 32 ау�иокасе�и, 15
ком�ак� �искови, шес� ви�ео касе�и и има
снимено 12 емисии о� �о 30 мину�и за МРТВ.
Има нас�а�увано во шес� филмови и �оа:
„Ско�је ‘63“, „Крс� ракос�“, „Туѓио� �а�ко“,
�окумен�арен филм о� �рогласување�о за
Кралица на ромска�а �есна во Ин�ија, „За�еј
Маке�онијо“ и филмо� „ЕСМА“ во �ро�уцкија
на ЗДФ о� Германија.
За �олгого�ишна�а рабо�а на музика�а и
�есна�а и ис�олнување�о на кри�ериуми�е
на СОКОЈ е �рогласена за ис�акна� ес�ра�ен
уме�ник и е е�инс�вена�а која во оваа ка�егорија награ�а�а ја �обива с�оре� заслуги�е, а
не с�оре� рабо�нио� с�аж. Во 1976 го�ина, на
„Првио� фес�ивал на ромска музика и �есна“
ш�о се о�ржал во Чан�игар, Ин�ија и официјално е �рогласена за Кралица на ромска�а
�есна. Во 1992 го�ина, на голема�а за�а�ноевро�ска �урнеја е �рогласена за „Прима�она на
евро�ско�о �еење“ и е е�инс�вен фолк-�ејач
носи�ел на оваа награ�а. Покрај овие награ�и
Есма е �оби�ник и носи�ел и на �овеќе �руги
награ�и“.
IV ДЕЛ
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Esma Redzepova-Teodosievska, a prominent artiste and humanist, was born on August 8, 1943, in
Skopje. She comes from a Roma family. Song, music and folklore are present in her family every day
and are part of the family tradition.. After completing her primary education in Skopje, Esma started
to work with the orchestra of Stevo Teodosievski
and she began achieving successes. The first performance abroad was in the “Olympia” theater in Paris.
In the period from 1960 to 1989 Esma and Stevo
Teodosievski lived in their home in Belgrade where
Esma finished high music school, and as a result of
their many performances in many countries on all
continents, they were rightly called “citizens of the
world.” In addition to being active in the field of music, they were also active in the field of humanity.
47 children were brought up and raised in
their home in the traditional spirit to succeed their
parents in a worthy cause. Besides creating such
numerous musical family, Esma Redzepova-Teodosievska and the ensemble “Teodosievski” have
held more than 2,000 charity concerts and conducted many humanitarian activities and donations, of which the donation given to the City of
Skopje “House of Humanity and Museum of the

ESMA

Music of Esma and Stevo Teodosievski” should be
singled out.
Esma Redzepova - Teodosievska, together with
Ensemble “Teodosievski”, has released 108 solo
gramophone records, 20 LPs, 32 audio cassettes, 15
CDs, six video tapes, and she has recorded 12 shows
in the duration of 30 minutes each. She has appeared
in six films, including: “Skopje ‘63”, “Cross Rakkon?”,
“Someone else’s Father”, a documentary of her proclamation as the Queen of Roma music in India, “Sing
out, Macedonia” and the movie “ESMA” in the production of ZDF of Germany.
She is declared a prominent artiste for her
long-standing work in the field of music and song
and meeting the criteria of SOKOJ, and she is the
only one in this category receiving this award for
her merit rather than length of service. In 1976,
during the “First Festival of Roma Music and
Song”, held in Chandigarh, India, she was officially
proclaimed Queen of Roma Music. In 1992, during
the great Western tour she was named “European
Singing Diva” and she is the only folk-singer winner
of this award. In addition to these awards, Esma is
also a holder of several other awards,” underlines
the explanation.

Есма на прием кај претседателот Иванов / Esma with president Ivanov
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ДОБИТНИК НА ТИТУЛАТА
НАЦИОНАЛЕН УМЕТНИК

К

ралицата на ромската песна Есма
Реџепова-Теодосиевска, е естрадната дива која има богата домашна и
меѓународна музичка кариера и која
непрекинато трае 55 години. По тој повод таа ја
доби титулата „Национален уме�ник на Ре�ублика Маке�онија“, која и ја врачи претседателот
Ѓорге Иванов. Тоа е највисоко признание во културата кое им се доделува на личности што придонеле за афирмација на Република Македонија
во светот. Титулата и се доделува на Есма Реџепова и за нејзината хуманост и за подобрувањето на социјалниот живот на Ромите.
Претседателот Иванов, кој пред три години
ја одликуваше Есма и со „Орден за заслуги за
Македонија“, на свеченото врачување на титулата рече дека признанието е благодарност за
нејзината мисија на врвен уметник и културен
амбасадор на Република Македонија.
О� најрана�а мла�ос�, Есма �ос�ојано и
безрезервно нè �арува си�е нас со своја�а музика, хуманос� и љубов. Со своја�а �рекрасна
музика, �аа �о�ира �о срца�а на многумина и
во земја�а, но и на�вор о� неа. Со секоја ис�еана �есна, снимена �лоча и о�ржан концер�, �аа
ни овозможува �ов�орно �а уживаме во нејзинио� уника�ен глас, но и во хумана�а �орака
ш�о ни ја �ренесува. Музика�а на Есма е музика
на Маке�онија, на наше�о многуе�ничко, многујазично и многурелегиско о�ш�ес�во. Тоа е
музика ш�о �оврзува намес�о �а раз�војува...
Есма ги на�минува граници�е на семејс�во�о.
Ангажирајќи се за �о�обрување на економска�а и социјална�а сос�ојба на Роми�е, �аа
с�ана симбол на цела�а ромска зае�ница како
нераскинлив �ел на маке�онско�о о�ш�ес�во,
рече Иванов.

302

Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска истакна дека Есма Реџепова со
своите бројни изведби и креации, со талентот
и умешноста создала вредности кои, рече таа,
се наш печат за идентификација со светот.
За Есма Реџе�ова може �а се зборува многу. Таа е веќе лесно �ре�озна�лив маке�онски
брен�. Не �ос�ои кон�инен� и нема земја која
Есма ја нема освоено со своја�а �есна, со својо�
раскошен глас, со својо� �ем�ерамен�. Голема
и не�ов�орлива, Кралица�а на ромска�а �есна
живее со ре�у�ација�а на све�ски уме�ник со
им�озан�на кариера. Повеќе илја�и концер�и,
нас�а�и на на� 15 јазици, из�а�ени �реку 60
албуми - ова се основни�е кон�ури на уника�нос�а кои ја �рава� Есма Тео�осиевска е�инс�вена, рече министерката за култура.
Есма Реџе�ова-Тео�осиевска во �осле�ни�е
�ецении се е�аблираше во си�е евро�ски и
све�ски цен�ри и ја �ромовираше маке�онска�а кул�ура во меѓунаро�ен кон�екс�. Во
�еко� на свои�е 55 го�ини ак�ивно музицирање, учес�вувала на врвни музички фес�ивали и манифес�ации низ све�о�, со ш�о �а�е
голем �ри�онес во афирмирање�о на маке�онска�а кул�ура и �ра�иција на�вор о� наша�а
�ржава, рече министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска, презентирајќи го добитникот на титулата Национален уметник.
За време на својата 55-годишна кариера,
Есма Реџепова-Теодосиевска има остварено
повеќе од 12.000 солистички концерти во Република Македонија и надвор од неа. Во дискографијата на Есма Реџепова-Теодосиевска
се наведени 15 албуми за домашни и странски
продуцентски куќи, а остварила соработка и со
еминентни музички светски имиња.
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WINNER OF THE TITLE
NATIONAL ARTISTE

Q

ueen of Roma music Esma Redzepova-Teodosievska is a music diva who
has brilliant domestic and international music career which lasts
55 consecutive years. On this occasion she was
awarded the title “National Artiste of the Republic of Macedonia” presented by President Gjorge
Ivanov. It is the highest recognition in the field of
culture given to individuals who have contributed
to the affirmation of the Republic of Macedonia in
the world. This title is awarded to Esma Redzepova both for her humanity and her engagement in
improving the social life of the Roma.
President Ivanov, who’d awarded the “Order
of Merit of Macedonia” to Esma three years before, said, on the occasion of the official awarding
of this title, that this recognition is an expression
of appreciation for her mission as distinguished
artist and cultural ambassador of the Republic of
Macedonia.
From her earliest youth, Esma has constantly and
unconditionally bestowed us all her music, humanity
and love. With her beautiful music she touches the
hearts of many both in the country and abroad. With
each her song, gramophone record and concert she
allows us all to enjoy again in her unique voice, but
also in the human message she conveys. The music of
Esma is the music of Macedonia, of our multiethnic,
multilingual, and multi-religious society. It is music
that connects rather than separates us... Esma goes
beyond the borders of the family. Being engaged in
improving the economic and social situation of the
Roma, she’s become a symbol of the entire Roma
community as an inseparable part of the Macedonian
society”, said Ivanov.
Minister of Culture Elizabeta Kanceska-Milevska
underlined that Esma Redzepova, with her many
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performances and creations, with her talent and
skill, has created values that are our identification
stamp in the world.
A lot could be said about Esma Redzepova. She
is already an easily recognizable Macedonian brand.
There is no continent or country where Esma hasn’t
won the hearts of the people with her song, with her
marvelous voice, with her artistic temper. Great and
unique, the Queen of Roma music lives with the reputation of a world artiste with impressive career. More
than eight thousand concerts, performances in more
than 15 languages, over 60 albums released - these
are the basic outline of the uniqueness that make
Esma Teodosievska only one of its kind, said the Minister of Culture.
Esma Redzepova-Teodosievska has established
itself in recent decades in all European and world
centers and promoted the Macedonian culture in
an international context. During her 55 years of active singing she’s participated in major music festivals and events around the world, making enormous contribution to the promotion of the Macedonian culture and tradition beyond the borders of
our country, said today Elizabeta Kanceska-Milevska, Minister of Culture, presenting the winner
of the title National Artiste.
During her 55-year career, Esma RedzepovaTeodosievska has held more than 12,000 solo
concerts in the country and abroad. The discography of Esma Redzepova-Teodosievska includes
15 albums for domestic and foreign production
companies, and she’s established cooperation
with eminent musical names.
Minister of Culture reminded on this occasion
that given the fact that this title is the greatest
recognition in the field of culture the criteria set
out in the Law on national artist are strict, but realistic, measurable, achievable and universal.
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Славе Катин

ЕСМА

Министерката за култура во оваа пригода
потсети дека со оглед на тоа што оваа титула
претставува најзначајно признание во културата, критериумите дадени во Законот за национален уметник се строги, но реални, мерливи,
универзални и остварливи.
Ваквата поставеност на критериумите, додаде таа, го стеснува кругот на потенцијални
добитници на титулата, но, истовремено, како
што истакна, токму желбата да се постигнат и
да се исполнат вакви космополитски критериуми, со кои се потврдуваат врвни вредности
на едно уметничко творештво, треба да претставува силен мотив и поттик за уметниците.
„Ова �ризнание е само е�на о� многу�е мерки кои во измина�ио� �ерио� ги с�рове�овме
во насока на �о�обрување на с�а�усо� на
уме�ничкио� ка�ар кај нас. Се реализираа многу врабо�увања, зголемени се �римања�а на
уме�ници�е, ја вове�овме национална�а �ензија и ре� �руги мерки. Маке�онски�е уме�ници се најголеми амбаса�ори на маке�онска�а кул�ура и, како и �осега, и во и�нина ќе
ос�ана� наш врвен �риори�е�“, рече Канческа-Милевска.
Одлуката Есма да биде добитник на титулата Национален уметник за 2013 година, ја
донесе Комисијата за утврдување предлог за
национален уметник во состав Стојан Стојков
– композитор, Данчо Чевревски – професор на
Факултетот за драмски уметности, Влатко Стефановски – музичар, академик Луан Старова и
академик Васко Ташковски.
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На конкурсот објавен во април 2013 година
пристигнале три предлози за титулата. Покрај
Есма, предложени биле и Борис Трајанов и
Рамзи Бела.
Титулата Национален уметник беше доделена на 8 Септември – Денот на независноста
на Република Македонија.
Есма Реџепова-Теодосиевска задоволна од
одлуката нејзе да ѝ биде доделено високото признание се заблагадори на нејзината менаџерска
куќа што ја предложила за наградата, а на Владата на Република Македонија и на министерката
Канческа-Милевска им се заблагодари за тоа
што се залагаат да се вреднува трудот на уметниците и тие да бидат среќни. Таа нагласи дека
признанијата треба да доаѓаат за време на животот и нив ги посака и за своите колеги и пријатели
што присуствуваа на свеченоста.
„Многу сум среќна �енеска. Многу�а�и
имам изјавено �ека кога ќе умрам не сакам
ниш�о �а ми се �рави, �оа сакам �а го ви�ам
сега, �о�ека сум жива. Јас сум е�но големо
�е�е на Маке�онија, а во суш�ина многу мала и
многу �риземјена. Сакам живо� со наро�о�, со
си�е сограѓани во Маке�онија“, додаде Есма
Реџепова-Теодосиевска.
Таа е трет носител на титулата Национален уметник, која ја имаат и пијанистот Симон
Трпчески, кој беше прв добитник и режисерот
Милчо Манчевски, кој титулата ја доби во 2012
година. Наградата е доживотен паричен надоместок од 60 илјади денари месечно.
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This set of criteria, she added, narrows the
circle of potential recipients of the title, but at
the same time, as she noted, it is the desire to
achieve and meet these cosmopolitan criteria, confirming the peaks of an artistic creation,
should be a strong motivation and incentive for
the artists.
“This recognition is just one of many measures
we have introduced recently in order to improve
the status of our artistic workers. A lot of jobs are
created, the income of the artists is increased, and
we introduced a national pension and a number of
other measures. Macedonian artists are greatest
ambassadors of the Macedonian culture and, as
before, they are going to remain our top priority,”
said Kanceska-Milevska.
The decision that Esma was to be awarded
the title of National Artiste for 2013 was made
by the Commission for outlining the proposal
for establishing a national artiste composed of
Stojan Stojkov-composer, Danco Chevrevski-Professor at the Faculty of Dramatic Arts, Vlatko
Stefanovski-musician, academician Luan Starova,
and academician Vasko Taskovski. At the public
announcement of April 2013 there were three
proposals for this title. Boris Trajanov and Ramzi
Bela were proposed in addition to Esma.
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The title ‘National Artiste’ was awarded on
September 8 - Independence Day of the Republic
of Macedonia.
Esma Redzepova - Teodosievska, who was
pleased with this decision to be given high recognition, expressed her appreciation to her managerial house that proposed her for the award, and also
to the Government of the Republic of Macedonia
and the Minister Elizabeta Kanceska-Milevska for
being committed to value the work of the artists
making them happy too. She emphasized that the
awards should be given during the lifetime of the
artists, and she shared her wish that awards would
be also given to her colleagues and friends that attended the ceremony.
“I am very happy today. Many times I have said
that when I die I do not want anything be done for
me; I want to see it now, while I’m alive. I’m a big
child of Macedonia, but in fact I’m very small and
very down to earth. I want a life shared with the
people, with all the citizens of Macedonia,” underlined Esma Redzepova-Teodosievska.
She it is the third holder of the title ‘National
Artiste, beside pianist Simon Trpceski, who was
the first winner, and director Milcho Manchevski,
who won the title in 2012. The award is a lifelong
compensation of 60 thousand denars per month.

305

Есма на прием кај претседателот Иванов / Esma with president Ivanov

ПО3ДРАВЕН 3БОР НА
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ИВАНОВ

П

о повод доделувањето на највисоката државна титула „Национален
уметник на Република Македонија“
на Есма Реџепова-Теодосиевска, на
присутните се обрати претседателот Ѓоѓе Иванов, кој, меѓу другото рече:
Почи�увана гос�оѓа Есма Реџе�ова-Тео�осиевска, цене�и �рису�ни, �ами и гос�о�а,
„Музика�а е универзалнио� јазик на човеш�во�о“. Оние ш�о совршено го вла�еа�
�ој јазик, �о�ираа� �о срца�а на многу луѓе и
наро�и.
Денес со нас е све�ска�а Кралица на ромска�а музика и ес�ра�нио� уме�ник на маке�онска�а �есна, наша�а славна музичка �ива,
Есма Реџе�ова-Тео�осиевска. Денес, имаме можнос� �а ја �оз�равиме и �а ѝ се заблаго�ариме за
сè ш�о �рави за нас, за Ре�ублика Маке�онија.
Цене�и �рису�ни,
Се вели �ека луѓе�о ќе ги �ознаеме �о нивни�е �ло�ови. При�оа, нес�орно е �ека �обри�е
луѓе соз�аваа� и ос�аваа� �обри �ло�ови.
Маке�онија е мајка која о�секогаш �авала големи луѓе кои го менувале све�о�, кои
�росве�лувале, соз�авале и ос�авале �рајни
вре�нос�и. Синови и ќерки кои соз�авале и
ос�авале �обри �ло�ови.
Чес� ни е ш�о е�на о� �ие големи ќерки на
Маке�онија е и наша�а Есма. Нејзино�о �вореш�во, живо� и �осве�енос� кон вис�ински�е вре�нос�и се �ример за нас и за наши�е
�о�омци.
Кога �ре� �ри го�ини ја о�ликував Есма
Реџе�ова-Тео�осиевска со Ор�ено� за заслуги за
Маке�онија, реков �ека во неа се син�е�изирани
врвни�е човечки и уме�нички квали�е�и. Како
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и �о�огаш, �ака и о��огаш, Есма многукра�но
ја �о�вр�и вис�ини�ос�а на �ие зборови.
Дами и гос�о�а,
О� најрана�а мла�ос�, Есма �ос�ојано и
безрезервно нè �арува си�е нас со своја�а музика, хуманос� и љубов.
Со своја�а �рекрасна музика, Есма �о�ира �о
срца�а на многумина и во земја�а, но и на�вор
о� неа. Со секоја ис�еана �есна, снимена �лоча и
о�ржан концер�, �аа ни овозможува �ов�орно
�а уживаме во нејзинио� уника�ен глас, но и во
хумана�а �орака ш�о ни ја �ренесува.
Ка�е и �а �ее, ка�е и �а нас�а�ува, Есма
�ов�орно ја воо�ушевува �ублика�а и жнее
нови ус�еси. Ус�еси ш�о �ос�ојано и несебично
ѝ ги �о�арува на Маке�онија.
Музика�а на Есма е музика на Маке�онија, на
наше�о многуе�ничко, многујазично и многурелигиско о�ш�ес�во. Тоа е музика ш�о �оврзува
намес�о �а раз�војува. Музика ш�о не �ознава
и не �ризнава �ржавни, е�нички, јазични или
социјални граници. Нејзина�а музика во многу
неш�а е универзална и �лабоко човечна.
Цене�и �рису�ни,
„Љубов�а е �ло� ш�о се раѓа во секое
го�ишно време, �ло� ш�о секому е на �офа�...
�аа за�очнува со грижа�а за најблиски�е“.
Ова се зборови�е на е�на �руга голема ќерка на
Маке�онија, Мајка Тереза. Со своја�а хуманос�,
Есма �ос�ојано на �ело ни �окажува ш�о значи
�а се живее с�оре� �ринци�и�е на соли�арнос�
и љубов кон ближнио�. Зае�но со нејзинио�
со�руг, �окојнио� С�ево Тео�осиевски, �аа ги
смени живо�и�е �ури на 47 �еца. Им �а�е �ом на
без�омни�е, на�еж на безна�ежни�е, и и�нина
на многумина кои �огаш немаа сегашнос�.
IV ДЕЛ
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WELCOMING ADDRESS
OF PRESIDENT IVANOV

O

n the occasion of awarding the highest national title “National Artiste of
the Republic of Macedonia” to Esma
Redzepova-Teodosievska, President
Ivanov delivered a welcoming address and, inter
alia, he said:

From her earliest youth, Esma has constantly
and unconditionally bestowed us all her music, humanity and love.

“Respected Mrs. Esma Redzepova-Teodosievska, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen,
‘Music is the universal language of mankind.’
Those who perfectly master this language
touch the hearts of many people and nations.
Today we have among us the world Queen of
Roma music and the stage artist of the Macedonian song, our famous music diva Esma Redzepova-Teodosievska. Today we have the opportunity
to extend our appreciation and thank her for everything she’s been doing for us, for the Republic
of Macedonia.

Whereever she sings, wherever she performs,
Esma dazzles the audiences and reaps new successes again and again. Successes that she donates to
Macedonia consistently and generously.

Distinguished Guests,
It is said that people are recognized by their
fruits. Moreover, it is undisputed that the good
people create and leave good fruits.
Macedonia is a mother who always gives birth
to great people who changed the world, who educated, created and left lasting values. Sons and
daughters who have created and left good fruits.
We are honored that one of those great daughters of Macedonia is our Esma. Her artistic work,
life and dedication to the real values are an example for us and for our children.
When three years ago I decorated Esma
Redzepova-Teodosievska with the Order of Merits
for Macedonia I said that top human and artistic
qualities are synthesized within her. As before, and
since then, Esma has considerably confirmed the
validity of those words.
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Ladies and Gentlemen,

With her beautiful music, Esma touches the
hearts of many in the country and abroad. With
each her song, issued record and concert held, she
allows us again to enjoy in her unique voice, but
also in the human message she conveys.

Esma’s music is music of Macedonia, our multiethnic, multilingual and multi-religious society.
It is music that connects rather than separates.
Music that does not know and does not recognize
any national, ethnic, linguistic or social boundaries.
Her music is in many respects universal and deeply
humane.
Distinguished Guests,
“Love is a fruit that is produced every season,
a fruit within the reach of anyone... Love starts
with the care of the loved and closest ones.” These
are the words of another great daughter of Macedonia, Mother Teresa. With her humanity, Esma
constantly shows us in practice what it means to
live according to the principles of solidarity and
love for the dearest. Together with her husband,
the late Stevo Teodosievski, she has changed the
lives of even 47 children. She has given a home to
the homeless, hope to the hopeless and future to
many who at that time had no present.
Her large musical family consisting of many
children is widespread today in the country, but
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Нејзино�о многубројно музичко семејс�во
�енес е рас�рос�ране�о во Ре�ублика Маке�онија, но и насека�е во све�о�. Некои о� нив
�енес се �ука, со нас. Уверен сум �ека, ка�е и �а
се, си�е �ие �ос�оинс�вено со себе ја носа�
музика�а на Есма, �осве�енос�а кон хуманос�а и љубов�а кон Маке�онија.
Во своја�а грижа и соли�арнос�, Есма ги
на�минува граници�е на семејс�во�о. Ангажирајќи се за �о�обрување на економска�а и
социјална�а сос�ојба на Роми�е, Есма с�ана
симбол на цела�а ромска зае�ница како нераскинлив �ел о� маке�онско�о о�ш�ес�во.
За�оа, �енес, ја �оз�равуваме наша�а Есма,
и ѝ благо�ариме за сè ш�о �рави како врвен
ес�ра�ен уме�ник, како мајка на многумина и
како ќерка на Маке�онија. ѝ благо�ариме ш�о
како кул�урен амбаса�ор �ри�онесува за афирмација на Ре�ублика Маке�онија во с�ранс�во.
Дами и гос�о�а,
Во го�ина�а кога го �рославува својо�
55-го�ишен јубилеј на �рофесионална музичка
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кариера, ја имаме чес�а �а ја �рогласиме Есма
Реџе�ова-Тео�осиевска за Национален уме�ник
на Ре�ублика Маке�онија. Со �оа, ние �енес ја
искажуваме наша�а �осве�енос� кон уме�нос�а и �рајни�е вре�нос�и на музика�а.
Уме�ници�е биле, се и ќе би�а� најзначајни�е
гласници на миро�, �очи�ување�о и разбирање�о. Низ уме�нос�а �ие ги на�минуваа�
си�е граници и не�оразбирања и невозможно�о го �рава� возможно. Тоа нај�обро го
�окажува Есма.
За�оа, на самио� крај, ве �овикувам �а го
сле�име нејзинио� �ример. Да се �оучиме о�
нејзини�е �ела. Во сè ш�о �равиме �а го вложиме нај�обро�о о� нас. И, ш�о е најважно,
�а знаеме како �а го �ренесеме нај�обро�о
на наши�е �о�омци. Само �ака ќе �ри�онесеме за о�ш�о�о �обро. Само �ака ќе обезбе�име �рос�ери�е�на и�нина за Ре�ублика
Маке�онија“, рече на крајот од своето излагање претседателот на Република Македонија,
господинот Ѓорѓе Иванов.
IV ДЕЛ
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also worldwide. Some of them are here today with
us. I am convinced that, wherever they are, they
carry within themselves Esma’s music, dedication
to humanity and love for Macedonia with dignity.
In heir loving care and solidarity, Esma goes
beyond family. Being involved to improve the economic and social situation of the Roma, Esma’s become a symbol of the entire Roma community as
an integral part of the Macedonian society.
Therefore we extend our compliments and
thanks to our Esma today for everything she’s
been doing as a top artist, mother of many and
daughter of Macedonia. We thank her that she
contributes to the affirmation of the Republic of
Macedonia abroad as our cultural ambassador.
Ladies and Gentlemen,
In the year when she’s celebrating her 55th
anniversary of professional music career, I have the
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ESMA

honor to proclaim Esma Redzepova-Teodosievska
as National Artiste of the Republic of Macedonia. In
that way, today we express our commitment to art
and lasting values of music. Artists have been, are
and will be the most important heralds of peace,
respect and understanding. Through art they transcend all boundaries and misunderstandings and
make the impossible possible. Esma is the best
proof of it.
Therefore, at the very end, I call upon you to
follow her example. To learn from her works. In everything we do to invest the best of us. And, most
importantly, to know how to hand it over to our
descendants. Only in this way will contribute to the
common good. Only in this way we will ensure a
prosperous future for the Republic of Macedonia,”
said at the end of his speech Mr. Ivanov, President of the Republic of Macedonia.
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ОВЕКОВЕЧЕНИ УСПЕСИ

Е

сма Реџепова-Теодосиевска и Ансамблот „Теодосиевски“ се закитени со многу медали, награди и
признанија. Тоа е резултат на долгогодишната работа во областа на музиката и
песната, на хуманитарен план, на полето на естрадата, како и за афирмирањето на ромската
и македонската песна а, исто така, и Република
Македонија во светот.
Меѓу широкиот опус на постигнувања на
Есма на полето на музиката, која е претставена
на 20 јазици, ќе ги споменеме следните карактеристични активности:
Во 1959 година заедно со Стево Теодосиевски се преселиле во Белград кога Есма била
на 13-годишна возраст и таму останале до 1989
година. Есма, придружувана од оркестарот
на Теодосиевски, во Домот на синдикатите
во Белград го одржала својот прв самостоен
концерт. Од тогаш па до денес Есма, со Ансамблот „Теодосиевски“ имаат оджано повеќе од
15.000 концерти во светот, од кои околу 2.000
концерти се наменети за хуманитарни цели.

по 30 минути за МРТВ. Тие имале безброј настапи во светот, притоа многу странски телевизии
во речиси сите земји каде што имале и концерти
ја пренесувале македонската и ромската песна.
Исто така, домашните и светските средства за
јавно информирање ги следат нејзините настапи
во целиот овој период од 55 години.
Есма има настапувано во 6 филма и тоа:
„Ско�је 63“, „Крс� ракос�“, „Туѓио� �а�ко“,
во документарниот филм од прогласувањето
на Есма за Кралица на ромската песна во Индија, „За�еј Маке�онијо“ и филмот „Есма“ во
продукција на ЗДФ од Германија. Исто така,
во Холандија имаат направено документарен
филм за нејзиниот живот.
За долгогодишната работа на полето на
музиката и песната, како и за исполнувањето
на критериумите на Сојузот на композитори и
музичари од поранешна СФР Југославија (СОКОЈ), таа е прогласена за „Ис�акна� ес�ра�ен
уме�ник“ и е единствена која во оваа категорија наградата ја добила според заслугите, а не
според работниот стаж.

Нејзини најпознати песни се: „Чајорије
шукарије“, „Зошто си ме мајко родила“, „Џелем, џелем“, „Чекај животе“, „Свадба македонска“, „Давај, давај чичо“, „На сред Скопје
тапан чука“, „Со маки сум се родила“, „Стара
мајко“, „Клета судба“ и други.

Исто така, во 1976 година, Есма и официјално е прогласена за „Кралица на ромска�а музика, а Стево за Крал“, во Индија, во градот Чандигар каде се одржал Светскиот фестивал на
ромската музика, со учество на претставници
од 20 земји од светот.

Есма со Ансамблот „Теодосиевски“ првата плоча ја снимила во Загреб, а имаат снимено
586 дела на плочи, касети и ЦД од кои 2 се платинести, 8 златни и 8 сребрени плочи, имаат 8 часа
видеоматеријал за Македонската телевизија,
потоа, имаат издадено 108 сингл-плочи, 20 лонгплеј плочи, 32 аудиокасети, 15 компакт дискови,
6 видео ВХС касети, имаат снимено 12 емисии од

Од 1960 до 1989 година, Есма и Стево живеат во Белград, а поради големиот број настапи
во голем број држави на сите континенти се
нарекуваат „граѓани на светот”.
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Во 1992 година, на големата западноевропска турнеја е прогласена за „Прима�она на евро�ско�о �еење“ и е единствен фолк-пејач носител на оваа награда.
IV ДЕЛ
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IMMORTALIZED ACCOMPLISHMENTS
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sma Redzepova-Teodosievska and the
ensemble “Teodosievski” are adorned
with many medals, awards, recognition. It is the result of the long-standing work in the field of music and song, the humanitarian engagement, in show business, as
well as for the promotion of the Roma and Macedonian song, and the Republic of Macedonia in
the all over the world.
Among the wide opus of Esma’s achievements in the field of music that is represented in
20 languages, we’ll mention the following specific activities:
In 1959, together with Stevo Teodosievski,
Esma moved to Belgrade when she was 13, and
they lived there until 1989. Esma, accompanied
by the orchestra of her husband, held her first
stage concert at the House of Unions in Belgrade.
From then until today Esma, together with the
ensemble “Teodosievski”, have held more than
15,000 concerts worldwide, of which about 2,000
concerts are for humanitarian purposes.
Her signature songs are: “Chajorije Shukarije”, “Why did you give birth to me, my mother”,
“Djelem, djelem” “Life, Wait”, “Macedonian
Wedding “, “Give, give, Uncle”, “In Skopje’s center the drum’s beating”, “I was born with pains”,
“Old Mother”, “Cursed Destiny”, and others.
Together with Ensemble “Teodosievski”
Esma produced her first gramophone record in
Zagreb and thus far they have produced gramophone 586 records, music tapes and CDs, of
which 2 are platinum, 8 gold, and 8 silver; they
have recorded 8- hour video material for the
Macedonian Television. In addition, they have issued 108 single records, 20 LPs, 32 audio tapes, 15
CDs, 6 video VHS tapes, and they have recorded
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12 shows, 30 minutes each, for the Macedonian
Television. They’ve had countless performances
in the world, and many foreign television stations
in almost all countries where they have had performances, broadcast the Macedonian and Roma
song. In addition, the domestic and international media have been following her performances
throughout this period of 55 years.
Esma has played several roles in six movies,
including: “Skopje 63”, “Forked Cross??Rakkon”,
“Somebody else’s father”, in the documentary
film about the proclamation of Esma as Queen of
Roma music in India, “ Sing, Macedonia” and the
movie “Esma” produced by ZDF of Germany. In
addition, in the Netherlands they’ve produced a
documentary film about her life.
For her long-standing work in the field of music and song, as well as for meeting the criteria of
the Union of Composers and Musicians from the
former Yugoslavia (SOKOJ), she was declared a
“Prominent Artist,” and she is the only one in this
category who received this award by merit rather
than length of service.
Also, in 1976, Esma was officially proclaimed
“Queen of Roma Music” and Stevo was proclaimed “King of Roma Music”, in India, in the
city of Chandigarh where the World Festival of
Roma music was held, with the participation of
representatives from 20 countries.
From 1960 to 1989 Esma and Stevo lived in
Belgrade, and due to the large number of performances in a number of countries on all continents
they were called “citizens of the world.”
In 1992, during her great tour in West Europe,
she was named “European Singing Diva” and she
is the only folk singer that has won this award (it
is usually given to opera singers).
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Албумот на Есма „Кралица на Ромите“
(“Queen of the Gypsies”) е избран помеѓу 20.
најдобри албуми според „Светската музика“
(“World Music”).
Има добиено повеќе од 2.000 благодарници за хуманитарна дејност.
Покрај горенаведеното, Есма Реџепова-Теодосиевска е носител и на многубројни награди, медали и други признанија, од кои ќе ги наброиме следните:
• Октомвриската награда на Југославија;
• Наградата „20 Ноември“ со Стево Теодосиевски;
• Сребрен и златен медал од претседателот
Јосип Броз Тито за ширење на културата во
СФРЈ и во светот;
• Сребрен медал од Црвениот крст на Црна
Гора;
• Златен медал за хуманист во Босна и Херцеговина;
• Златен медал на Црвен крст на Југославија;
• Наградата на УНИЦЕФ на Југославија и носител на првиот пасош од детската амбасада
во светот;
• Наградата за животно дело на Србија и Црна
Гора;
• Златен медал „22 Декември“, во Југославија;
• Во 1995 година е прогласена за Примадона
на европското пеење, единствена како народна пејачка;
• Во 1997 година е прогласена за најхумана
жена во Македонија;
• Во 2000 година е прогласена за ромска
пејачка на милениумот, на „Фестивалот на
ромската култура“ во Москва, меѓу 83 земји;
• Во 2000 година е добитник на златен медал
од „Светскиот биографски институт“ од
САД;
• Во 2001 година, ја доби наградата „Златна
бубамара“ за животно дело;
• Во 2002 година, го прослави 45-годишното
концертно одбележување;
• Во 2002 година, за првпат е номинирана за
Нобеловата награда за мир;
• Во 2003 година ѝ беше доделен „Печат на
жена на годината“;
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• Во 2004 година, ја доби награда „13 најуспешни“ ;
• Во 2004 година е прогласена за Примадона
на оперското пеење;
• Во 2005 година ѝ беше доделена „Бјорнсовата награда”, за најхумана жена и за залагање за правата на жената;
• Од 2005 до 2010 година, Стопанската комора на Македонија ја прогласи за свој почесен
амбасадор во светот;
• Во 2006 година, формално беше именувана
за почесен претставник на УНХЦР;
• Во 2006 година, ја одржа кралската прослава 50-годишен јубилеј;
• Во 2006 година, по втор пат е номинирана за
Нобеловата награда за мир;
• Во 2010 година е одликувана со „Орден за
заслуги на Македонија“;
• Во 2011 година, во избор на Националното радио на Америка, е избрана за еден од
најдобрите 50 вокали во светот;
• Во 2011 година, ја доби интернационалната
награда „Златен чинар“ за мир и пријателство, во Измир, Република Турција;
• Во 2012 година, ја доби државната награда
„Мајка Тереза“;
• За 2012 година, меѓу наградените филантропи таа беше како македонски културен уметник и ја доби „Наградата за животна посветеност на филантропското дејствување“;
• Во 2013 година, стана „Национален уметник
на Република Македонија“;
• Во 2014 година, го прослави јубилејот „55 години со песната“.
Таа е закитена со многу награди и признанија, но, сепак, некако најдраги ѝ се „Кралица
на ромската музика“, „Примадона на европското пеење“ и „Милениумска пејачка“.
Есма Реџепова-Теодосиевска е космополит. Ги слави сите празници: христијанските православните поради Стево, католичките по
дедо ѝ, муслиманските по мајка ѝ, и еврејските
поради почит кон баба ѝ. Оди во црква и пали
свеќи за здравје, а оди и во џамија.
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Esma’s album “Queen of the Gypsies” is selected among the 20 best albums by the “World
Music”.
She’s received more than 2,000 letters of appreciation for her humanitarian activity.
In addition, Esma Redzepova-Teodosievska
is holder of numerous awards, medals and other
types of recognition, of which we’ll list the following:
• October Prize of Yugoslavia;
• Award “20 November” by Stevo Teodosievski;
• Silver and Gold Medal by President Josip Broz
Tito for dissemination of culture in Yugoslavia
and worldwide;
• Silver Medal of the Red Cross of Montenegro;
• Gold Medal for philanthropist in Bosnia and
Herzegovina;
• Gold Medal of the Red Cross of Yugoslavia;
• Award of UNICEF Yugoslavia and holder of the
first passport of the Children’s Embassy in the
world;
• Lifetime Achievement Award of Serbia and
Montenegro;
• Gold Medal “December 22”, Yugoslavia;
• In 1995 he was proclaimed the European diva
singing, the only one folk singer;
• In 1997 she was proclaimed the best female
philanthropist in Macedonia;
• In 2000 she was proclaimed the Roma singer
of the Millennium at the “Festival of Roma
culture” in Moscow, among 83 countries:
• In 2000 she was awarded the gold medal of
the US World Biographical Institute;
• In 2001 she was awarded the “Golden Ladybug”
for her lifetime achievement;
• In 2002 she marked her 45-year concert activity;
• In 2002 she was nominated for the Nobel
Peace Prize for the first time;
• In 2003 she was awarded “Seal of the Woman
of the Year”;
• In 2004 she won the award “13 Most Successful”;
• In 2004 she was proclaimed Diva of Opera
Singing;
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• In 2005 she was awarded the “Bjorns Award”
for the greatest female philanthropist and for
her advocacy for the human rights;
• From 2005 to 2010 the Economic Chamber
of Macedonia declared her as their Honorary
Ambassador to the world;
• In 2006 she was formally appointed Honorary
Representative of UNHCR.
• In 2006 she held her royal concert celebrating
her 50th anniversary;
• In 2006 she was nominated for the Nobel
Peace Prize for the second time;
• In 2010 was awarded the “Order of Merit of
Macedonia”;
• In 2011, at the selection of the National Radio
of America, she was selected among the 50
best vocals in the world;
• In 2011 she received the international award
“Golden Plane” for peace and friendship, in
Izmir, Republic of Turkey;
• In 2012 she won the national award “Mother
Teresa”;
• In 2012 being a Macedonian cultural artist she
received the “Award for life-time commitment
to philanthropic activities;
• In 2013 she became the “National Artiste of the
Republic of Macedonia”;
• In 2014 she celebrated jubilee “55 Years With
The Song”.
She has received many awards and recognitions, but somehow her dearest ones are the
“Queen of Gypsy Music”, “European Singing
Diva” and “Millennium Singer”.
Esma Redzepova-Teodosievska is a cosmopolitan. She’s been celebrating all religious holidays: the Christian-Orthodox holidays because
Stevo was Christian; catholic holidays because
her grandfather was a Catholic; Muslim holidays
because her mother was Muslim; and Jewish holidays due to her respect for her grandmother. She
goes to church to lit candles for health, but she
also goes to mosque.
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ЕДЕН ДЕН СО
КРАЛИЦАТА НА ПЕСНАТА

Д

енес, 1 ноември 2014 година,
се наоѓаме во „Домо� на хуманос�а и Музејо� на музика�а
на Есма и С�ево Тео�осиевски“
каде водиме разговор со музичката ѕвезда
Есма Реџепова-Теодосиевска, Кралица на
песната, национален и истакнат естраден уметник и хуманист, позната и призната македонска и ромска интерпретаторка.
Во нејзиното семејство песната, музиката
и фолклорот се секојдневно присутни и се дел
од семејната традиција. Ја нарекуваат Кралица
на ромската песна, жената која со својата неверојатна интерпретација ги урна музичките
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бариери во светот. Таа е големата пејачка,
чиишто концерти се распродадени неколку
месеци однапред. Поради својата хуманост,
номинирана е за Нобелова награда за мир, има
одгледано и здомено 47 момчиња, и испеано
многу хуманитарни концерти. Вели дека е најсреќна дома, во својата Македонија.
Според признанијата и успесите што ги има
постигнато, Есма Реџепова- Теодосиевска веројатно е најуспешниот македонски естраден
уметник на сите времиња. А, доколку навлеземе малку подлабоко во нејзиниот приватен и
интимен живот ќе сфатиме дека таа е нашата
втора Мајка Тереза.
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ONE DAY WITH
THE QUEEN OF MUSIC

T

oday, Saturday, 1 November 2014,
we are sitting comfortably in “The
House of Humanity and Museum
of Music - Esma and Stevo Teodosi
evski”, where we are having a conversation with
the music diva Esma Redzepova-Teodosievska,
Queen of the Roma music,a prominent national
artist and benefactor, known and recognized
performer of Macedonian and Roma songs.
The song, music and folklore are present in
her family every day and are a part of her family
tradition. Esma Redzepova-Teodosievska is also
called Queen of the Roma Music, the woman who
has changed music barriers worldwide by her incredible interpretation. She is the great singer
whose concerts are sold out months in advance.
Due to her charity work, she was nominated for
the Nobel Peace Prize; together with Stevo she
has adopted and raised 47 boys, and she has held
a great number of charity concerts. She says that
she is happiest at home, in her Macedonia.
Based on the awards and successes she has
attained Esma Redzepova-Teodosievska is probably the most successful Macedonian song performer of all time. And if we go a little bit deeper
into her private and intimate life we will realize
that, in fact, she is our second Mother Teresa.
She is fully supported by the World Organization of Roma, the Macedonian and International
Lions Clubs, around 50 governmental humanitarian organizations and by other associations in
Macedonia and the Balkan countries active in the
field of culture, art, show business, charity work,
and women’s movements. Due to her remarkable
humanitarian, charitable, cultural, artistic and other achievements Esma Redzepova-Teodosievska
is a leader dedicated to peace, altruism, tolerance
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and understanding among peoples and countries,
regardless of their national, ethnic, and religious
affiliation. That is why she was nominated for the
Nobel Peace Prize.
Distinguished Esma, if you allow me I’d like
to carry out this interview to reminisce, among
other things, about your past, which is filled with
interesting moments because you are such a
prominent artiste, i.e. Queen of Song. Let’s talk
about your life, work, achievements and all that
makes your artistic throne to be a mirror of the
music, the lover of the song and all that is characteristic for a great music artiste who has achieved
amazing results at home and all over the world.
You affirm the Macedonian music, Roma music
and other types of music in an admirable way; for
making Macedonia to be well known and recognized worldwide through you.
We’ll start with questions about your beginnings, and until now as an eminent, well-known
and recognized artist.
Katin (Slavé Nikolovski): You are a Roma
from Skopje, as you say for yourself, raised by
your late husband Stevo Teodosievski, with
whom you toured the world and spread the facts
about Skopje, Macedonia... What are your memories of all this?
Esma Redzepova: I met Stevo Teodosievski
immediately after my performance at the festival for young talents “The Microphone Is Yours”. I
was a representative of my primary school “Goce
Delchev”, while at that time Stevo worked at Radio Skopje as an accompanist for folk music. After
I won the first place, Stevo came to our home and
sought approval from my parents that I could become a member of the Ensemble “Teodosievski”.
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Таа е целосно поддржана од Светската организација на Ромите, од македонските и меѓународните лајонс-клубови и од 50 невладини,
хуманитарни организации од областа на културата, уметноста, естрадата, хуманитарноста,
женските движења и други асоцијации во Македонија и од балканските земји. Есма Реџепова-Теодосиевска е лидер со нејзините севкупни хумани, добротворни, културни, уметнички
и други остварувања посветени на мирот,
човекољубието, толеранцијата и разбирањето
меѓу народите и земјите, без разлика на нивната национална, етничка и верска припадност.
Затоа и била номинира за еден од кандидатите
за Нобелова награда за мир.
Почитувана Есма, ако ми дозволите во ова
интервју би сакал, меѓу другото, на одреден
начин да се потсетиме на Вашето минато кое е
исполнето со интересни мигови за еден врвен
естраден уметник, како Кралица на песната. Да
разговараме за животот, делото, постигнатите
успеси и сѐ она што го прави тој уметнички трон
да биде огледало на музиката, на љубовта кон
песната и на сѐ она што е одлика на еден голем
музички уметник кој постигнал врвни резултати во земјата и светот. Вие на достоен начин ја
афирмирате македонската, ромската и другата музика, а со тоа и Македонија преку вас да
биде позната и призната ширум светот.
Ќе започнеме со прашања од Вашиот почеток до денес како врвен, познат и признат естраден уметник.
Катин (Славе Николовски): Вие с�е Ромка
о� Ско�је, како ш�о вели�е сама�а, вос�и�ана с�е о� Вашио� �очина� со�руг С�ево Тео�осиевски, со кого го обиколив�е све�о� и
го ширев�е сознание�о за Ско�је, за Маке�онија... Какви се ваши�е с�омени за �оа време?
Есма Реџепова: Со Стево Теодосиевски се
запознав веднаш после мојот настап на манифестацијата за млади таленти „Микрофоно� е
Ваш“. На тоа натпреварување јас бев претставник на моето училиште „Гоце Делчев“, додека,
пак, Стево во тоа време работеше како корепетитор за народна музика во Радио Скопје.
Откако победив, Стево дојде во мојот дом и
бараше согласност од моите родители за да
може да станам член на Ансамблот „Теодосиевски“. Тие се договорија Стево да ме школува
и да се грижи за мене до моето полнолетство.

328

Стево вложи премногу во мојата кариера. Тој
ме подучуваше на овој стил на пеење, јас сум
негов производ и за сè што сум постигнала на
професионален план му должам токму нему.
Штом почна нашата соработка веднаш почнаа
концерти, најпрво низ Македонија, а за кратко
време станав многу популарна во цела поранешна Југославија и пошироко.
Стево Теодосиевски се договори со моите
родители да ме школува до 18 години, а неговата мајка Параскева, која јас ја викам втора
мајка, продолжи да ме воспитува.
Катин: Каков беше С�ево во �рива�нио�
живо�?
Есма Реџепова: Многу ми е мило да кажам
дека во приватниот живот Стево беше многу
мирен човек, исклучително внимателен како
сопруг. Накусо кажано, тој беше глава на семејството и се грижеше за сите обврски во домот, освен за кујната и за готвењето. Секогаш
се трудеше да ми биде убаво и ништо да не ми
недостасува. Најболни и најтешки беа последните денови поминати со него. Знаеше од што
боледува и знаеше дека набргу ќе дојде разделбата меѓу нас. Тие денови ги минувавме заедно. Не сакав да поверувам дека болеста ќе
го оттргне од мене. Ми беше многу тешко. Сакав да заминеме заедно. Тој го знаеше тоа. Ме
молеше да не размислувам така. Со тивок глас
ми велеше: „Ти ќе �ро�олжиш �аму ка�е ш�о
зас�анавме зае�но, за�оа ш�о ако �и �рес�анеш �а �ееш, јас навис�ина ќе умрам, а �о�ека
�и ги �ееш мои�е �есни јас вечно ќе живеам“.
Тој аманет ме врати во живот и продолжив да
работам исполнувајќи ја најголемата желба на
мојот сопруг, Стево.
Катин: Се навршија 55 го�ини �ружење
со �есна�а, може�е ли �а ни евоцира�е
малку с�омени, �а нè �о�се�и�е на Ваши�е
�оче�оци?
Есма Реџепова: Почнав да пеам како дете,
на 11-годишна возраст во емисијата „Микрофонот е Ваш“. Тоа беше една многу популарна емисија на Радио Скопје. Директорот ми
рече да пеам, но јас се плашев дека татко ми
нема да се согласи. Но откако директорот на
Радиото разговараше со него, тој ме пушти
и јас освоив прво место со песната „Чајорије
шукарије“. Тогаш почна мојата кариера, а кога
имав 12 години, во цела Југославија веќе беше
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They agreed that Stevo was to look after me and
educate me until my adulthood. Stevo invested
very much in my career. He introduced me to
this style of singing, I am his product, and for everything I have achieved professionally I owe to
him ! Once our cooperation started, the concerts
were staged first in Macedonia, and for a very
short time we became very popular all over Yugoslavia and beyond.
Stevo Teodosievski agreed with my parents
to educated me until I was 18, and his mother Paraskeva, to whom I address as my second
mother, continued to look after me as her child.
Katin: What was Stevo like in his private life?
Esma Redzepova: I’m very glad to say that in
his private life Stevo was a very quiet man, exceptionally devoted as a husband. In short, he was
the head of the family and he used to take care of
all duties in our home, except for the kitchen and
cooking. He always made his best efforts to make
my days wonderful and that I should missed nothing. His last days were most painful. He knew
about the nature of his illness and that soon we
were to make our last farewell. We spent those
days together. I didn’t like to believe that the disease would take him away from me. It was very
agonizing time for me. I wanted to end our lives
together. He knew that. He almost begged me
not to think like that. With a gentle voice he told
me several times: “You are to go on from where
we stopped together, because if you stop singing
then I will really die, but if you go on singing my
songs I’ll live forever”. Exactly this final vow took
me back in life, and I went on working to fulfill
the greatest wish of Stevo, my dear husband.
Katin: 55 years of being together with the music have elapsed. Could you remember some memories to tell us about your beginnings?
Esma Redzepova: I began singing as an 11year old child when I participated on the radio
show “The Microphone Is Yours”. It was a very
popular music show on Radio Skopje. The director asked me to sing, but I was afraid that my
father wouldn’t agree. But after the director of
the station talked with my father, he let me go,
and I won the first prize with the song “Chae
Shukarie”. And it was then that my career began.
When I was 12, the song “Chae Shukarie” was
already very popular all over Yugoslavia. Later
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Stevo Teodosievski agreed with my parents that
he would raise me and provide for my education
until I was 18, and his mother Paraskeva, Patsa, as
she wanted to be called, whom I kept calling my
second mother, continued to look after me. That
is how my career started. We moved to Belgrade
and we embarked on our career in Europe, and all
over the world. And here am I, still breathing, still
alive, still singing. I’m very sorry that Stevo didn’t
live to see all this by himself. He is not among the
living any more, but his songs are alive all over
the world. At all my concerts I sing his songs:
“Milke, my love", “The tambourine is banging
in the centre of the village”, “My mother, why
did you give birth to me”, and many other songs
which have already become traditional Macedonian folk songs.
Katin: Today, after 55 years of activity on the
concert stage, what are your thoughts about this
long period; how wouldyou summarize all your
stage appearances, the ups and downs both privately and professionally?
Esma Redzepova: I am really proud that I can
openly boast about such a long, successful career. This is a rare jubilee, which I wish that all my
colleagues could live long enough to experience.
It is really nice for someone to stand on the world
music scene for so long. On a professional level,
during all these 55 years, I have achieved a lot,
actually I have reached the top and I have been
there for many years. I have earned and received
many winning awards, but somehow my dearest
titles are the “Queen of Gypsy Music”, “European Singing Diva", “Millennium Singer”, as well as
the nomination of the US National Radio where I
was elected as one of the World’s 50 Best Vocal
Singers of all time. To achieve all this, it requires
many sacrificesand a complete devotion to work.
In my private life, as my friends have already confirmed, I’ve been a good wife, housewife, mother to our 47 sons and one daughter.
It is truethat my private life has been filled both
with happiness and bad times. There were such
bad times when I thought I could not overcome
the troubles and difficulties, that I could not go
on, but I’ve always found the strength and motivation to go on! Those were moments when I
lost close members of my family, but yet it was
most painful when I lost my Stevo. Fortunately,
my children were beside me in those moments
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популарна песната „Чајорије шукарије“. Потоа,
Стево Теодосиевски се договори со моите родители да ме школува до 18 години, а неговата
мајка Параскева, која јас ја викам втора мајка,
продолжи да ме воспитува. Така ми почна кариерата. Се преселивме во Белград и почнавме да правиме кариера во Европа, во светот. И
ете, сѐ уште дишам, жива сум, пеам... Многу ми
е жал што Стево не го дочека ова. Тој не е веќе
меѓу живите, но неговата песна живее во целиот свет. На сите концерти ги пеам неговите
композиции - „Милке, душо“, „На сред село тапан чука“, „Зошто си ме мајко родила“ и многу
други, кои веќе се обнародија.
Катин: Денес �осле 55-го�ишна рабо�а на
ес�ра�а�а, кога би �ребало �а ги сублимира�е си�е нас�а�и, �о�еми и �а�ови и �рива�но и �рофесионално, какви се Ваши�е размислувања за овој �олг �ерио�?
Есма Реџепова: Навистина, горда сум што
можам да се пофалам со толку долга и успешна музичка кариера. Ова е редок јубилеј, кој им
го посакувам на сите мои колеги. Навистина,
убаво е некој да може толку долго да се одржи
на светската музичка сцена. На професионален
план, во текот на овие 55 години постигнав многу, всушност, го достигнав врвот и долги години
се одржувам таму. Се закитив со многу награди
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и признанија, но, сепак, некако најдраги ми се
титулите: „Кралица на ромска�а музика“, „Прима�она на евро�ско�о �еење“, „Милениумска
�ејачка“, како и номинацијата на Националното
радио на САД кога бев избрана во 50 најдобри светски вокали на сите времиња. За да се
постигне тоа, потребно е многу одрекувања и
целосна посветеност на работата.
Во приватниот живот, како што многу
наши пријатели го потврдиле тоа, бев добра
сопруга, домаќинка, мајка на нашите 47 синови
и една ќерка. Секако, дека приватниот живот е
исполнет и со среќа и со тага. Имаше моменти
за кои мислев дека немам сила да ги издржам,
дека нема да можам понатаму, но секогаш наоѓав сила и мотив повторно да се вратам во
живот. Тоа беа моментите кога губев блиски
членови на моето семејство, но, сепак, најтешко ми беше кога го изгубив мојот Стево. За
среќа, во тие моменти покрај мене беа моите
деца, кои ми даваа поддршка и заеднички наоѓавме сили да продолжиме понатаму.
Катин: Може слобо�но �а се каже �ека Вие
с�е музички амбаса�ор на Маке�онија. Покажав�е �ека музика�а може �а ги урне си�е
бариери, и музички, и јазични, и верски. Како
ус�еав�е во �оа?
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Есма Реџепова: Навистина, на моите концерти сакав да ја афирмирам мојата Македонија. И тоа го чинев преку песната. На моите
концерти собирам луѓе од различни вери. Еве,
на пример, во Холандија, која е мешана, во Англија, во Америка, на моите концерти доаѓаат
различни луѓе. Мене, како глас, како интерпретација ме прифаќаат сите во светот и ме сакаат
зашто јас сум специфична пејачка, нема таква
во светот. Ме нарекуваат Кралица на ромската
песна и можеби тоа е причината. Знаете, луѓето сакаат да го слушнат она што не можат да
го слушнат никаде на друго место. Можеби и
затоа моите концерти во светот се распродадени и по пет-шест месеци однапред.
Катин: Поче�оци�е на �еење�о Ви беа
во �оранешна СФР Југославија, мес�о ка�е
�рос�орно и ес�ра�но беше �ешко �а се
ус�ее. Каже�е ни за Ваша�а кариера во �ој
�ерио�?
Есма Реџепова: Во споредба со Македонија, Југославија беше голема држава, па со самото тоа имаше и голема понуда во музиката.
И во тоа време постоеја пејачи кои не успеваа,
пејачи кои секогаш настапуваа во кафеани.
Меѓутоа, постоеше висок критериум - кој и
каде може да настапи. Јас, на таа југословенска сцена се наметнав со својот квалитет и тоа
беше пресудно до ден-денес да бидам популарна на тој простор. И денес, кога настапувам
во сите поранешни југословенски републики,
салите се полни, луѓето ме препознаваат на
улица, ме чувствуваат за своја.
Катин: Маршало� Ти�о беше маркан�на
личнос� во �оа време. Зборуваме за времиња
во кои бев�е мла�а и славна. Пренесе�е ни некои о� с�омени�е за нас�а�о� �ре� Ти�о во
1961 го�ина и �о�оа.
Есма Реџепова: И во овие моменти се чувствувам возбудена од тие мигови во кариерата. Во тоа време да се настапува за Тито и пред
Тито беше голема чест за секој уметник. Но,
малкумина беа оние кои успеаја да ја имаат таа
чест. За да се настапи пред еден таков државник од светски ранг се поминуваа безброј проверки. Есма и Ансамблот „Теодосиевски“ беа
едни од ретките што беа окарактеризирани
како подобни за настап пред него. Секако, тоа
беше големо признание за нас. Во 1961 година
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настапивме на Самитот на неврзаните, што се
одржа во Белград, но после тоа имаше многу
настапи пред други државници, кои беа гости на Тито. Во многу наврати, кога тој одеше
во посета на други земји, нè носеше и нас со
него, со цел да претстави дел од културата на
народите што живеат во Југославија. Со него и
неговата сопруга Јованка имавме многу средби. И двајцата се дел од моите убави и вечни
спомени.
Катин: Вие со С�ево и неговио� оркес�ар
имав�е нас�а�и во целио� све�. Може�е
ли �а ми каже�е колку концер�и има�е
о�ржано?
Есма Реџепова: Стево беше добар аналитичар. Според неговите податоци до 1984 имавме околу 15.000 концерти, од нив над 2.000
беа хуманитарни. Оттогаш па наваму веќе не
ги броевме. Знаете, порано пеев како што се
прикажуваат кинопретстави, од 16, од 18, од 20
часот. Во Бугарија и на поранешните југословенски простори имав по три-четири концерти
дневно. Сакам и ова да го кажам, кога бев на
турнеја низ Европа, во 1995 година и кога ги
обиколив сите театарски сцени, ја добив наградата „Прима�она на евро�ско�о �еење“, која
секогаш ја добиваше оперски пејач. Многу бев
среќна зашто гласовните можности ми ги оценија како ретки, несекојдневни, со убави орнаменти. Во операта треба да направиш еден
орнамент за да ја дигнеш публиката на нозе, а
јас ги правам во низа, без никакви проблеми.
Сум настапила на сите 5 континенти. Во
Европа, речиси и да нема земја во која не сум
настапила. Во Азија сум настапувала многу, во
Ирак, Иран, Пакистан, Авганистан, Јапонија, но
некако неостварена желба ми е да настапам
во Кина. Многупати сум гостувала во САД и
Канада, во Мексико. Исто така, добро сум позната и во Австралија, но не само кај Македонците кои живеат таму, туку и на поширокиот
аудиториум. Еден од концертите на кој ќе се
сеќавам е концертот во „Хајд Парк“ во Сиднеј,
во 2009 година, каде настапив пред 300.000
публика. Тоа е необјасниво чувство. Се вееја
знамиња од многу земји, но најсреќна бев кога
видов дека во таа маса на народ имаше и Македонци, кои ме пречекаа со различни македонски знамиња.
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 iving me great support and we’ve jointly found
g
the strength to move on.
Katin: It could be openly said that you are the
music ambassador of Macedonia. You have proved
that music can bring down all barriers - music, linguistic, and religious. How did you manage it?
Esma Redzepova: I really want to affirm my
Macedonian at my concerts. And I do it through
my songs. I gather people of different faiths at my
concerts. For example, in the Netherlands, which
is of mixed population, in England, in America different people come to my concerts. I am accepted all over the world as an exceptional voice, as
a unique vocalist because I am a specific singer,
there is no other like me in the world. Maybe it is
the exact reason why they call me Queen of the
Roma Music. You know, people want to listen to
the music that cannot be heard anywhere else. It
may be the reason why my concerts are sold out
five or six months in advance all over the world.
Katin: Your early beginnings took place in the
former Yugoslavia, a place where it was difficult
for anyone to succeed both in regards to the large
area and in show business. Tell us something more
about your career at that time?
Esma Redzepova: Compared to Macedonia,
Yugoslavia was a very large country, and thus
there was a large supply of music. In that time
there were also singers that failed, and singers
who used to sing only in alehouses. However,
there was a higher criterion for some who and
where they could perform. I managed to be
among those people because my quality, and
that’s was crucial even into the present day for
me to be popular in this region. Even today, when
I stage concerts in all former Yugoslav republics,
the halls are full, people recognize me on the
street, and they feel me as one of their own.
Katin: Marshal Tito was an outstanding person at that time. We’re talking about the times
when you were young and very famous at that
time. Please, bring back some of your memories
of your performances in the presence of Tito in
1961 and afterwards.
Esma Redzepova: I am excited even now when
I recall those moments of my career. At that time
it was a great honor and a challenge for every artist to appear for Tito and before Tito. However,
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there were only a very few who managed to enjoy that honor. In order to appear before such a
statesman of international reputation one had
to undergo countless checks. I and Ensemble
“Teodosievski” were among the few who were
characterized as eligible to appear before him. Of
course, it was a great recognition for us. In 1961
we performed at the Summit on Non-Aligned
Countries which was held in Belgrade, but after
that we made performances before other statesmen who were Tito’s guests. On many occasions
when he went on visits to other countries, he
used to take us with him in order to demonstrate
a part of the culture of the peoples living in Yugoslavia. We had many meetings with him and his
wife Jovanka. Both of them are a part of my most
pleasant and everlasting memories.
Katin: Together with Stevo and his orchestra
you’ve performed worldwide. Can you tell me
how many concerts did you stage?
Esma Redzepova: Stevo was a good analyst. According to his data there were about
15 000 concerts up to 1984, out of which more
than 2,000 were charity concerts. Since then, we
didn’t count them any more. You know, I used
to sing at the times 16, 18, 20 hours, just like the
timings of movies shown at theaters. In Bulgaria
and the former Yugoslavia I used to hold three
or four concerts a day. I also want to underline
that when I was touring Europe in 1995 and when
I performed on all those stages I was awarded
the “European Singing Diva", an award always
presented to an opera singer. I was very happy
that my vocal capabilities were assessed as rare,
exceptional, and with outstanding abilities. In
opera, one needs to have outstanding abilities to
put forth to bring the audience to their feet, and
I manage to do that at times in concerts without
any difficulties.
I’ve performed on all five continents. There is
almost no country in Europe where I didn’t stage
a concert. I’ve appeared in Asia many times, as
well as in Iraq, Iran, Pakistan, Afghanistan, Japan,
but somehow my unfulfilled wish is to sing in China. Many times I’ve performed in the US, Canada
and Mexico. I am also well known in Australia,
not only among the Macedonians living there,
but also among wider audience. One of the concerts that I’ll remember was the concert in Hyde
Park in Sydney in 2009, where I sang before the
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Катин: Ве нарекуваа� Кралица на ромска�а музика, навис�ина блескаво �ризнание.
Како ја �обив�е �аа �и�ула?
Есма Реџепова: Навистина, особено ми е
мило што официјално сум прогласена за „Кралица на ромската музика“. Тоа се случи во 1976
година, во Индија, во градот Чандигар каде се
одржа Светски фестивал на ромската музика.
Таму имаше претставници од 20 земји. Целта
на Фестивалот беше да се најде во која земја во
светот, каде што живеат Роми се пее и свири
музика што е најблиску до пенџапската музика
во Индија, затоа што научно е докажано дека
Ромите потекнуваат од Индија од регионот на
Пенџап. Во таа силна конкуренција сите едногласно одлучија дека песната што ја пеам јас е
најблиску до оригиналната и дека кај мене се
задржани најголем број традиционални елементи. Тоа беше причината што јас ја добив
титулата „Кралица на ромската музика“, додека, пак, Стево Теодосиевски, иако не беше Ром
беше прогласен за „Крал на ромската музика“,
затоа што ја негуваше традицијата и оригиналноста на истата.
Катин: Позна�о е �ека го освоив�е све�о�,
но се чини �ека нај�ешко беше �а се освои Маке�онија. Каков беше ин�ересо� за Вас во ваша�а �а�ковина?
Есма Реџепова: Морам да бидам искрена
и да ја кажам вистината. Имено, едно време,
додека работевме во Белград, два-тројца ни ги
затворија вратите во Радио Скопје. Ме немаше
речиси 25 години, ни на радио, ни на телевизија.
Но со Стево бевме упорни, се боревме и се изборивме за својата музика, за своето право и
мислам дека успеавме. Еве, се покажа успехот.
Луѓето во Македонија подоцна се освестија.
Некаде во 1986 година, направија едно убаво
шоу со мене, кое се емитуваше на телевизија
за Нова година. Оттогаш веќе нема проблеми.
А во последниве три години ме има повеќе затоа што мислам дека дотогаш Македонија и
не знаеше што правам јас во светот.... И Вие
не зборувавте многу за тоа. -Не, не сум зборувала, но моите менаџери од Холандија ми
рекоа дека треба да направам една прес-конференција и да кажам што работам. Тогаш ги
презентирав сите материјали за мене, сè што
е пишувано во светот за моите концерти, сите
насловни страници, награди, благодарници...
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Катин: Благо�арение на Ваша�а неуморна заложба во кул�ура�а, �оби�ник с�е на
највисоко�о �ризнание Национален уме�ник
на Ре�ублика Маке�онија за 2013 го�ина. Вие
с�е �ре�ио� носи�ел на ова �ризнание �о
Симон Тр�чевски и Милчо Манчевски. Вашио�
комен�ар за награ�а�а?
Есма Реџепова: Многу се радувам и горда
сум што ја добив титулата Национален уметник
на Република Македонија. Секако дека сум
презадоволна, затоа што тоа е признание за
целокупната моја работа на музички план. Сакам да кажам дека оваа година за првпат бев
предложена да ја добијам оваа титула, ме
предложи Концертната агенција „Маестро
фолк фест“, чиј ексклузивец сум јас. Ги исполнив сите критериуми кои беа наведени во Законот за национален уметник и ја добив титулата. Среќна сум и горда во исто време, затоа
што за секој еден уметник крајна цел е добивањето на оваа титула.
Исто така, сакам да кажам дека се радувам
на сите награди, тоа е валоризација на мојот
труд, без разлика дали се доделени за музика
или за мојата хуманитарна работа. Но, сепак,
постојат неколку награди кои се од исклучително значење, затоа што се добиени во конкуренција на големи имиња од светот на музиката.
Веќе ја спомнав наградата „Кралица на ромската музика“, „Примадона на европското пеење“,
секако, тука е влезот во 50 најдобри вокали на
сите времиња, каде друштво ми прават Марија
Калас, Павароти, Ела Фицџералд и останати
имиња кои ја задолжиле светската музика.
Катин: Се вра�ив�е во Маке�онија и решив�е на својо� гра� �а му �о�ари�е музеј.
Каже�е ми неш�о за �аа и�еја?
Есма Реџепова: Јас овде ја почнав кариерата. Тогаш ми помогнаа во Радио Скопје и тоа не
го заборавам. Со Стево постојано мечтаевме
да се вратиме. За својата работа добивме многу признанија, многу подароци, над две илјади
благодарници за хуманитарните концерти. Сакавме Македонија да го види тоа. Сакавме да
се вратиме и не згрешивме. Многу ми е убаво
во Македонија. Овде сум родена, детството
го минав овде. И единствено во Македонија
правев хуманитарни концерти. Никогаш немам направено концерт овде за да заработам.
Заработував на концертите во светот. И денес
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audience of 300,000. It is a feeling that I cannot explained. Flags from many countries were
waving, but I was overwhelmed with happiness
when I saw that there were Macedonians among
all those people who welcomed me with many of
our Macedonian flags.
Katin: People call you Queen of Roma Music,
really a flattering recognition. How did you get
this title?
Esma Redzepova: Truly, I am particularly
pleased that I’m officially proclaimed “Queen of
Roma Music.” It happened in 1976, in India, in
the city of Chandigarh where the World Festival
of Roma Music was held. There were representatives from 20 countries. The aim of the festival
was to detect which country in the world where
the Roma live cherishes music and songs that are
closest to the Punjab (Pendžap) music in India,
because it is scientifically proven that the Roma
originated from India, from the region of Pendžap
(Punjab). There was a very strong competition
but they decided unanimously that the song
which I sang was closest to the original Roma
song and that I had preserved the largest number
of traditional elements. That was the reason why
I received the title “Queen of the Roma Music",
while Stevo Teodosievski, although he wasn’t a
Roma, was proclaimed the “King of Roma Music”
because he kept alive the tradition and the originality of the Roma song.
Katin: It is known that you’ve conquered the
world, but it seems that it was most difficult for
you to conquer Macedonia. What was the interest
for you in your homeland?
Esma Redzepova: I must be honest and tell
the truth. Namely, while we lived and worked
in Belgrade there were two or three persons
that closed the doors of Radio Skopje for us for
some time. I was not on radio for 25 years, nor
on television. But together with Stevo we were
persistent, we invested great efforts and managed to fight for our music, for our right, and I
think that we succeeded. Our success is evident.
Later, the people in Macedonia got back their
senses. Sometimes in 1986 they organized a nice
show with me, which was aired on television for
the New Year’s Eve. Ever since then there have
been no problems. And in the last three years I’ve
had even more of a presence because I think that
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 reviously Macedonia wasn’t aware of what I was
p
doing in the world. Both publicists and journalists
didn’t write and talk about me either. No, I didn’t
talk about myself either, but my managers from
the Netherlands advised me that I should arrange
a press-conference and explain what I’ve been
doing. I listened to their advice and presented all
materials about me, all that was written about
my concerts all over the world, all front pages of
newspapers, awards, recognitions...
Katin: Thanks to your tireless efforts in the
field of culture you got the highest national recognition - National Artist of the Republic of Macedonia for 2013. You are the third holder of this recognition after Simon Trpcevski and Milco Mancevski.
Your comments for this award?
Esma Redzepova: I’m very happy and I’m
proud that I’ve earned the title National Artist of
the Republic of Macedonia. Of course that I am
more than satisfied because that is the recognition for my work as a whole in the area of music.
I’d like to say that the year of 2013 when I was
nominated for this title for the first time by the
Concert Agency “Maestro Folk Fest” to whom
I’m an exclusive representative. I’ve fulfilled all
the criteria specified in the Law on National Artist, and I received the title. I’m both happy and
proud at the same time, because the final aim of
any artist is to get this prestigious title.
In addition, I would like to say that I’m very
happy to have received all these recognitions
because they are an assessment of all my efforts
and strenuous work, regardless whether they
refer to my music or my charity work. However,
there are several awards that are matter of great
importance because I’ve got them in competition with great names in the world of music. I’ve
already mentioned the award “Queen of Roma
Music”, “Prima Donna of the European Singing”,
and certainly here is my admission among the 50
best vocalists of all time, where I’m in company
of Maria Callas, Pavarotti, Ella Fitzgerald, and
other names that have significantly contributed
to the world of music.
Katin: You’ve returned to Macedonia and decided to give your city a present - the museum.
Tell us something more about this idea?
Esma Redzepova: I started my career here.
Radio Skopje helped me at that time and I
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го правам тоа. Сега сите 47 деца ми се згрижени со семејства, со станови, со автомобили. Ми
остана да го завршам уште Домот на хуманоста. Се надевам дека тоа ќе биде годинава.
Катин: Вие с�е Кралица на ромска�а музика, све�ски �ризна� ес�ра�ен уме�ник,
жена на човекољубие�о и �обрина�а. Какви
се ваши�е и�ни �ланови и �али �ос�ои разлика меѓу Есма ес�ра�нио� уме�ник и Есма на
�рива�ен �лан?
Есма Реџепова: Многу ми е мило што сè
уште сум доста активна на полето на музиката. Во тек е правењето планови за настапи за
2015 година, а течат и преговорите за издавање
на ново ЦД за странска продуцентска куќа. Накратко кажано, во кујната на Есма Реџепова Теодосиевска, сè уште се подготвува музика.
Инаку, постои разлика меѓу Есма на професионален и Есма на приватен план. Ако на сцена
сум нескротлива, во приватен живот сум многу
мирна жена, која повеќе слуша, а помалку зборува. Сакам да се дружам со луѓето, сакам да
им помагам на сиромашните, на некој начин
сакам да ги заштитам послабите. Ги сакам животните, се грижам за кучињата скитници, кои
живеат во мојата околина, да добијат храна барем еднаш дневно. Не сум недопирлива, баш
напротив себеси се сметам како дел од народот, ме радува што луѓето така ме доживуваат.
Отсекогаш сум сакала мирен живот исполнет
со љубов и почитување кон останатите.
Катин: Во Ваша�а кариера с�е ис�еале
многу �есни. Има�е ли некоја ш�о ви е �осебно �рага?
Есма Реџепова: Па, сите песни ми се драги и со задоволство ги изведувам. Меѓутоа,
песната „Зошто си ме, мајко, родила“ ја сакам
многу. Не може да помине концерт без неа и
без „Чајорије шукарије“.
Катин: Ве �ознаваа� речиси насека�е, низ
Балкано�, низ све�о�. Со јубилејнио� концер� �рославив�е 55 го�ини о� Ваша�а бога�а музичка кариера, каже�е ни, колку беше
�рнлив �а�о� �о�ека с�игне�е на ова скалило ка�е ш�о с�е �енес?
Есма Реџепова: Ги паметам моите почетоци
како да беше вчера. Бев малечко девојче за
кое велеа дека има несекојдневен глас, кое
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 убликата многу бргу го засака. По само едно
п
или две појавувања на Радио Скопје и неколку
концерти во Македонија, станав миленик на
публиката во Македонија, а многу бргу и низ
цела тогашна Југославија. Иако мојата слава
растеше, мојот професор и ментор во тоа време Стево Теодосиевски, кој подоцна ми стана и
сопруг, кога наполнив 17 години ми рече дека е
време да научам да пеам, на што јас одговорив
дека јас добро пеам и имам популарност, но тој
рече дека публиката ќе престане да гледа дете
во мене и дека треба да почнам со учење на
уметничко пеење. Почнав напорно да работа,
две години вежбав секој ден по четири часа и
тоа вроди со плод. Достигнав едно врвно ниво
на уметничко пеење, од кое беше задоволна и
мојата публика, но и мојот професор, кој имаше високи критериуми, кои требаше да ги исполнам. Потоа почнаа сами по себе да се редат
успеси. Во текот на мојата 55-годишна кариера,
настапив речиси насекаде во светот. Малкумина од нашите простори можат да се пофалат
дека пееле во Париска Олимпија, во Операта
во Сиднеј, во Карнеги Хол во Њујорк. Во 2011
година, во избор на Националното радио на
Америка, бев избрана за еден од најдобрите 50
вокали во светот на сите времиња, што значи
дека т рудот што го вложив се исплатеше.
Катин: Си�е овие 55 го�ини концер�и�е Ви
се ис�олне�и со илја�ници гле�ачи и слуша�ели. Ш�о ке и �орача�е на Ваша�а �ублика?
Есма Реџепова: На мојата публика и го
должам моето големо име, затоа што тие ме
направија голема. Тие доаѓаа сите овие 55 години на моите концерти, купуваа влезници,
купуваа плочи, касети, ЦД. Затоа, тие се најзаслужни за тоа што е денес Есма Реџепова-Теодосиевска. Тие не ме изневерија во текот на
целата моја кариера, така што и јас нема да ги
изневерам. Им ветувам убави концерти, кои ќе
бидат исполнети со емоции, но со мојата публика сакам да ги споделам овие моменти на
среќа и возбуда и заедно со нив да ги испеам
моите најголеми хитови.
Катин: Вашио� со�руг кој о�амна не е со
Вас, си�е го �аме�име �о о�лични�е нас�а�и
и концер�и ш�о �ој ги о�ржуваше. Каже�е
ни, �о ш�о најмногу ќе го �аме�и�е С�ево
Тео�осиевски?
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haven’t forgotten that fact. Stevo and I were
always longing to come back here. We received
great recognition, many awards and gifts, and
over two thousand letters of thanks for our charity concerts. We wanted Macedonia to see it. We
wanted to come back, and we didn’t make a mistake. I feel great here in Macedonia. I was born
here, I spent my childhood here. And give charity
concerts in Macedonia only. I’ve never held any
concert here in order to earn money. I make money from the concerts abroad. And I am doing it
even today. All my 47 children are well provided
for here - they all have their families, houses, cars
now. Only The Home of Humanity remains to be
completed now. I hope that it will be done in the
course of this year.
Katin: You are Queen of the Roma music,
world-renowned artist, a woman of philanthropy and kind-heartedness. What are your future
plans, and whether there is a difference between
Esma the artiste and Esma in her private plan?
Esma Redzepova: I’m very glad that I’m still
very active in the field of music. There is an ongoing plan for concerts in 2015, and there are
negotiations for issuing a new CD from a foreign
production home are in progress. Briefly, in the
kitchen of Esma Redžepova-Teodosievska music
is still being prepared.
Yes, there is a difference between Esma on
the professional level and Esma in the private
life. Although I’m lively on stage, I’m a very quiet
woman in my private life, a woman that listens
more and speaks less. I want to socialize with the
people, I like to help the poor, in a way I like to
protect the weak. I love animals too, and I take
care for the stray dogs in my neighborhood to get
food at least once daily. I’m not untouchable; on
the contrary I consider myself part of the people,
and it makes me happy that people experience
me that way. I’ve always wanted to lead a quiet
life fulfilled with love and respect for people.
Katin: You have sung a great number of songs
in your career. Do you have any song that is particularly dear to you?
Esma Redzepova: Well, all the songs are dear to
me and it is my pleasure to sing them all. However,
I somehow love more the song titled “My mother,
why did you give birth to me?”. No concert could end
without this song and the song “Chae Shukarie”.
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Katin: You are known almost everywhere, in
all parts of the Balkans, and around the world.
You’ve celebrated 55 years of your rich musical
career by the jubilee concert. Tell us, please, was
it a bumpy road that has led you to the top of the
stairs where you are today.
Esma Redzepova: I remember my beginnings
as it was yesterday. I was a little girl and everybody used to say that I had an unusual voice; the
audience got to love it very quickly. After only
one or two appearances on Radio Skopje and several concerts in Macedonia I became a favorite of
the audience in Macedonia, but soon also across
former Yugoslavia. Although my fame grew, my
professor and mentor at that time Stevo Teodosievski, who later became my husband, told
me that when I’d turn 17 years it’d be a time for
me to learn to sing; to which I replied that I sang
well and that I’ve gained huge popularity, but
he said that the audience would soon stop seeing me as a child and that I should have to start
learning the art of singing. I started to work hard.
For two years I practiced every day for four hours
and it bore fruit. I reached a peak level of artistic
singing that satisfied my audience and also my
professor who had high criteria that I was supposed to fulfill. Then my successes started to line
up by themselves. During my 55-year career I’ve
performed almost everywhere in the world. Few
singers from our region could boast that they
had sung in the Paris Olympia, the Sydney Opera
House, Carnegie Hall in New York. In 2011, at a
selection of the National Radio of America, I was
selected as one of 50 best singers in the world
of all times, which means that my considerable
effort has paid off.
Katin: All these 55 years your concerts are attended and watched by thousands of viewers and
listeners. What message will you convey to your
audience?
Esma Redzepova: I owe my great name to
all of my audience, because they have made me
great. During all these 55 years they come to
my concerts, buy tickets, buy records, cassette
tapes, CDs. Therefore, they are most deserving
of what is today Esma Redzepova-Teodosievska.
They haven’t betrayed me throughout my career, so I won’t let them down now! I promise big
concerts which will be filled with emotion, and I
want to share these moments of happiness and

339

Славе Катин

ЕСМА

Есма Реџепова: Прво, сакам сите Ваши читатели да знаат дека Стево Теодосиевски, покрај тоа што беше добар музичар и педагог,
беше и врвен композитор. Негови композиции се: „Зошто си ме мајко родила“, „Свадба
македонска“, „Милке душо“… и уште многу
обнародени песни. Јас нема по што посебно
да го паметам Стево затоа што сум секој ден
заедно со него, со неговата музика. Една од
неговите последни желби беше никогаш да не
престанам да пеам, затоа што преку мене и неговите песни тој живее.
Катин: Која е разлика�а �енес во о�нос на
мина�о�о кога Вие ја за�очнав�е Ваша�а
кариера?
Есма Реџепова: Во времето на моите почетоци, опстојуваше само квалитетот. Тогаш, не
се знаеше што е тоа плеј-бек. Сите ние пеевме
во живо на програмата на Радио Скопје. Тоа
беше една плејада на пејачи, кои секојдневно
мораа да го докажуваат својот квалитет. Таков
тип на пејачи беа Васка Илиева, Александар Сариевски, Никола Бадев, Кирил Манчевски, Виолета Томовска и нека ми простат колегите ако
некого заборавив, мислам дека ја заборавив
Анка Гиева. Сега сè се почнува од плејбек и со
разголеност, за да се дојде до слава. И денес
постојат исклучоци, како што се Наум Петревски, Миле Кузмановски, Сузана Спасовска и др.
Но сега им е полесно во секој поглед, затоа
што сега има повеќе медиуми кои можат да
ги промовираат, како и многуте фестивали на
новосоздадена македонска музика, кои нудат
можност да се препознае квалитетот.
Катин: Како Есма го за�очнува �ено�, ш�о
е �оа ш�о Ве �рави среќна и Ве ис�олнува во
�еко� на е�ен �ен?
Есма Реџепова: Сите што ме познаваат знаат дека најпрво сакам убаво да се наспијам за
да ми тргне денот и кога немам никакви обврски сакам наутро подолго да сум во кревет. Јас
себеси се сметам како обична жена и моето секојдневие не се разликува многу од секојдневието на останатите жени на моја возраст. Кога
немам обврски, сакам да се дружам со моите
пријателки, да гледам телевизија, да прочитам
добра книга, но, сепак, најголемо задоволство
ми причинува да се дружам со моите внучиња,
како и секоја друга баба.
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Катин: Каже�е ми за Ваша�а кариера на
�оли�ички �лан. Како се случи �а с�ане�е
�очи�уван член на Демокра�ска ал�ерна�ива?
Есма Реџепова: Влегов во Демократската
алтернатива (ДА) зашто знаев дека мојот претседател е личност од граѓанска провиненција.
За никого не прашуваше кој е, од каде е и што е.
Важно му беше да си човек. Знаев дека е чесен
и така сѐ уште мислам за него. Секој одговара
за своите постапки. И јас за моите, зашто така
мислам. Циле многу луѓе го предадоа, можеби
од интерес. Јас во Демократска алтернатива
(ДА) влегов најмалку од интерес, туку сакав да
помогнам на мојот народ, на мојата земја - Македонија.
Инаку, Демократска алтернатива (ДА)
беше централистичка политичка партија во Македонија. Oснована e на 21 март 1998 година,
од страна на професор д-р Васил Тупурковски,
поранешен член на Претседателството на поранешна Југославија.
Пред парламентарните избори во 1998
година, ДА склучи предизборна коалиција
со ВМРО-ДПМНЕ и заедно со неа победи на
изборите и формира влада. Меѓутоа, на парламентарните избори во 2002 година, ДА не
освои мандати во Собранието. Денес партијата, речиси и да нема политички ангажман.
Потоа јас останав во коалициониот партнер
ВМРО-ДПМНЕ.
Катин: Сега с�е член на Сове�о� на Ско�је.
Каже�е ми неш�о �овеќе за Вашио� ман�а�
во Сове�о�?
Есма Реџепова: За првпат бев избрана за
член на Градскиот совет на мојот роден град,
Скопје, во 2005 година. Еве, сега за моја среќа,
по трет пат сум во четиригодишниот мандат
како член на Советот на Скопје.
Вториот пат, во февруари 2009 година, по
предлог на владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ
станав член на Советот на град Скопје, заедно
со професор д-р Владо Поповски, д-р Борче Георгиевски и Александар Бичиклиски. Еве, и во
третиот мандат сум по предлог на владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ.
Како естраден уметник со големо искуство
и работа за хуманитарни цели, во сите мандати
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 xcitement with my audiences and to sing my
e
greatest hits together with them.

the greatest pleasure for me is to be with my
grandchildren, like any other grandmother.

Katin: We all remember your husband, who is
no longer with us for a long time, by the excellent
performances and concerts he’d staged. Tell us,
please, what do you remember Stevo Teodosievski the most?

Katin: Tell me about your political career. How
did it happen to become a respected member of
the Democratic Alternative?

Esma Redzepova: First of all I want all readers
to know that Stevo Teodosievski, in addition to
being a good musician and educator, was a superb composer. His compositions are the songs
titled “My mother, why did you give birth to me?”,
“A Macedonian Wedding “, “Milke, my sweetheart”... and many other national folk songs. I
don’t have to remember Stevo,, because every
day I am with him; I live with him through his music. One of his last wishes was that I would never
stop singing, because he would live through me
and his songs.
Katin: What is the difference today compared
to the past times when you began your career?
Esma Redzepova: At the time of my beginnings only quality survived. Playback was unknown at that time. We all sang live on Radio Skopje. There was a plethora of singers who had to
prove their quality every single day, such as Vaska Ilieva, Alexander Sarievski, Nikola Badev, Kiril
Manchevski, Violeta Tomovska, and I appologize,
if I’ve forgotten someone;, I think I forgotten to
mention Anka Gieva. Nowadays it all starts with
playback and sexiness to get fame. There are exceptions of course, such as Naum Petreski, Mile
Kuzmanovski, Susanna Spasovska, etc., but it is
easier for them now in every way, because there
is larger media coverage and many festivals for
the newly created Macedonian music offering
opportunities to recognize quality.
Katin: How does Esma start her the day, what
makes her happy and fulfilled in the course of a day?
Esma Redzepova: All who know me personally know that first I want to get enough sleep
in the morning in order to start my day well, and
when I don’t have any obligations I like to stay
in bed longer in the morning. I consider myself
as an ordinary woman and my everyday life is
not much different from the everyday life of any
other women at my age. I want to be with my
friends, watch TV, read a good book, however,
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Esma Redzepova: I’ve joined the Democratic
Alternative (DA) because I knew that its president
is a person of a civil provenance. He didn’t ask
anyone who they were, where they came from,
and what they were. What matters to him is that
they are good individuals. I knew he is honest and
I still think the same about him. Everyone is responsible for their own actions. I’m also responsible for my actions, because I think so. Many have
betrayed Cile, perhaps out of interest. I joined the
DA with no interest at all, but because I wanted
to help my people, my country - Macedonia.
As an explanation, the Democratic Alternative (DA) was a centrist political party in Macedonia. It was established on March 21, 1998 by Professor. Dr. Tupurkovski, former member of the
Presidency of former Yugoslavia.
Before parliamentary elections in 1998,
DA signed a pre-election coalition with VMRO-DPMNE and together they won the elections
and formed a government. However, at the parliamentary elections in 2002 DA didn’t win any
seat in the Parliament. Today the party is almost
not politically involved. Later I remained to be active within the coalition partner VMRO-DPMNE.
Katin: Now you are a member of the Council of
Skopje. Tell me more about your tenure at the Council?
Esma Redzepova: I was elected as member
of the City Council of my hometown Skopje in
2005 for the first time. Now, luckily for me, I’m in
the four-year term of office as a member of the
Council of Skopje for the third time.
The second time, in February 2009, upon
the proposal of the ruling party VMRO-DPMNE,
I became a member of the Council of the City of
Skopje, together with Prof. Dr. Vlado Popovski,
Dr Borce Georgievski and Alexander Bidzhikliski.
And now, for my third term of office I was also
proposed by the ruling VMRO-DPMNE.
As a singer with great experience undertaking charity related activities, during all my terms
of office in the Council I’ve been involved in
the field of culture in Macedonia. Among other
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Есма, Гојко, Катин, Џо и Коста
Esma, Gojko, Katin, Joe, and Kosta

во Советот сум вклучена на полето на културата. Меѓу другото, јас сум поборник за почист и
поубав изглед на нашата метропола. Затоа и го
поддржувам проектот „Скопје 2014“.
Да се биде член на Советот, во исто време
е и гордост и обврска. Јас таа обврска сум ја
сфатила многу сериозно и посветено. Лично
се залагам да се подобрат условите за работа и за живот на сите граѓани во мојот роден
град, Скопје, без разлика на нивната возраст,
националност, политичко, верско и друго
убедување.
Јас сакам да ѝ служам на мојата земја Република Македонија. Сакам да му служам
на целиот народ. Се гордеам што нашата држава е една од ретките земји во светот каде
Ромите се составен дел на целото општество и ги уживаат сите човекови и други права.
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Затоа, Македонија треба да служи како модел
за Ромите за другите земји во светот.
Катин: На крајо� kаже�е ми како го минува�е слобо�но�о време и кога �ов�орно би
се ро�иле �али би �ромениле неш�о во својо�
живо�?
Есма Реџепова: Она малку слободно време
што го имам, најмногу сакам да го поминам со
моите внуци Есма и Стево. Сакам да ги слушам
додека ми раскажуваат за училиштето, за другарчињата.
Љубител сум на убава книга, добар филм,
но секако дека сакам да се дружам и со пријателите. Во мојата куќа секогаш има место за
моите пријатели и семејството. Кога повторно
би се родила, би сакала повторно да сум Есма,
би ѝ се предала на уметноста, хуманоста, би
пеела зошто песната е мојот живот.
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things, I am an advocate for cleaner and more
beautiful metropolis. That’s why I support the
project “Skopje 2014”.
Being a member of the Council is, at the same
time, pride and commitment. I’ve assumed this
obligation very seriously and devotedly. Personally I’d like to get better living and working conditions for all citizens of my hometown Skopje,
regardless of their age, nationality, political affiliation, religious and other beliefs.
I want to serve my country, the Republic of
Macedonia. I want to serve the whole nation.
I am proud that our country is one of the few
countries in the world where the Roma are an integral part of the society and where they enjoy all
human rights and other rights as well. Therefore
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Macedonia should serve as a model for Roma living in other countries in the world.
Katin: At the end, tell me how do you spend
your spare time and, if you were to be born again,
what would you change anything in your life?
Esma Redzepova: I like to spend my spare
time, which is very short, with my grandchildren
Esma and Stevo. I want to listen to their stories
about what happens during their school time,
about their friends.
I’m fond of fine books, a good movie, and certainly I like to be with my friends. There is always place
for my friends in my family and my home. If I would
be born again, I would like to be Esma once more, I
would dedicate myself to the arts, to philanthropy,
and I would sing over again because song is my life.
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Зајди, зајди, јасно сонце
Зајди, зајди, јасно сонце,
Зајди, помрачи се,
И ти, јасна ле месечино,
Бегај, удави се.
Црнеј, горо, црнеј, сестро,
Двајца (двата) да црнееме,
Ти за твоите лисја ле, горо,
Јас за мој`та младост.
Твоите лисја, горо сестро,
Пак ќе ти се вратат,
(А) мој`та младост, горо ле (сестро),
Нема да се врати.

Set down, set down bright sun
Set down, set down bright sun,
Set down, blackout
And you clear moonlight too
Run away, drown yourself
Sorrow - forest, sorrow - my sister,
Let us sorrow together
You - for your leaves, forest
Me - for my youth.
Your leaves, forest - my sister,
Are going to get back to you
My youth, forest - my sister,
It's not coming back.

V ДЕЛ: ДОДАТОК
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MANGAVA TUT / ТЕ САКАМ ЈАС
УШТЕ СРЦЕ МОЕ ТЕ ЧЕКА
ВЕЧНО ДА СМЕ ЗАЕДНО ДО ВЕКА
ДОЈДИ МИЛИ РАКА ПОДАЈ МИ
И НЕ ОДИ СИ
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MANGAVA TUT / I LOVE YOU
MY HEART’S STILL WAITING FOR YOU
TO BE TOGETHER FOREVER WE
COME MY DEAR GIVE ME YOUR HAND
AND PLEASE DO NOT LEAVE ME

ЖЕНА СО НАЈГОЛЕМО СРЦЕ
Во оваа убава пригода, меѓу сите пријатели, познавачи и почитувачи на делото на Есма
Реџепова Теодосиевска, мене како градоначалник на град Скопје ми е особено драго да
проговорам за Есма како врвен музичар, интерпретатор на ромската музика од Скопје,
од Македонија, промотор на Република Македонија во светот и признат хуманитарец.
Тешко е да се изберат зборови за да се опише Есма Реџепова - еден од најпознатите
музички уметници од Скопје, од Македонија со многу долга музичка кариера. Повеќе
од 55 години нашата пријателка Есма успешно опстојува на домашната и на светската
сцена, полека но сигурно искачувајќи го трнливиот пат до славата, создавајќи и интерпретирајќи ромска и македонска музика и донесувајќи радост во нашите срца. Како
резултат на тоа таа е добитничка на многу вредни светски и домашни награди и признанија кои го вреднуваат нејзиниот квалитет и се доказ дека освен талентот, во оваа
професија се пресудни напорната работа, посветеноста и поддршката од најблиските.
Во оваа пригода сакам да се потсетиме и на нејзиниот сопруг, покојниот Стево Теодосиевски, со кој заедно впловија во музичките води, заедно се развиваа, го градеа
препознатливиот музички звук и го создадоа брендот „Есма Реџепова – Кралица на
ромската музика“.
Есма Реџепова е и семејна жена, пожртвувана мајка на дури 47 деца, на кои им
подари топол дом, љубов, образование и сигурна иднина. Есма е докажана и посветена хуманитарка со повеќе од 2.000 хуманитарни концерти, неброени хуманитарни
акции и секогаш подадена рака на сиромашните, но и на животните, за кои се грижи
нежно, како што се грижи и за луѓето.
Есма Реџепова е искрена пријателка. Со оваа отворена и весела жена не може да
не се спријателите уште во првиот момент. Таа ќе ве ислуша, ќе ви даде вистински
насоки, со неа може да разменувате мислења на сите теми и да се советувате. Иако е
Кралица, таа е дел од нас, секогаш тука, секогаш пријателски расположена, секогаш
насмеана...
За Есма може долго, долго да зборуваме, да пишуваме. Јас се обидував да најдам збор, два со кои најкратко ќе ја опишам. Ми претставува особена чест што ја
познавам Есма Реџепова - Теодосиевска и одлучив да нагласам дека Есма е жената
со најголемо срце.
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Коце Трајановски
градоначалник на град Скопје

A WOMAN WITH THE BIGGEST HEART
On this particular occasion, as Mayor of Skopje, I’m more than pleased, among all her
friends, connoisseurs and admirers of the work of Esma Redzepova-Teodosievska, to talk
about Esma as a superb musician, interpreter of gypsy music from Skopje, Macedonia,
promoter of the Republic of Macedonia worldwide, and a recognized philanthropist.
It is difficult to choose words to describe Esma Redzepova - one of the most famous
musical artists from Skopje, from Macedonia, with a very long musical career. For more
than 55 years our friend Esma has been successfully standing on the domestic and on the
world stage, slowly but surely climbing the thorny path to her fame, creating and interpreting Roma and Macedonian music and bringing joy to our hearts. As a result she has
received many valuable international and domestic awards and recognitions that value
her quality and are a proof that, apart from talent, the hard work, dedication and support
of loved ones are crucial in this profession,.
On this occasion, I’d also like to retrieve memories of her husband, the late Stevo Teodosievski, with whom she entered the musical waters, grew together building their distinctive musical sound and creating the brand ‘Esma Redzepova - Queen of Roma music’.
Esma Redzepova is a family woman, kind-hearted mother of even 47 children, who has
given them a warm home, love, education, and a secure future. Esma is a proven and dedicated humanitarian with more than 2,000 charity concerts, countless charity activities and
always ready to extend her helping hand to the poor, but also to the animals for whom
she provides a gentle care, as if they were human beings.
Esma Redzepova is a sincere friend. It is just impossible not to make friends with this
open and cheerful woman the first moment you meet her. She will listen to you, she will
give you the right direction, you could exchange opinions with her and ask for an advice.
Although she is a Queen, she one of us, always here, always friendly, always smiling...
I could talk about Esma and write about Esma for a long, long time but I’ve tried to
find a word or two to describe her best. I’m privileged and it’s my honor to know Esma
Redzepova-Teodosievska personally, and I’ve decided to underline that Esma is the woman with the biggest heart.



Koce Trajanovski,
Mayor of Skopje
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НАЈВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ
Граѓаните на Кочани во Есма Реџепова-Теодосиевска препознаваат сегмент од
Кочани, затоа што голем дел од нејзиниот живот бил поврзан со кочанецот Стево
Теодосиевски.
За неговата љубов кон музиката, во Кочани е позната случката со неговиот прв
инструмент. Хармониката го привлекла уште од страниците на омилените магазини,
што ги читала сопругата на Антон Шулц. Тоа бил техничкиот шеф на големата динка фабриката за ориз во Прибачево, каде што Стево работел кога имал десетина години.
Работел напорно за да заштеди пари со кои сакал да купи хармоника. И кога собрал
доволно пари, го замолил мајсторот Шулц да му донесе хармоника од Целје. Желбата
му се исполнила. Во Прибачево стигнал неговиот прв инструмент. За да се пофали на
родителите, Стево ја качил хармониката на поштенската маска и тргнал кон Кочани.
Мајка му Параскева го дочекала изненадена што дошол порано од вообичаено, но,
исто така, и исплашена да не го запусти занаетот. Пред неа тој ја извадил хармониката и ја отсвирел песничката што во меѓувреме ја научил. Изненадувањето било уште
поголемо за татко му, кој се налутил што син му наместо мајстор со златен занает сака да биде свирач. Гневен на непослушниот син, ја грабнал хармониката, која под
неговите раце станала парампарчиња. Така завршила првата хармоника на Стево.
Интересен е и повторниот обид на Стево да дојде до хармоника, во првите години на окупацијата. Теодосиеви во тоа време ја имале кафеаната „Пролет“, која и
ден-денес е на истото место во Кочани и со истото име. Во неа работел седум години
постариот брат на Стево, Јордан Теодосиев. Сакајќи да најде начин да го убеди својот
брат да купат хармоника, Стево му рекол дека со хармоника на која ќе свири во кафеаната, ќе се привлекуваат повеќе гости.
Бидејќи се живеело во сиромаштија, постариот брат размислувал како да ја исполни желбата на Стево, па заедно со кочанецот Блаже Божаната, кој во тоа време
бил менаџер со циркуси и други големи манифестации, нашле хармоника во Злетово.
Хармониката била разменета со машината за шиење „Сингер“, мираз на сопругата на
Јордан, Катерина Теодосиева.
Својот сон за хармоника на којашто свират големите мајстори, на Стево ќе му се
оствари десетина години подоцна, кога сестра му Зорка и зетот Живан од Англија му
испратиле хармоника „Далапе“ со 120 басови, прв таков модел во Македонија.
Тој скромен и тивок уметник, во својата кариера се докажал како голем учител
и професионалец. Есма Реџепова е една од многуте ученици за кои тој имаше волја,
трпение и мудрост да им ја покаже ширината и убавината на музичкиот пат.
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THE HIGHEST RECOGNITION FOR STEVO TEODOSIEVSKI
The fellow citizens of Kocani recognize segments of their town in Esma Redzepova Teodosievska, because a large part of her life was connected with the Kocani fellow citizen
Stevo Teodosievski.
Stevo had a great love for music and there is a story, known in Kocani to this day, about
his first instrument. At the age of 10 Stevo worked at the rice plant in Pribacevo. Anton
Schultz was technical manager of this plant, and his wife used to read glossy magazines.
The accordion from the pages of her favorite magazines had attracted Stevo. He worked
hard to save money and when he collected enough money, he asked Mr. Schultz to bring
him harmonica from Celje. His desire was fulfilled. His first instrument arrived in Pribacevo.
In order to show off before his parents, Stevo put his accordion on a mule and set off to
Kocani. His mother Paraskeva welcomed him in a surprise for his early coming fearing that
he would abandon his apprenticeship. But Stevo took his accordion and played her the
song he’d learned meanwhile. But the surprise was even greater for his father, who was
angry that his son wanted to be a musician instead a master of golden craft. Enraged at
Stevo, his father grabbed the accordion and smahed it into pieces. That’s the sad destiny
of the first harmonic of Stevo.
The second attempt of Stevo to get his accordion in the first years of the occupation
is also very interestin. At that time the Teodosievskis run the cafe "Spring", which is at the
same location in Kocani even today and under the same name. Jordan Teodosiev, elder
brother of Stevo, run it for seven years. Trying to find a way to convince his brother to buy
him a harmonica, Stevo assured him that if he’d play accordion at the alehouse cafe, more
guests would surely come.
Since they were living in poverty, the elder brother was thinking how to fulfill the desire of Stevo, and together with the Kocani fellowman Blaze Bozanata, who at the time
was a manager of circuses and other major events, went to Zletovo where they managed
to get an accordion in exchange of a sewing machine "Singer" which was a dowry of Katerina Teodosieva, wife of Jordan.
His dream of playing harmonica like great maestros would come reality for Stevo ten
years later, when his sister Zorka and her husband Zhivan sent him an accordion from
England, type "Dallape" with 120 basses, which was the first such model in Macedonia.
Besides being modest and quiet artist, he proved to be a great teacher and professional in his career as well. Esma Redzepova is just one of his students for whom he had trust,
patience and wisdom to show the width and beauty of the music path.
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Во Кочани сѐ уште живеат сеќавањата на средбата на Стево и Есма, на фестивалот
„Микрофонот е ваш“, кој се организирал за да се пронајдат музички таленти. Стево,
како корепетитор на Радио Скопје со овој фестивал ги усовршил своите способности
да ги придружува пејачите. Всушност, додека пејачот се претставувал, уште по тонот
и по бојата на неговиот глас, по говорот, умеел да ја одреди интонацијата. Есма, на
својот настап на овој фестивал останала забележана по убавото пеење, па по предлог
на кларинетистот во ансамблот, Медо Чун, да им се придружи, 14-годишното девојче
запловило во музичките води. Претходело предупредувањето на Стево кон неа: Знаеш ли што те чека ако станеш пејачка? Работа, работа и само работа, одрекување од
многу нешта, а на почетокот, додека нешто не научиш и – совршена послушност. Не
поднесувам недисциплина. Но, можеш да станеш голема пејачка!“ „Чаје шукарије“
денес е препознатлива по нејзиниот глас. Со Стево Теодосиевски и како негов ученик,
а подоцна и како животен сопатник, Есма се искачи на бројните светски сцени и се
закити со многу награди и признанија. Стево и Есма Теодосиевски се едни од најголемите репрезенти на нашата држава ширум светот.
Стево никогаш не го заборавил родното место. Знаејќи го значењето и финансиските придобивки на дискографските куќи во поранешна Југославија, тој во еден
наврат решил да му предложи на едно од кочанските градски раководства да се формира дискографска куќа во Кочани. Во тоа време, Македонија немала своја дискографија, постоеле само ПГП-РТБ, загрепски Југотон и Дискотон од Сараево. Теодосиевски, на крајот на седумдесеттите години на минатиот век останал две седмици во Кочани. Сакал да ги испита можностите и да ја реализира идејата – првата дискографска
куќа во Македонија да биде во Кочани. Сепак, таа мисија се покажала невозможна.
Есма и Стево Теодосиевски, здомија и музички образуваа 47 деца. Во школата
на Теодосиевски поминале многу ученици од Кочани, меѓу кои дел и од неговото,
од семејството Теодосиеви: Петар, Ванчо и Љупчо. Музичкиот занает во оваа школа
го испекоа и хармоникашите Сашко Велков и Симеон Атанасов, трубачите Захир Рамаданов и Али Латифов и тапанарот Ељам Рашидов. Со инструментите и стекнатите
знаења тие настапуваат низ светот и живеат од музиката.
Овие редови за Стево и Есма Теодосиевски ќе ги завршам со сеќавањето на еден
нивен настап во Пантелеј, 1991 година, на првата „Комитска средба“. Нашиот сограѓанин, рокерот Канго, во најавата пред настапот го спореди Стево со Александар Македонски, велејќи: Тој со хармоника го обедини светот!
Благодарноста кон Есма и Ансамблот „Теодосиевски“, ја изразивме со Наградата
за животно дело, која Општина Кочани во 2014 година му ја додели на Стево Теодосиевски, а една од улиците во централното градско подрачје во Кочани, го носи неговото име.
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Ра�ко Дими�ровски,
градоначалник на Општина Кочани

Warm memories are still cherished in Kocani of the meeting between Stevo and Esma
at the radio show "The microphone is yours", which was organized to discover young musical talents. Stevo, being an accompanist at Radio Skopje, had perfected his ability to accompany singers at this festival. In fact, he could determine the intonation of the singers
by their tone and color of their voices, by their speech even while they presented themselves before singing a song. Esma was singled out by her performance for her noticeable
beautiful singing and, on the proposal of the clarinetist of the ensemble, Medo Chun, the
14-year-old girl joined them, sailing into into musical waters inthat way. Stevo warned her,
saying, “Do you know what is waiting for you if you become a singer? Work, work and only
work, depriving of many things, and at the beginning, until you learn something - perfect
obedience. I don’t tolerate indiscipline. However, you could become a great singer!” The
song “Chae Shukarie” is known today for her voice. Together with Stevo Teodosievski as
her teacher, and later as her life companion, Esma has climbed to many world stages and
has won many awards. Stevo and Esma Teodosievski are one of the greatest representatives of our country throughout the world.
Stevo had never forgotten his birthplace. Knowing the importance and the financial
benefits of music recording companies in former Yugoslavia, he proposed to one of the
Kochan city leaders to establish a record label in Kocani on one occassion. At that time,
Macedonia had no its record label. There were only PGP-RTB in Belgrade, Jugoton in Zagreb, and Diskoton in Sarajevo. In the late ‘70s Teodosievski spent two weeks in Kocani.
His aim was to explore opportunities for implementing his idea – establishing the first
record label in Macedonia which was to be located in Kocani. However, his plan proved to
be an impossible mission.
Esma and Stevo Teodosievski adopted and educated 47 children in the field of music.
A lot of students from Kocani, including part of his family Theodosievski, finished their
school, such as: Petar, Vanco, and Ljupco. In addition, many others perfected the music
craft at their school, such as accordion players Sasko Velkov and Simeon Atanasov; brass
trumpet players Zahir Ramadanov and Ali Latifov, as well as drummer Eljam Rashidov.
With their instruments and knowledge they perform all over the world nowadays earnng
for their living in that way.
I’m going to finish these lines about Stevo and Esma Teodosievski with my memory of
their performance in Panteley, 1991, at the first “Komitska meeting”. Our fellowcitizen,
rocker Kango, in the announcement before the performance compared Stevo with Aleksandar of Macedonia, saying: He’s united the world with his accordion!
We’ve expressed our appreciation for Esma and ensemble Teodosievski by giving Stevo Teodosievski th Lifetime Achievement Award from the Municipality of Kocani in 2014.
In addition, one of the streets in the downtown area of Kocani bears his name.



Ratko Dimitrovski,
Mayor of Kocani
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ЕСМА Е НЕЗАМЕНЛИВ ПРИЈАТЕЛ
По повод објавувањето на Монографијата за Есма Реџепова-Теодосиевска пријатно е чувството да се пишува. А, фактот дека лично ја познавам и соработувам со Есма
е вистинско доживување. Чиниш, познаваш цел еден поинаков, единствен свет,свет
во кој триумфира човековата топлина, хуманост, богатство од душевни бои...
Покрај неа, не можеш а да не бидеш поттикнат од нејзината љубопитност за длабока почит кон светските култури и кон секој претставник на човечкиот род.
Да соработуваш со Есма е повеќе од забава на интелектот. Нејзината оригинална
идеја во потрага по компромиси, по широчината на светогледот и постојаната подготвеност на компромиси, ја прават мека но во исто време и силна индивидуа, чија
професионалност далеку, далеку ги надминува границите на просечноста.
Да бидеш пријател со Есма е вистинско непроценливо богатство. Со неа е толку
лесно да заодиш, онака, во непланиран правец, да се замуабетиш, да ѝ ги довериш
своите длабоки дилеми, а таа со големо внимание да ги слуша до бесконечност, и да
ти се обраќа со нежен милозвучен тон кога ти вели „не грижи се, душо“... Попатно
дури можеш да отвориш и жестока дебата за сѐ нешто и потоа да дојдеш до најисправното решение, да ја донесеш најсоодветната одлука.
Скапоценото време што несебично го минува со луѓето, всушност е најпрекрасниот дар на Есма - Кралицата на ромската песна, извонредниот соработник и незаменлив пријател. Таа е моја инспирација. Човекољубецот е мој пријател. Јас се чувствувам мошне богата што ја познавам Есма Реџепова-Теодосиевска.
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Ирена Мишева,
претседател на Советот на град Скопје

ESMA IS AN IRREPLACEABLE FRIEND
On the occasion of the publication of the monograph on Esma Redzepova-Teodosievska it is a pleasant feeling to write about her. And the fact that I know Esma and work with
her is a real experience. As if you know a whole different, unique world. World of human
warmth, humanity, a wealth of emotional colors...
Next to her, you cannot help becoming infected by her curiosity about world cultures
and a deep respect for each individual of the human race.
To work with Esma is an intellectual fun. Her original idea in the search for compromises, her expanded horizons and continuing readiness for compromises, make her soft
but at the same time a strong individual, whose professionalism transcends the limits of
mediocrity far, far beyond.
To be a friend with Esma is a real treasure. It is so easy to wander around with her in
an unplanned direction, to start talking and entrusting your profound dilemmas to her,
and she would listen and listen to you, then addressing you with a gentle tone saying,
"Don’t worry, sweetheart, don’t worry"... You can even casually open a heated debate
on anything and then come to the most rational decision, to bring the most appropriate
judgment.
The time she spends with you is the most beautiful gift of Esma – the Queen of Roma
song, a brilliant coworker, and irreplaceable friend. She is my inspiration. The philanthropist in her is my friend. Knowing Esma Redzepova-Teodosievska makes me rich.



Irena Miseva,
Chairman of the Council of the City of Skopje
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ЕСМА Е НАШЕ НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО
Есма Реџепова-Теодосиевска е една од оние личности кои без оглед на временскиот
период на нашето познанство, имате чувство дека ја знаете целиот свој живот. Се познаваме речиси 18 - 19 години. Ја паметам нашата прва средба која беше во 1998 година.
Едно девојче по име Рахмана кое имаше проблеми со срцето требаше да се оперира. Од
тие причини Есма која од секогаш важи за хумана жена ми се јави, ме праша дали можам да помогнам, тогаш сѐ уште бев во Германија. Успеав да обезбедам добри услови
за престој и операција на девојчето во Франкфурт. Помина операцијата, сѐ’ се заврши
добро. Рахмана порасна, се омажи денеска е мајка и наша вработена во болницата
„Филип Втори“. Во однос на соработката со госпоѓа Есма овие години нѐ поврзувале
луѓе со многу слични судбини. Некому кога му е потребна помош и знаете дека може да
помогнете тоа е она што најверојатно ни е заедничко. Со причина како оваа која не ве
остава многу да размислувате, едноставно, можете да помогнете и тоа е доволно за сѐ.
Есма е своја, посебна, човечна и единствена.
Есма е нашето национално богатство. Ова се темели на сите оние недобројани концерти.Нема пејач од Македонија кој полнел толку сали, градови, држави, во кој патувал, пеел и таму каде што некој ретко слушнал дека постои земја со име Македонија.
Универзалниот јазик на музиката е нејзиниот мајчин јазик. Таа е голем уметник, ретко
даровен глас кој никого не остава рамнодушен. Кралица на ромската музика- е епитетот кој секогаш се врзува за нејзиното име, но јас би додал, воопшто, Кралица на музиката, без оглед на јазикот на кој ја носи песната. Есма е голем другар и пријател. Таа
ми беше гостинка и на свадбата. По нејзина желба сакаше да запее нешто од нејзиниот
богат репертоар. Гостите уживаа а таа навистина умее, знае како да ја анимира публиката без оглед дали е во концертна сала или на некоја поинтимна домашна веселба.
Таа заедно со Стево Теодосиевски постигнаа врвни резултати. За жал, немам заеднички спомени со него. Почитуваниот Стево лично не го познавав.Тој почина во
1997 година, а јас во Македонија се вратив 2 години подоцна.
Заедно со Стево и неговиот оркестар Есма настапувала низ целиот свет, особено
во Македонија. Паметам уште како дете од оние снимки на МРТ, интересен ансамбл
беше тоа. Таа секогаш беше пригодно облечена, со оние традиционални ромски и македонски носии, и оставаше силен впечаток. За она што е денес Есма, секогаш вели
дека му е благодарна на нејзиниот учител, патем и животен сопатник покојниот Стево
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ESMA IS OUR NATIONAL TREASURE
Esma Redzepova-Teodosievska is one of those people who, regardless of the period of the acquaintance, you feel that you know her whole life. We’ve known each
other for already 18-19 years. I remember that our first meeting was in 1998. A girl
named Rahmana had heart problems and she needed a heart surgery. Esma, who is always considered a philanthropist, called me and asked me if I could help (at that time
I worked in Germany). I managed to provide good conditions for stay and surgery of
this girl in Frankfurt. The surgery went well, everything ended well. Rahmana’s grown
up, got married and is a mother today working at the hospital "Filip II". In terms of
cooperation with Mrs. Esma all these years we’ve been linked by people with similar
destiny. When someone needs help and you know that you can help is what we probably have in common. A reason like this leaves you with no much room to think it over.
Simply you can help and that's enough. Esma is her own, special, human.
Esma is our national treasure. This is based on all those innumerable concerts,
there is no singer from Macedonia who’s filled the halls, cities, countries like her;
no other singer has traveled and sung where almost no one had heard that there is
a country named Macedonia. The universal language of music is Esma’s mother language. She is a great artist, a rarely talented voice that leaves no one indifferent.
Queen of Roma music is a label that is always bound to her name, but I would add the
queen of music in general, regardless of the language in which she sings. Esma is a
great companion, a great friend. She was also a guest at my wedding. Her desire was
to sing something from her extensive repertoire. Guests really enjoyed and she really
knows how to animate the audience whether in a concert hall or a more intimate celebration at home.
Together with Stevo Teodosievski she’s achieved top results. Unfortunately, I have no
common memories for him. I didn’t know honorable Stevo personally. He died in 1997,
and I came back in Macedonia two years later.
Along with Stevo and his orchestra Esma’s performed around the world, particularly
in Macedonia. As a child I remember those shots of MRT and how interesting that ensemble was. She was always dressed suitably in those traditional Roma and Macedonian
costumes leaving a strong impression. For what is today Esma she always says that she
owes to late Stevo Teodosievski, and that she is grateful to him - her teacher and, by the
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Теодосиевски. Интересен спој на младост и искуство. Песни создадени и испеани од
душа. И секаде каде што заминувале ја носеле Македонија, на сите 4 страни од светот. Без оглед на физичкото отсуство на Стево, таа приказна трае и денес. Квалитетот
на Есма се потврдува и сега кога одбележа голем јубилеј 55 години, таа има повторно
полна агенда. Уште во март 2015 знае каде ќе настапува во септември 2016 година.
Есма е единствена, неповторлива.
Со Есма соработувавме, секако, во овие 15 години откако постои Специјалната
болница по хируршки болести „Филип Втори“, при што таа и јас успеавме заеднички
да помогнеме на многумина. Нашата соработка најчесто се движеше во тој правец.
Таа е една од оние малкуте кои зад себе имаат толку многу деца, кои иако не се нејзини биолошки таа за нив сторила сѐ како да им е родена мајка. Ни самиот не знам
колку точно се на број деца за кои таа се грижи, не само да ги нахрани, да ги облече
туку и да ги школува и од нив да создаде вистински луѓе на кои ќе биде горда. И успева во сето тоа. Умерена во зборот, храбра во мислата и силна во делото. Насмевката
е она без коа Есма не е Есма.
Есма е музички амбасадор на Република Македонија. Таа покажа и докажа дека
музиката може да ги урне сите бариери: музички, лингвистички и религиозни. Тоа го
можат само големите луѓе. Есма е голема затоа што е едноставна, а до едноставноста се расне. Есма има слободна мисла и најсилна порака преку тој кристален глас и
песна. Уметникот живее толку колку што се помнат неговите дела. Есма со сѐ она што
го направи одамна ја купи својата вечност.
Благодарение на нејзините постигнувања во областа на културата, покрај многубројните признанија и награди, Есма е прва дама која го добила највисокото признание - Национален уметник на Република Македонија за 2013 година. А, наградите
се признание за сработеното, од една страна, а, од друга страна, пак, не постојат награди кои би ја потврдиле, признале, наградиле работата на одредени уметници и
воопшто на луѓе кои се посебни во она што е нивна професионална определба. Конкретната награда претпоставувам дека многу и значи на госпоѓа Есма. И, навистина,
е вредна награда, бидејќи е признание кое ѝ го дава народот, државата. Со тоа и
обезбедува една сигурна иднина и за оние денови кога ќе одлучи дека е време да се
одмори од сите тие години активна работа како национален уметник.
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Ака�емик Жан Ми�рев

way, her life companion. An interesting blend of youth and experience. Songs created and
sung from the heart. And wherever they went they’ve taken Macedonia with them, on all
4 sides of the world. Regardless of the physical absence of Stevo, that story still goes on.
Esma’s quality is also confirmed now, when she marks her great 55th anniversary - she still
has a full agenda. Even in March 2015 she knows where she is going to perform in September 2016. Esma is unique, irreplaceable.
During these 15 years, ever since the Special Hospital for Surgical Diseases "Philip II"
exists, we’ve been cooperating with Esma and in doing this she and I’ve managed jointly
to help many people. Our cooperation has often moved in that direction. She is one of
those few who has got behind herself so many children, though not her biological children, she’s done everything for them as if their mother by birth. I do not know exactly
how many children she’s taken care of, not only to feed and dress them, but also to create
real people that she’d be proud of. And she manages in all that. Moderate in word, bold in
thinking and strong in action. Her smile is something whwithout which Esma is not Esma.
Esma is a musical ambassador of the Republic of Macedonia. She’s demonstrated that
music can break down all barriers: musical, linguistic and religious. It could be done only
by great people at heart. Esma is great because she is simple, and one has to grow to
simplicity. Esma has a free thought and strongest message through that crystalline voice
and song. Artist lives as long as they are remembered for their works. Esma has already
bought her eternity with everything she’d achieved long time ago.
Thanks to her achievements in the field of culture, despite numerous accolades and
awards, Esma's the first lady who has received the highest recognition - National Artiste of
the Republic of Macedonia for 2013. And the awards are a tribute to the work done, on the
one hand, on the other hand, there are no awards that could reward, confirme and recognize enough the work of certain artists and people who are special in their professional
vocation. This particular award, I guess, means a lot to Mrs. Esma. And it's really valuable
trophy because it is a recognition given by the people, by the state. Thus providing a secure future for those days when she’d decide that it is time to take a break from all those
years of active work as a national artist.


Academician Zhan Mitrev
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DECADES OF FRIENDSHIP
WITH ESMA REDZEPOVA

ПОВЕЌЕДЕЦЕНИСКО
ПРИЈАТЕЛСТВО СО ЕСМА
Ја познавам Есма Реџепова-Теодосиевска од 1980 година, кога со ансамблот на
Стево Теодосиевски доби понуда да одржи
неколку концерти во Западен Берлин. Тогаш за првпат се сретнав со Есма и Стево.
Стево по убедување беше лево ориентиран, но, сепак, со сфаќањата и идеите беше
блиску до моите сфаќањата. Тогаш, во
опширните разговори со Стево и со Есма се
согласивме дека нашата политичка борба
е да се остварат идеалите на Гоце Делчев
- Македонија да биде самостојна, суверена
и обединета држава, со сите атрибути на
современа деморкатска европска држава.
Притоа се потсетивме на братот на Стево, Јордан Теодосиевски, кој во душата беше
голем македонски патриот и се бореше Македонија да биде самостојна држава. Поради
тоа страдаше во животот и многу пати за македонските идеи беше осудуван и затворан.
Иако биле предупредени да не влегуваат во ресторанот „Ново Скопје“, во Берлин, оркестарот на Стево Теодосиевски
одржа целовечерен концерт кој беше масовно посетен.
Нашето пријателство со Есма е искрено, без интереси и опстојува со децении се
до денешни дни. Ми претставува голема
чест кога ќе се најдеме во Скопје на заедничките концерти што ги организира или на
лаф муабет во некој скопски ресторан.
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Гојко Јаковлевски

I’ve known Esma Redzepova-Teodosievska since 1980, when she got several invitations for holding several concerts in West Berlin with the ensemble of Stevo Teodosievski.
Then I met Esma and Stevo for the first time.
Stevo was a left-wing supporter by persuasion, but however he was close to my understanding by his views and ideas. Then, in extensive talks with Stevo and Esma we agreed
that our political struggle is to realize the ideals of Gotse Delchev - Macedonia should be
an independent, sovereign and united country, with all the attributes of a modern democratic European country.
On that occasion we also reminisced
about Stevo’s brother Jordan Teodosievski
who was a great Macedonian patriot deep in
his soul and who fought for Macedonia to be
an independent state. Consequently he suffered so much in his life and he was convicted
and imprisoned for Macedonian ideas many
times.
Though they were warned not to enter
the restaurant "New Skopje" in Berlin, the orchestra of Stevo Teodosievski held and evening concert which was massively attended.
Our friendship with Esma is sincere, without
any interest, and it’s persisted for decades to
the present day. It is a great honor for me when
we get together at a concert in Skopje or when
we have a nice chat at a Skopje restaurant.


Gojko Jakovlevski

ГОЛЕМА ПЕЈАЧКА И ДОНАТОР
Мојата драга пријателка, Есма Реџепова–Теодосиевска постојано ја дарувала
публиката со убавата песна која е присутна на сите збиднувања во животот на Ромите, Македонците и на сите вљубеници
на убавата песна во светот. Таа е присутна
со песната „Македонско девојче“; на сите
свадбени церемонии со „Чајорије шукарије“, а на забавите, без оглед на возраста
на присутните, им ја развеселувала душата
со песната „Чекај животе“.
Во оваа прилика сакам да нагласам
дека нејзината порака е дека го сака животот и не штедејќи се ја подарува љубовта
на луѓето. Нејзината судбинска мисија е дарување, помагање, да биде непоколеблива и истрајна во намерите секој да подари
огромна љубов како непресушен извор на
добрина, што ја чини ретка во овој по малку
чудесен свет. А, нејзината цел на животот е
хуманоста која доследно ја следи сите овие
години, станувајќи препознатлива со својата Хуманитарна организација „Кралицата
Есма и Стево Теодосиевски“.
Есма Реџепова-Теодосиевска е жената
со божествениот глас, почнувајќи од нејзиното прво музичко откривање како девојче, благодарение на ангелскиот глас во
изминатите години, стана светски прифатена и призната. Со песната, темпераментот и со македонскиот, а особено со ромскиот музички ритам таа го освои светот.
Есма со својата оригиналност и музичка
виртуозност стана лесно препознатлива во
Македонија, на Балканот и во светот.


Академик Ангел Џамбазовски

GREAT SINGER AND DONOR
My sear friens Esma Redzepova-Teodo
sievska has always entertained and delighted her audience and the lovers of the beautiful song in the world, and she is present at
all events related to the life of the Roma and
the Macedonians by her beautiful song. She is
present with the song "Macedonian Girl"; at all
wedding ceremonies with "Chajorie Shukarie",
while at the parties, regardless of the age of
the audience, with the song "Life, wait a little".
In this occasion I would like to stress that
her message is that she loves the life and gives
her boundless love to people lavishly. Her predestined mission is to be a benefactor, to help,
to be steadfast and persistent in her intentions
to give great love from her inexhaustible source
of goodness that makes her exception in this a
little bit strange world. And the purpose of her
life is philanthropy which consistently follows
her all these years making her well-known with
her Humanitarian organization "The Queen
Esma and Stevo Teodosievski".
Esma Redzepova is the woman with the
divine voice who started her career from her
first music revelation as a chile, has become
accepted and recognized worldwide for the
past years thanks to her angelic voice. With
her song, temperament and with the Macedonian especially with Roma musical rhythm
she has conquered the world. Esma has become an easily recognized in Macedonia, on
the Balkans, and in the world by her originality and musical virtuosity.


Academician Angel Dzambazovski
367

asphalt tango production Ernst & Neumann GbR
Ackerstraße 14/15
D-10115 Berlin
Fon:+49 30 2858528 Fax:+49 30 2858512
e-mail: agency@asphalt-tango.de
www.asphalt-tango.de

January 15, 2015
Dear Mr. Katin,
Congratulation for the monograph of the Queen of Roma music, Esma Redzepova – Teodosievska, her husband Stevo Teodosievski, the ensembles “Teodosievski” and “Esma Band”. We
are proud of it.
I would like to inform you that I know the music of Esma since the late 1980’s but met her personally during our first cooperation in 1999 in Amsterdam where she did perform together with
the Netherlands Balzers Ensemble (NL) and Fanfare Ciocarlia (RO). Later on we booked many
concerts for her and her band in Europe. We experienced together the Gypsy Caravan tour in US
where following artists were involved: Esma, Antonio El Pipa, Maharadja, Fanfare Ciocarlia, and
Taraf de Haidouks. Together with our Spanish partner Saul Presa we continued to tour Europe
with the project “El tiempe de los Gitanos” were Esma, Gitanos de la Jerez, Maharadja, Fanfare
Ciocarlia and Taraf de Haidouks has been involved. In 1996 we started to produce the project
“The Gypsy Queens and Kings” where she was the Gypsy Queen. Over 4 years we did 100 shows
together with this project.
She is 55 years active on concert stage, for sure she is the most important representative of
Gypsy Music, there is no singer on this world having more charisma, experience and expression
than Esma herself. She is a great performer with a unique voice and a human being with a big
heart.
During this long period of time Esma Redzepova together with Stevo and his orchestra has
performed worldwide. Therefore I had an opportunity to organize hundreds of shows with her.
I travelled with her around the world and it was always a pleasure to work with her. First and
for most she is a great performer but also because she is a very kind human being. I have to say
there is no other singer within the Roma people comparable with her. She really deserves the title
Queen of Roma Music.
She was always very professional and honest. It was always a pleasure to work with Esma. We
had a lot of serious work but beside we had also a lot of fun together.
I can say that Esma is a music ambassador of the Republic of Macedonia. She proved that
music can bring down all barriers-music, linguistic, and religious. Therefore, I think we need more
of this kind of engagement. We need artists like Esma taking position on the actual conflicts in
this world. Even if music can’t make the world really better music can be a statement and can get
people to think about what we are doing.
Thanks to her tireless efforts in the field of culture she got the highest national recognition National Artist of the Republic of Macedonia for 2013
Congratulations! We are proud of Esma Redzepova – Teodosievska.
Your sincerely,
Helmut Neumann
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Почи�уван гос�о�ине Ка�ин,
Примете искрени честитки за монографијата посветена на Кралицата на ромската музика, Есма Реџепова-Теодосиевска, нејзиниот сопруг, Стево Теодосиевски, ансамблите „Теодосиевски" и „Есма бенд". Ние сме горди на ова уметничко дело.
Јас би сакал да ве известам дека ја познавам музиката на Есма од крајот на осумдесетите
години, но се запознав и со неа лично за време на нашата прва соработка во 1999 година во
Амстердам, каде што таа настапи заедно со холандскиот ансамбл „Balzers“ и со „Fanfare
Ciocarlia (RO)“. Подоцна ние за Есма и Ансамблот „Теодосиевски“ организиравме бројни концерти во Европа. Ја организиравме заедничката турнеја „Ромски караван во САД“,
каде што беа вклучени следниве уметници: Есма, Антонио Ел PIPA, Махараџа (Maharadja),
фанфарите „Ciocarlia“, Taraf de Haidouks. Заедно со нашиот шпански партнер „Saul Presa“ ја
продолживме европската турнеја како проект со име „Еl tiempe de los Gitanos" на која зеде
учество и Есма заедно со групите „Gitanos de la Jerez“, „Maharadja“, Fanfare „Ciocarlia“ и
„Taraf de Haidouks“. Во 1996 година почнавме да го реализираме проектот „Ромски кралици
и кралеви" каде Есма беше ромската кралица. За повеќе од 4 години реализиравме околу
100 концерти во рамките на овој проект.
Есма веќе 55 години е активна на концертната сцена. Со сигурност можам да кажам дека
таа е најзначајниот претставник на ромската музика. Не постои пејач на светот што поседува
повеќе харизма, што има поголемо искуство и умее подобро да се изрази на сцената отколку што умее Есма. Таа е одличен изведувач со уникатен глас и човек со големо срце.
Во текот на овој долг временски период Есма Реџепова заедно со Стево и неговиот оркестар настапуваа насекаде низ целиот свет. Затоа имав можност да организирам илјадници
емисии со неа. Сум патувал со неа по целиот свет што е големо задоволство да се работи со
неа. Пред сѐ, затоа што таа не е само одличен изведувач, туку затоа што таа е и многу голем
човек. Морам да кажам дека не постои друг пејач на ромската песна кој може да се спореди
со неа. Таа, навистина, ја заслужува титулата „Кралица на ромската музика“.
На музичката сцена Есма постојано беше професионална и честита. Да се работи со Есма
причинува големо задоволство. Нашата работа беше мошне сериозна, но во исто време тоа
ни претставуваше заедничка забава и задоволство.
Можам да кажам дека Есма е музички амбасадор на Република Македонија во целиот
свет. Таа покажа дека песната може да ги урне сите музички, лингвистички и религиозни
бариери. Затоа, сметам дека ни требаат повеќе вакви ангажмани.. Дури, иако музиката не
може да го смени светот, сепак, може да ги натера луѓето да размислуваат што треба да се
прави.
Благодарение на нејзините неуморни напори во областа на културата, Есма е добитник
на највисокото државно признание - Национален уметник на Република Македонија за 2013
година
Честитки. Ние сме горди со Есма Реџепова-Теодосиевска.
Со �очи�,
Хелмут Нојман

369

IMPORTANT JUBILEES
OF ESMA REDZEPOVA

ЗНАЧАЈНИ ЈУБИЛЕИ
НА ЕСМА РЕЏЕПОВА
Ако некој ја воздигна ромската жена
како самосвесна, смела, решителна, топла,
умна, трудољубива, пожртвувана, секако,
тоа е Есма. А, поради својата оригиналност
и музичка виртуозност Есма е нарекувана
Кралица на ромската музика во светски
рамки. Затоа, во 2010 година, беше одликувана оваа естрадна уметничка со „Орден
за заслуги за Македонија“, за нејзината досегашна работа во музиката, како и за нејзините хумани дела и филантропски активности. По тој повод нејзината скромност ќе
рече дека тоа не е само признание за неа,
туку признание на целиот македонски народ, особено на Ромите во Македонија.
Посебно треба да се нагласи дека Есма
Реџепова-Теодосиевска е првата жена која
во 2013 година, ја доби престижната титула
„Национален уметник на Република Македонија“. Таа е трет добитник на ова највисоко државно признание, меѓу четворицата, Симон Трпчески, Милчо Манчевски и
Борис Трајанов.
Многу ја почитувам Есма.. Колку концерти одржа низ сите континенти, и, пак,
дома си дојде, да остане тука во Скопје, во
Македонија каде што е родена. Колку хуманитарни акции направи. На колку деца им
помогна. Колку музички таленти поткрепи
и афирмира. Браво! Да ни живееш нашата
драга Есма повеќе од сто години...
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Д-р Ко�е Тасевски

If someone has elevated the Roma women as self-conscious, bold, decisive, warm,
smart, hard-working, committed then it is
certainly Esma. And owing to her originality
and musical virtuosity Esma is called Queen
of Roma music worldwide. As a result, in 2010
this musical performer was awarded with the
"Order of Merits of Macedonia" for her activity in the music world thus far, as well as for
her humanitarian and philanthropic activities.
On that occasion her modesty would say that
the Order is not just recognition for her, but
also recognition for all Macedonian people,
especially for the Roma people in Macedonia.
It should be especially stressed that Esma
Redzepova-Teodosievska is the first woman
who was awarded the prestigious title "National Artiste of the Republic of Macedonia"
in 2013. She is the third recipient of this highest national award, among the three male
holders: Simon Trpceski, Milco Mancevski,
and Boris Trajanov.
I respect and appreciate Mrs Esma very
much. No matter how many concerts she has
held across all continents, she’s returned,
she’s come home to stay here in Skopje, in
Macedonia, where she was born. She’s undertaken a countless number of humanitarian
missions. She’s helped a great many number
of children. She’s supported and promoted
many musical talents. Bravo! Let you live, our
dear Esma, more than a hundred years...


Dr Kote Tasevski

ЕСМА - ГОЛЕМИОТ УМЕТНИК
Во оваа прилика сакам да истанам дека
мојата пријателка Есма Реџепова-Теодосиевска е истакнат естраден уметник повеќе
од половина век, јубилеј кој ретко кој може
да го доживее. Таа е неуморна на музичката естрада како гласовен гениј однегуван во
неприкосновен добродетел на врвна уметничка креација. Есма владее со волшебниот
клуч на комуникацијата, срцето, емоциите
и страста, па така, разгорени истите ги пренесува на публиката од Македонија, Балканот и од целиот свет. Таа со неподнослива
леснотија ги интерпретира ремек-делата на
македонскиот и ромскиот дух што го достигнува маестралната изведба на гласот на
Кралицата на песната. Тоа излегува од дното на душата и со својата сила успева да ги
расплаче и најтврдите срца, бидејќи топлината и вибрациите на нејзиниот глас ги разбудуваат и најскриените емоции кај луѓето.
Пеејќи во фустан од македонското знаме, таа покажа колку ја љуби својата земја
и ја носи традицијата на македонскиот и
ромскиот народ, кој како трепет е прелеан
низ звуците што се шират. Кога е на сцената и на турнеите, Есма не е само извонреден глас, таа е вљубеник во својата земја за
која говори на сите средби со новинарите,
амбасадорите, политичарите, претседателите, градоначалниците и со публиката.
Затоа, со право се вели дека Есма е амбасадор на македонската култура и промотор
на Република Македонија.


Зоран Џорлев

ESMA - GREAT ARTISTE
In this occasion I would like to stress that
my girlfriend Esma Redzepova-Teodosievska
is a distinguished music artist for more than
half a century. Jubilee which is crowned with
glory and jubilee rarely experienced. She is relentless, dynamic, and remains active on the
music scene in Macedonia, on the Balkans
and in the wolrd.. With unbearable lightness
she interprets master pieces and anthological songs of the Macedonian and Roma spirit that, through masterful performance and
vocal ‘pirouettes’, have brought her the title
Queen of Song because this intense burst of
song comes from the bottom of Esma’s soul
and with its power it manages to get to hardest hearts, to stir up also the most hidden
emotions of the admirers of her song.
Dressed in the Macedonian flag, she loves
her country and upholds the tradition of the
Macedonian and Roma people ringing out
through the sounds she produces. When on
stage and on tour, she is not only a great
voice, but she is a lover of her country about
which she speaks at all meetings with journalists, ambassadors, politicians, presidents,
mayors and the audience. Therefore it is
rightly stated that Esma is the ambassador of
the Macedonian culture and promoter of the
Republic of Macedonia.


Zoran Dzorlev
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DOYEN OF THE MUSIC

ДОАЈЕН НА ЕСТРАДАТА
Многу успешни и возвишени естрадни
години се зад доајенот на ромската и македонска песна, Есма Реџепова – Теодосиевска. Одамна беа нашите први музичко-приватни релации, кои останаа со свои траги,
низ разни форми и начини да траат во сиве
овие години. Секој со својата дарба, успех,
специфики и пробивност, но кога ќе се обединат заедничките успеси тоа е една голема промоција на нашата Македонија.
Уште од оние далечни години кога во Радио Скопје, во живо се емитуваа снимките
на македонските песнопојни таленти, се возвиши Есма. Беше премлада, но со голема
музичка дарба и квалитет. И тоа го престори
во естрадно-уметничко биографско финале.
И денес, одвреме-навреме некои се присетуваат кога Есма, на натпреварот на таленти
дојдени од повеќе места, надмоќно ги победи сите учесници и конкуренти и стана еден
од најмладите пејачи кои влегоа во аналите на победниците или хитовските песни.
Зад нас се многу пријатни мигови, многу
спомени, седенки, размена на мислења и
неброени хуманитарни акции и концерти
каде ни се вкрстиле естрадните и личните
патишта и соработки.
За Есма сѐ најдобро. Таа поседува сопствен стил, препознатлив белег и има значителен број на концерти и пробиви во светот,
пред сѐ со интерпретацијата на ромската
песна, но и на македонската, но и со нумери
од други поднебја и нации.
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Виоле�а Томовска, естраден уметник

Many successful and sublime musical
years are behind the doyen of the Macedonian and Roma song - Esma Redzepova-Teodosievska. Our first musical-private relations
were estabIished a long time ago. And these
relations have made their traces through various forms and ways that last all these years.
Each of us with our talent, success, specifics
and advancement, but when our shared successes are combined the result is a great promotion of our Macedonia.
Ever since those distant years when Radio Skopje aired live footage of the Macedonian songstress talents Esma has exalted her
qualities. She was too young, but with great
musical talent and quality. And she’s turned
it into a musical-artistic biographical finale.
And even today, from time to time, many recal when Esma overwhelmingly beat all participants and competitors at the competition
of talents who came from various places, and
when she became one of the youngest singers who entered the annals of winners or hit
songs.
Behind us are many pleasant moments,
many memories, gatherings, exchange of
opinions and countless humanitarian missions and concerts where we crossed our music and personal routes and collaborations.
All the best for Esma. She owns a style,
recognizable landmark and a significant number of concerts and breakthroughs in the world,
primarily with her interpretation of Roma song,
as well as of Macedonian songs, but also with
songs of other countries and nations.


Виоле�а Томовска, music artist

ЕКСПЛОЗИЈА ОД
МУЗИКА И ЕМОЦИИ
За Есма ме врзуваат и роднокрајни,
наши, скопско-македонски корени, и спомени на незаборав од музичкото соѕвездие. Го имаме истото презиме, случајно или
не! Родени сме и двете во нашето Скопје.
Таа е личност која толку многу направи
за ромската и македонската музика. Редок
човек, многу надарен интерпретатор, силна личност, драга колешка, уште подрага
пријателка. Со неа е задоволство да се настапува, да се пее, да се забавува, и да се
споделуваат заеднички моменти.
Достојни се сеќавањата од младите
години во Скопје поминати заедно, како
и оние прекрасни децении што, исто така,
ги имавме поминато во Белград. Со сиот
оној вулкански блик, со онаа експлозија од
музика и емоции кога е на сцената, таа не
остава никого рамнодушен. Туку освојува.
Понесува. Восхитува.
Секако нејзини доблести се скромноста, едноставноста, непосредноста и хуманоста. Со толку позитивната енергија со
која зрачи, ама би рекла и несебично ја дарува, Есма освојува и ги маѓепсува публиката ,луѓето, пријателите, сите нас...


Уснија Реџе�ова, естраден уметник

EXPLOSION OF MUSIC AND EMOTIONS
I’m tied with Esma also with our birth
roots, our Skopje-Macedonian roots and
memories of unforgettable musical constellation. We have the same last name, coincidentally or not! We were both born in our Skopje.
She is a person that has done so much
for the Roma and Macedonian music. A rare
human being, very gifted interpreter, strong
personality, dear colleague, even dearer
friend. It is a pleasure to be on stage with her,
to sing, to entertain and to share common
moments.
The memories of younger days spent together in Skopje are worthy and treasured, as
well as those wonderful decades, also spent
in Belgrade. With all that volcanic bleek, with
that explosion of music and emotion when
onstage, she leaves no one indifferent. On the
contrary, she conquers. Enraptures. Charms.
Certainly her virtues are modesty, simplicity, immediacy and humanity. With such
positive energy she radiates, and I would add
she generously bestows, Esma enchantes
and wins the hearts of the audience, people,
friends, all of us...


Usnija Redzepova, music artist
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отпевали, што се каже, у једном даху. А
да то буде тако, то значи да нас је песма
понела у најмању руку, а ми смо узвраћали
са јаким интерпретативним заносом.
Есма је неуморна. И тако треба. Желим
јој још много, много естрадних година у
добром здрављу и пуно добрих дела. Баш
онако како што је она у стању да искреира
и реализира, као што то носи у себи велика
Есма.

ПОНОСАН САМ НА ЕСМУ
Ја сам поносан што сам део једне
веће „палете“ пријатеља наше драге
Есме. Годинама и деценијама траје то
наше естрадно-приватно дружење, пре
лепих људских односа, једна ретко топла
сензуалност са изузетном дамом, колеги
ницом и пријатељицом Есма РеџеповаТеодосиевска. Остало је то наше суседско
уважавање из београдских маала, та
топлина породичних вредности, делећи
радости и многа животна искустава и
дешавања.
Знамо се, памтимо се већ одавно.
Поштујемо се неизмерно. Увек весела,
насмејана, позитивна и комуникативна,
она плени својим шармом и топлином.
Водили смо бескрајне стручне расправа,
суочавали смо наше ставове, размењивали
информације, увек покушавајући да
извучемо оно најбоље, било за нас или за
друге. Врлина је у њој, у њеној неотступности
када су такве биле околности и ситуације.
Мислим да смо оставили траг у аналима
музике са песмама које смо певали заједно
у дуету. На њих, ево и сада, али и увек, ја
сам поносан, јер публика нас је узносила,
са пуно љубави их је примала и са јаким
аплаузом нас је испраћала.
У овој прилици да поменем, на пример,
лепи македонски хит, песма „Благуно
дејче, мори, пожаранче". Колика магична
мелодичност. Како магично делује тај
богат мелос, та јединственост македонске
етно ризнице. И ја и Есма смо је певали и
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Пре�раг Гојковић - Цуне, естрадни уметник

ГОРД СУМ НА ЕСМА
Горд сум што сум дел од големата
„плејада“ пријатели на драгата наша Есма.
Со години и децении трае естрадно-приватната дружба, убавите човечки релации,
една ретко пријатна сензитивност со извонредната дама, колешка и пријателка Есма
Реџепова–Теодосиевска. Остана тоа наше
соседско респектирање од белградските
маала, таа топлина на семејните вредности, споделувањето на радостите и на многуте животни случувања.
Се знаеме, се паметиме одамна. Се
почитуваме бескрајно. Секогаш, ведра,
насмеана, позитивна и комуникативна, таа
плени со својот шарм и топлина. Сме имале бескрајни професионални дебати, сме
соочувале ставови, сме разменувале информации, сме се труделе секогаш да го
извлечеме најдоброто било за нас или за
другите. Доблеста е во неа, во нејзината неотстапност кога такви биле околностите и
ситуациите.
Мислам дека оставивме трага во музичките анали со песните кои ги испеавме заедно, во дует. На нив еве и сега, и секогаш

јас сум горд, а публиката не понесуваше, со
многу љубов ги примаше, и со силни аплаузи нѐ испраќаше.
Во оваа пригода да ја споменам, да
речеме преубавата хитовска македонска
песна „Благуно дејче мори пожаранче“.
Колку чудесна мелодичност. Богатство од
мелос кој освојува и магепсува, една посебност на македонската етно ризница. И јас
и Есма ја пеевме и испеавме што се вели,
во еден здив. А за да е така тоа, значи, оти
песната многу нѐ понела, а ние возвраќаме
со силна интрепретативна вознесеност.
Есма секогаш беше неуморна, и таква остана. Ѝ посакувам уште многу, многу естрадни години проследени со добро
здравје и многу добродетелства. Баш онака како што тоа умее да го искреира и реализира Есма, бидејќи во себе носи исконска дарба и големина..
 Пре�раг Гојковиќ - Цуне, естраден уметник

warmth. We had endless expert discussions; we faced our views, shared information always trying to make the best of it,
either for ourselves or for others. Virtue is
in her, in her unyielding feature when such
were the circumstances and situations.
I think we left a mark in the annals of
music with the songs we sang in a duet
together. I am proud of them even now,
and always, because the audience was enraptured by these songs, the audience accepted our songs with much love exalting
us both, and we used to receive loud and
unforgettable applause from them.
On this occasion I’d like to mention,
for example, the beautiful Macedonian hit
song "Blaguno Dejče, Mori, Požaranče".
What a magical melody! How magically
acts this rich folk music, that uniqueness
of the Macedonian ethno treasure. Both
Esma and I have sung and sung along this
song, as they say, in one breath. And if this
is so, it means that this song has inspired
us in the least, and that we’ve responded
interpreting it with strong enthusiasm.
Esma is tireless. And she should be tireless. I wish her many, many musical years in
good health, and a lot of good works. Just
the way she is able to create and realize,
the way great Esma carries it in herself.

I AM PROUD OF ESMA



Predrag Gojkovic-Cune, music artist

I am proud to be part of a larger "basket"
of friends of our dear Esma. Our music-private relationship, beautiful human relations,
a rare warm sensuality with extraordinary
lady, colleague and friend Esma Redzepova-Teodosievska last for years and decades.
What remains is our mutual appreciation
from Belgrade neighborhoods, the warmth
of family values, sharing the joys and many
life experiences and events.
We’ve known each other; we’ve remembered each other since a long time ago. We
respect each other immeasurably. She is always cheerful, smiling, positive and communicative, she captivates with her charm and
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ESMA IS OUR AMULET
Esma is our amulet. She lasts, and let it
continue like that. We’ve got the biggest ethno star who has spread the Roma and Macedonian music worldwide. She is a real cultural
but I would say a human ambassador as well.
We take pride that in our ranks we have so
powerful name in music world, very human
and very creative lady.

ЕСМА Е КАКО НАША АМАЈЛИЈА
Есма е како наша амајлија. Таа трае,
така и да остане. Ја имаме најголемата
етно ѕвезда, која го пронесе ромскиот и
македонскиот мелост. Таа е вистински културен, ама би рекол и човечки амбасадор.
Ние се гордееме што во нашите редови
имаме толку моќно естрадно име, многу
хумана и многу креативна госпоѓа.
Кој би останал рамнодушен на една
„,цунами интерпретација“, кога на сцената
ќе се појави со оригиналните носии и немирот, поточно, темпераментот и сета таа комуникација со публиката, која не трпи импровизации, туку искрени чувства и многу
позитивна енергија, која е дел од неа. Сме
доаѓале на настапите, само онака, макар
само одблизу да ја погледнеме, да и аплаудираме и да се восхитуваме на нејзиниот
маратонски репертоар.
Само морам искрено да изјавам, дека и
сме „паѓале“ на нејзиниот шарм. Таа беше
поим за лична македонска ромка, вредна,
умна и популарна, која „покоруваше“ стадиони, сали, арени и плоштади со десетици
илјади посетители. Кога бевме млади момчиња, на јаве ли, на сон ли, ама ни беше при
срце, беше наш голем идол, за кој вредеше
да се „бори човек“! Тоа е младоста. На младоста ѝ прилега кога ќе работат емоциите.
Иако, морам да кажам дека многу милозвучни вибрации остануваат засекогш, само
некаде длабоко во нас.
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Ам�и Бајрам, пратеник

Who would remain indifferent to a "tsunami interpretation" when she appears on the
scene dressed in original costumes and with
her restlessness, more precisely her temperament and all that communication with the
audience that does not tolerate improvisation, but sincere feelings and positive energy,
which is part of her. We used to attend her
performances just like that at least to look at
her closely, to applaud and admire her marathon repertoire.
However, I have to admit honestly that
we used to "fall off" of her charm. She was
a model of a beautiful Macedonian Roma,
industrious, smart and popular who would
"subdue" stadiums, theaters, arenas and
squares with tens of thousands of visitors.
When we were young boys she was in our
hearts in reality or in dreams, she was our
great idol worth "fighting for"! It's youth.
Youth is fit for emotions. Although, I must say
that many euphonious vibrations remain forever, just somewhere deep within us.


Amdi Bajram, MP

ЕСМА - „РОМСКАТА КРАЛИЦА“
Со право се вели дека хуманоста и
борбата за мир со песна и благородни
дела е основна содржина и богатство на
животот на Есма. Со порака за мир, Есма
со Ансамблот „Теодосиевски" престојуваше во многуте кризни подрачја во светот кои беа зафатени со војни, од природни катастрофи, епидемии, охрабрувајќи
ги и духовно помагајќи им на луѓето да ја
пребродат кризата.
Во сите земји ширум Земјината топка прозвучела ромската и македонската
песна, носени од моќниот глас на Есма
Реџепова-Теодоси- евска. Светот со години ја препознава по нејзината ретко
убава песна „Зошто си ме мајко родила“
и „Чајорије шукарије“ (Убаво девојче) и
одговорот на овие стихови е веќе кристално јасен дека таа е на овој свет поради
една своја мисија - да пее, да облагородува, да помага...
Во годините на маестралниот подем
на Ансамблот, добиле покана за повторно гостување во Индија од Романолошкиот институт, и за учество на Првиот
фестивал на ромската музика во градот
Чандигар, каде се одржал Светскиот фестивал на ромската музика, со учество на
претставници од 20 земји од светот. Таму
Есма и официјално била прогласена за
„Кралица на ромската музика“.


Неџ�е� Мус�афа, пратеник

ESMA - "THE ROMA QUEN"
It is rightfully said that the humanity
and fight for peace by singing and doing noble deeds is the fundamental part of Esma’s
life. Carrying the message for peace, Esma
and “Teodosievski” Ensemble were present
in the numerous crisis areas worldwide, areas affected by wars, natural catastrophes,
epidemics, encouraging and spiritually
helping the people to overcome the crisis.
In all countries throughout the Globe
the Roma and Macedonian song performed
by the powerful voice of Esma Redzepova-Teodosievska was heard. During the
years, the world recognized her after her
wonderful song “Why did you give a birth
to me, mother?” and “Chayorie shukarie”
(Beautiful girl). After she sang these beautiful lines it became totally clear that she
was brought to this world because of one
and single mission – to sing, to ennoble, to
help…
In the years of the majestic rise of the
ensemble they were invited by the Institute
of Romanology to re-visit India in order to
take part in the first festival of Roma music
in the city of Chandigarh, where the World
festival of Roma music took place, in which
participated representatives of 20 countries around the world. On that festival
Esma was officially pronounced “The queen
of the Roma music”.


Nezdet Mustafa, MP
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WITH LOVE TO MY TEACHERS
My Uncle Stevo Teodosievski, in whose
Ensemble I made my first steps in music, was
extremely principled man. He was aware how
much he demanded of us, not only in the
study of music, but also regarding the order
and discipline at performances in general.

СО ЉУБОВ КОН МОИТЕ УЧИТЕЛИ
Чичко ми Стево Теодосиевски, во чиј ансамбл ги правев првите чекори во музиката
беше исклучително принципиелен човек.
Тој самиот беше свесен колку многу бараше од нас, не само во изучувањето на музиката, туку и во редот и дисциплината на
настапите, воопшто.
Членовите на оркестарот „Теодосиевски“ носеа специјални униформи со национални детали, кои даваа обележје на народна носија, а со тоа и печат на оригиналноста
на ансамблот. Верувам дека Стево Теодосиевски, тогаш сигурно не знаел што е „имиџ“,
но знаел како да се разликува од останатите
ансамбли, со што да остави сопствен белег
за препознавање. А со Ансамблот „Теодосиевски“ патуваа низ Македонија, а подоцна
и низ Југославија најголемите имиња на македонската музичка сцена: Васка Илиева,
Александар Сариевски, Никола Бадев, сестрите Мавровски, Анка Гиева...
Една од првите композиции на Стево
Теодосиевски е „Соборското оро“. Создадено е на основа на хармонија и ритми од
неговиот и нашиот роден крај, од Источна
Македонија, која се одликува со богатство
од мелодии, музикалност, некаква мекост
која е позната и призната во цела Македонија. „Соборското оро“ го негува мирисот
на поднебјето под кое е создадено. Ова
оро 25 години беше дел од репертоарот на
Теодосиевски.
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Љу�чо-Бубо Тео�осиев,
музичар – внук на Стево Теодосиевски

The members of the orchestra “Teodosievski” wore special uniforms with national
details providing features of national costume,
and thus the seal of originality of the ensemble.
I believe that Stevo Teodosievski surely didn’t
know about "image", but he certainly knew
how to distinguish himself and his orchestra
from other ensembles, how to leave his mark
for recognition. And together with the “Teodosievski” Ensemble the biggest names of
the Macedonian music scene traveled around
the country, and later throughout Yugoslavia,
like Vaska Ilieva, Aleksandar Sarievski, Nikola
Badev, sisters Mavrovski, Anka Gieva...
One of the first pieces of Stevo Teodosievski is the “Soborsko Oro” (Feast
Dance). Created on the basis of harmony and
rhythms of his and our hometown from Eastern Macedonia, it features a wealth of melody, musicality, and a kind of softness which is
known and recognized throughout Macedonia. The “Soborsko Oro” preserves the smell
of the region under which it was created. It is
a dance which was a part of the repertoire of
the Teodosievskis for 25 years.


Ljupco Bubo - Teodosiev,
Мusician - nephew of Stevo Teodosievski

ESMA – MOMENTIA TARO
MO AVGO INTERVJU OLAJA
Nane lokho nekobore lafjorencar te
ulavel pe odova so duj dešberšipa sine man
šajdipe te dikhav thaj te šunav baši majrošali
romani muzikani čeren tari MakedoniaEsma Redžepova- Teodosievska. Ko mlo
bišeberšengoro butikeribe sar žurnalisti
ki romani redakcia ki Makedoniakiri radio
televizia sine man šajdipe butdroma te kerav
olasa intervju, te ovav misafiri lakere khereste
thaj oj te ovel misafiri ko amaro studio thaj
sakana - oj bare lošalipaja mangela sine e
dikhutnencar te ulavel pe majneve aktivipa, o
bare kamijabia kolencar ko jek sine barikanipe
e romane džijaneske taro sahno sumnal thaj e
sahne džijaneske tari Makedonia.

a kana i Esma khuvgja ki kamra haliljum
kobor olate si baro vilo koleste šaj e sahne
sumnaleskoro kamibe te khedel. Sar sakana,
lakoro badanikano dikhibe sine ando dži
perfekcia. Elegantno lungo fustani ki phanli
vunato renka thaj jekajek renkalo šeširi garvasijali dama sumnaleskere manirencar!
Sakova lakoro vazdibe šero, vastengere
gestia, asaibe-sa sine kerdo bare lokhipaja,
eleganciaja thaj uže vilea. A, me? Me vileste
tatipe, pherdo sine hemime hošipancar!
Odobor bari čeren, odobor baro anav barvale
karieraja, bute misafirlukoncar ko jabane
phuvja, pherdo thanleiba ko tv emisie...a
odobor uži, modestno, garvasijali so si
romani, pherdi mangipaja panda but te kerel
te šaj o romano džijani te ovel pendžakerdo
ki majlačhi roš sakone phuvjate kote džala.
Amaro intervju sine spontano lafikeribe
pherdo emociencar. Intervju savo sakana
ikerela pe ki godi, lafikeribe kova takjargja mo
vilo thaj o vilo taro but dikhutne kola dikhena
i emisija Bijandipe ki Makedoniakiri televizia.
Sevdija Demirova Abdulova

Našti, a ma te dav man godi ko mlo avgo
šajdipe te kerav intervju e Esma-ja. Sine
man salde 20 berš. Sijum sine ko šuru tari
mli žurnalistikani kariera thaj lošale vilea
adžikerava sine mli tganutni redaktorka Vaska
Bajramovska-Mustafa te vakerel mo anav baš
akava džanlo intervju sebepi e sumnaleskoro
džuvljakoro dive- 8 mart. Kana dodžangjum
kaj me ka kerav o intervju, na sine majlošalo
manuš mandar- mo suno ovela čačipe! Baro
barikanipe si jekhe bare anavea ko muzikano
badal, bare humanistkaja te ove paš-paše thaj
te puče ola te ulavel tusa bukja phanle lakere
dživdipaja thaj lakere roljaja sar romani džuvli.
Kana avgo drom khuvgjum me ekipaja
lakere khereste našti sine, a ma te dikhav o
baro tasvirkerdo portreti ko duvari ki diveskiri
kamra. Autentikane kerdo, tate renkencar,
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СО ПОЧИТ КОН ЧИЧКО МИ СТЕВО И СТРИНА МИ ЕСМА
Првото сеќавање на мојот сакан чичко и мојата, тогаш, идна стрина Есма е од нашата прва средба, средба која се случи кога бев многу мал, во дворот на стрина ми Лозена
Теодосиева. Бев мало дете, ама знаев дека тие се многу познати и популарни естрадни
уметници кои веќе живееја во Белград. Додека си играв во дворот, вниманието ми го
привлече еден син автомобил кој се паркираше до куќата. Јас инстиктивно тргнав кон
автомобилот. Чувствував дека ќе се случи нешто интересно и убаво, дека ќе се сретнам
со мои блиски луѓе. Од автомобилот излегоа еден маж и една жена. Тргнаа накај мене,
па застанаа, ме погледнаа, а тој ме погали по главата. Со насмевка ме праша: - Малечок,
каде живее Јоцо Теодосиев? Јас му покажав со раката кон нашата куќа, која беше близу
до куќата на стрина ми и му одговорив: - Еве, ние живееме во онаа куќа! Потоа ме праша: - Знаеш ли кој сум јас? -Знам, ти си мојот чичко Стево! – му реков. Ме фатија за рака
и тргнавме кон нашата куќа. Одејќи по патот, чичко ми ми објаснуваше: -Чичино мое, јас
знам кој си ти и каде живее брат ми Јоцо, чичо само се пошегува со тебе.
Животот си течеше понатаму, тие стануваа сѐ попопуларни и побарани, патуваа по
цел свет. Ние често одевме на гости кај нив, во Белград, но со нив се среќававме ретко,
затоа што постојано беа на некоја турнеја. Во нивната куќа, во Белград, нѐ пречекуваше
баба ми Параскева, која живееше со чичко ми.
При едно од нивните доаѓања кај нас во Кочани, чичко ми донесе една сингл- плоча и
со големо задоволство, видно весел и расположен, нѐ собра сите и ни рече: - Сега ќе ви
пуштам да слушнете една убава песна, песна која ја посветив на нашата мајка Параскева.
Слушајќи ја таа песна, мене ме обзема чувство на задоволство, а тоа се забележа и кај
останатите членови на семејството. Песната беше насловена: „Зошто си ме мајко родила“. Таа песна кај сите нас предизвика бура од емоции и поврзаност. Се всели во нашите
срца и секогаш ќе остане таму. Оттогаш таа песна е еден вид химна на семејството Теодосиеви и додека постои и еден член од него, и песната ќе живее со нас.
Откако ја слушнав таа песна кај мене се роди и љубовта кон музиката и кон музичкото творештво.
Љубовта кон музичкото творештво ја покажа и братучед ми Петар Теодосиев, кој
веќе беше активен член на Ансамблот „Теодосиевски“ и твореше заедно со чичко ми.
Подоцна и брат ми Љупчо почна да се занимава со музика и стана член на ансамблот. Со
музика денес се занимаваат и нашите деца, Драган Теодосиев и Јордан Теодосиев. На
некој начин, харизмата и музичката надареност, а и големата трудољубивост и музичка посветеност на чичко ми, судбински или генетски, предодредиле повеќе членови од
семејството да ја живеат музиката и да живеат од неа.
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WITH RESPECT TO MY UNCLE STEVO AND MY AUNT ESMA
The first memory of my beloved uncle and of Esma, at that time my would-to-be aunt,
is related to our first meeting, a meeting that happened when I was very small, in the
courtyard of my aunt Lozena Teodosieva. I was a little kid, but I knew they were very famous and popular music artists who already lived in Belgrade. While playing in the yard
one afternoon, my attention was attracted by a blue car parking next to the house. I instinctively walked towards the car. I felt that something interesting and nice would happen, and that I would meet close people of mine. A man and a woman came out of the
car. They approached me, and then stopped and the man stroked my head. He asked me
with a smile, “Kid, do you know where Joco Teodosiev lives?” I pointed with my hand towards our house, which was close to my aunt's house and I told him, “Here, we live in that
house!” Then he asked me, “Do you know who I am?” “I know, you're my uncle Stevo!”,
I answered. They caught me by my hands and we all headed towards our house. While
going down the road, my uncle explained to me, “My dear kid, I know who you are and
where my brother Joco lives; I just wanted to play a joke on you.”
Life went on, they’ve become more and more popular and demanded, travelling all
over the world. We often went to their home in Belgrade, but we would meet with them
rarely, because they were constantly on tours. In their house in Belgrade my grandmother
Paraskeva, who lived with my uncle, would usually welcome us.
During one of their visits here to Kocani my uncle brought me a single gramophone
record and he gathered us all, with great pleasure and obviously in cheerful mood, and he
told us, “Now, I’m going to put on a record to hear a beautiful song, a song which I’ve dedicated to our mother Paraskeva.” On hearing this song, I was overwhelmed with feelings
of satisfaction, which was evident also with other family members. The song was titled
"Why did you give birth to me, my mother?" That song inflicted a storm of emotions and
attachment. It instilled itself in our hearts and it will always remain there. Since then, that
song has been a kind of anthem of the family of the Teodosievskis and as long there is an
even one member of this family that song will live with us.
The moment I heard that song my love of music and music creation was born.
Peter Teodosiev, my cousin, also showed his love for music creation since he was already an active member of the ensemble Teodosievski working together with my uncle.
Later my brother Ljupco started playing and singing music and he became a member of
the music ensemble. Nowadays, our children, Dragan Teodosiev and Jordan Teodosiev
are also involved in the world of music. Somehow, charisma and musical talent, and also
the great musical dedication and diligence of my uncle, genetically or by destiny, have ordained more family members to live the music and to earn their own living from it.
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Најпосле, дојде и тој голем и долгоочекуван ден, свадбата на Стево и Есма. Тој ден
тргнавме за Скопје, во домот на Есма, каде што требаше да се одржи женскиот дел од
свадбата. Таму свадбата траеше три дена. Бевме многу убаво дочекани и примени. Големата веселба, со сите ромски обичаи беше прекрасна и незаборавна. Следната недела, целото семејство, подготвено со сите дарови и подароци и останати сегменти потребни за нашите традиционални адети и обичаи, замина за Белград, каде требаше да
се случи машкиот дел од свадбата. Таму беше подготвено сѐ за величествениот настан.
Беше присутна естрадната и останатата уметничка елита од Белград и други делови од
Југославија. Тоа беше навистина незаборавен настан. Барем за мене. Освен големината
на самиот настан, во сеќавање ми е еден мој каприц. Имено, иако бев мал, знаев дека
се подготвени дарови за сите. Инсистирав мојот дар да ми биде даден во неделата, и
покрај тоа што според адетот на баба ми, тој ќе се даваше во понеделник. Мајка ми,
Катерина и стрина ми Есма ме убедуваа дека дарот според адетот треба да го добијам
во понеделник, но на крај видоа и самите дека не можат да излезат на крај со едно каприциозно дете, кое тврдоглаво и демонстративно си го бараше своето и не му е гајле
за адети и обичаи. На крајот, дарот ми беше даден и јас го облеков за свадбата. Мајка
ми ми се налути бидејќи ми имаше подготвено костум за свеченоста, но, сепак, победи
тврдоглавоста.
Во еден период од моите подоцнежни тинејџерски години, Стево и Есма имаа закажано турнеја низ Македонија. За целиот тој период престојуваа кај нас. По секој одржан
концерт се враќаа дома, во нашата куќа. Кога заврши турнејата и тие требаше да се вратат во Белград, чичко ми ме повика и ме праша дали сакам да заминам со нив. Јас прифатив, се спакував и заминав со нив, во Белград. Целта на ова мое заминување и престој
таму беше тој да ме воведе во компонирање и создавање музика, функционирање на
еден ансамбл и менаџирање концерти. Таму научив многу. Сето тоа што го научив таму,
ми помогна во мојата понатамошна музичка кариера.
Принципот на работа и учење кај Стево беше како во војска. Се стануваше рано, во
одредено време. Се појадуваше и секој заминуваше во својата соба да вежба, со своите
книги и инструментот. Секој учеше и вежбаше по четири часа, по што следуваше ручекот
и мал одмор. Во одреденото време секој заминуваше на преслушување во музичката
соба на Стево. Тој нѐ слушаше, нè коригираше и ни задаваше нови задачи и инструкции.
Потоа, пак, секој се повлекуваше во својата соба и продолжуваше со вежби и учење.
Есма, покрај своите музички и естрадни обврски, се грижеше за сѐ друго поврзано со
нас: да бидеме нахранети, испеглани и дотерани. Секогаш, во најубаво сеќавање ќе ми
останат и готвените јадења на Есма. Покрај другите јадења, таа ги правеше најубавите
сарми и сутлијаш.
За чичко ми Стево и стрина ми Есма има уште многу да се пишува. Тие оставија голем
белег на музичката сцена не само во Македонија, туку во целиот свет. Нивната музика
и творештво ќе останат да живеат и по нив. Од нивните дела ќе учат уште многу генерации. Нивниот придонес за Македонија е огромен. Беа и ќе останат крал и кралица на
ромската и македонската музика. Ќе останат засекогаш амбасадори на македонската
култура, македонската традиција и нивното претставување во светот.
Големи луѓе како нив се раѓаат еднаш во 100 години.
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Ванчо Тео�осиев,
музичар - внук на Стево Теодосиевски

Finally, that great and long-awaited day of Stevo and Esma’s wedding came. That day
we left for Skopje, to the house of Esma, where the female part of the wedding was to
be held. There the wedding lasted three days. We were greeted and accepted very nicely. This great celebration, with all Roma customs, was beautiful and memorable. Next
week, the whole family, all prepared with gifts and presents and anything necessary for
our traditional rituals and customs, left for Belgrade where the male part of the wedding
was to take place. Everything and every detail was prepared for the magnificent event.
The musical and other artistic elite of Belgrade and other parts of Yugoslavia were present there. An unforgettable event. At least for me. Apart from the magnificence of the
event, a whim of mine is still in my memory. Namely, although I was small, I knew that
gifts were ready. I insisted my gift to be given to me on Sunday, although, according
to the rituals of my grandmother it was supposed to be given on Monday. My mother
Catherine and mu aunt Esma assured me that gift was to be given on Monday, but finally
they saw themselves that they couldn’t cope with a capricious child who stubbornly and
demonstratively wanted to satisfy his desire caring not about any rituals or customs.
Finally, they gave me the gift and I was elegantly dressed for the wedding. My mother
was angry because she’d prepared another suit for the ceremony, but nevertheless my
stubbornness achieved the victory.
During my teenage years, Stevo and Esma had scheduled a tour around Macedonia.
During that entire period they stayed with us. After each concert they would come back
home, to our house. When they finished the tour and had to return to Belgrade, my uncle
called me and asked me if I wanted to go with them. I accepted his offer, packed up and
left for Belgrade. The purpose of my departure and stay there was that he would teach
me how to compose and produce music, how to run an ensemble and manage concerts.
There I learned a lot. All that I learned there has helped me in my future career in music.
The principle of work and learning with Stevo was like joining the army. We used to
get up early, at the same time every day. We had breakfast first and then everyone went
to their room to practice with the books and instruments. Every one studied and practiced
for four hours a day, and lunch and a short rest followed afterward. At the specified time
each of us went to the music room to be examined by Stevo. He would listen to us, correct and assign new tasks and instructions. Then again we would retire to our rooms and
continued with practicing and learning. Esma, in addition to her all other music and stage
obligations, took care of everything else related to us - to be fed, dressed and ironed. Esma’s cooked dishes will always remain in my best memory as well. Among other dishes,
she used to make the most delicious cabbage rolls and rice pudding.
Much more could be written about my uncle Stevo and aunt Esma. They have left a big
mark on the music scene not only in Macedonia, but all over the world. Their music and
their music creative accomplishments will remain to live after them. Many generations
will learn from their works. Their contribution to Macedonia is huge. They were and they
will remain a King and Queen of Roma and Macedonian music. They will forever remain
ambassadors of Macedonian culture, Macedonian tradition and their representation in
the world.
Great people like them are born once in 100 years.
Vanco Teodosiev,
Musician - nephew of Stevo Teodosievski
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ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ТУПУРКОВСКИ
рецензен�

АФИРМАТОР НА
МАКЕДОНСКАТА И РОМСКАТА ПЕСНА
Навистина ми причинува големо задоволство и чест што сум рецензент на многу
значајната монографија „Есма“ од Славе Николовски-Катин, автор кој ѝ е познат на
македонската и меѓународната културна и научна јавност по бројните публикации,
новинарски и научни трудови.
Мојата рецензија, всушност, е прилог кон ова дело посветено на доблесниот естраден уметник, истакнат хуманист и докажан донатор Есма Реџепова-Теодосиевска,
која, во исто време е мој голем пријател и соработник. Есма е име, кое е познато,
признато, уважено и респектирано на многу полиња и децениски потврдено во музичкиот свет во Република Македонија и во светот.
Монографијата е посветена на нејзиното 55-годишно јубилејно дружење со песната и е пример за афирмација на естрадното пење. Во исто време делото е посветено
на Есма Реџепова–Теодосиевска како афирматор на ромската и македонската песна
на сите меридијани во светот. А, Есма е име кое е познато и признато, уважено и
респектирано во музиката. Затоа, монографијата „Есма“ претставува еден вид огледало за Кралицата на ромската музика, или како често ја нарекуваат, амбасадор на
македонската и ромската музика, културата, традициите и вистината за Македонија и
ромскиот и македонскиот народ.
Оваа значајна и по многу нешта единствена тријазична монографија од овој вид
(на македонски, на англиски и на ромски јазик, а има текстови и на српски јазик) претставува осврт за ликот и делото на Есма Реџепова-Теодосиевска. Монографијата
претставува сублимат за уметничкиот труд на благородната Ромка, сместен во еден
биографско-публицистички времеплов кој е своевидна сага за нејзиното опстојување.
Монографијата со сета скромност е лика и прилика за животот и делото на Есма и нејзиниот сопруг Стево Теодосиевски што ќе остане вечно да се сеќаваат генерациите.
Есма Реџепова со своето животно дружење со песната постојано се залага за афирмација на ромската и македонската култура во Република Македонија, на Балканот и
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PROF. VASIL TUPURKOVSKI PhD.
reviewer

AFIRMATOR OF THE
MACEDONIAN AND ROMA SONG
It is my great pleasure and honor to be a reviewer of the very important monograph
“ESMA” by Slave Nikolovski-Katin, the author who is well known to the Macedonian and
international cultural and scientific public by his numerous publications, journalist and scientific works.
My review is, in fact, a contribution to this work devoted to the noble Estrada artist,
distinguished humanitarian and recognized benefactor Esma Redzepova-Teodosievska
who at the same time is my good friend and associate. Esma is a name which is known,
recognized, appreciated and respected in many fields and decade-long confirmed in the
music world in the Republic of Macedonia and worldwide.
This monograph is dedicated to her 55-year’s jubilee of her music career and her
long-lasting presence on the music stage. At the same time this work is dedicated to Esma
Redzepova-Teodosievska as an affirmator of the Roma and Macedonian song in all meridians of the world. Esma is a name which is known and recognized, appreciated and
respected in the field of music. Thus, the monograph“ Esma” is a kind of mirror about the
Queen of the Roma music, or, as she is often called, an ambassador of the Macedonian
and Roma music, of the culture, traditions and truth about Macedonia and Roma and
Macedonian people.
This important and by many things unique trilingual monograph of this kind (in Macedonian, English and Roma languages, and there are also articles in Serbian language) is a
review of the personality and activity of Esma Redzepova-Teodosievska. This monograph
is a summary of the artistic opus of the gentle Roma woman, positioned in a biographic
and publicist reminder of time which creates a unique saga of her life. The monograph
with all its modesty is a reflection of the creative life and work of Esma and her husband
Stevo Teodosievski which will remain in the memories of the next generations.
Esma Redzepova has devoted all her life to the song and she has always pledged to
the affirmation of the Roma and Macedonian culture in the Republic of Macedonia, on the
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во целиот свет. Таквата угледна музичка ѕвезда, легенда и патриот – вљубеник во
својата татковина, секогаш ја води светата мисла да ја претстави песната и да остави
вечни траги за идните генерации. Затоа, многумина рекле и напишале дека Есма е
единствена и неповторлива. Гласот на Есма проникнува од нејзиното срце, па таа светот го опејува, го охрабрува, го воздигнува, го облагородува, го збогатува, го храни и
го напојува со својот милозвучен глас, што ја чини редок музички уметник.
Вистината за Есма Реџепова–Теодосиевска е една необична, интересна и многу
убава приказна, која е облагородена во оваа монографија и со авторовата имагинација, знаење и умеење, претставува убав пример за афирмација на македонската и
ромската песна и за Република Македонија.
Авторот Славе Николовски-Катин оваа монографија ја посвети на Есма Реџепова-Теодосиевска, големиот естраден уметник, хуманист и чувар на ромската и македонската песна. Делото го расветлува нејзиниот живот и богатото уметничко дело,
како и делото и животот на нејзиниот животен сопатник - сопругот Стево, како и на
сите нивни генерации. Во делото се презентирани голем број текстови за бурната
историја на Есма и Ансамблот „Теодосиевски“, како и документи, фотографии и други материјали со кои авторот се потрудил монографијата да претставува приказ на
уметничкиот живот и дело и историја на Есма и нејзините идни генерации.
Ова монографско дело е значаен придонес во продлабочувањето и проширувањето на сознанијата за Есма Реџепова-Теодосиевска, нејзиниот сопруг Стево, за
семејните корени во Скопје и Кочани, за Република Македонија, за минатото, сегашноста и иднината како веродостоен документ за големата по дела - Есма Реџепова-Теодосиевска. Во неа Славе Николовски-Катин успешно ја преточил живописната сторијата за Есма Реџепова-Теодосиевска во публикација која претставува веродостоен
документ, верен одраз и израз на еден живот и на едно дело достојни за почит. Во
исто време ова дело претставува патоказ на другите македонски естрадни уметници
и афирмација на ромскиот и македонскиот народ и на Република Македонија.
Слободно може да се истакне дека во личноста на Есма Реџепова-Теодосиевска
има врвен афирматор на ромската и македонската песна, вистина, дух, полет. Таа
е голем пријател, голем човек, кој за своите постигнувања има добиено најзаслужено врвни признанија и награди, меѓу кои, таа е национален уметник на Република
Македонија.
Затоа со големо задоволство на читателите им го препорачувам ова монографско
дело за Есма Реџепова–Теодосиевска, а на мојот пријател Славе Николовски-Катин
му посакувам многу успех во понатамошната работа и животот.

398

Balkans and throughout the world. Such a respected music star, legend and patriot who
loves her homeland, is always led by the holy idea to represent the song and to leave eternal traces for the future generations. That is why many have sad and written that Esma is
one and unique. Esma’s voice springs out from her heart while she is trying to glorify, to
encourage, to uplift, to ennoble, to enrich, to nurture and to energize the world with her
melodious voice which makes her a real jewel in the field of music.
The truth about Esma Redzepova-Teodosievska is one unusual, interesting and very
nice story, which is represented in this monograph by virtue of the author’s imagination,
knowledge and skill, and it is a beautiful example of the affirmation of both the Macedonian and Roma songs, as well as of the Republic of Macedonia.
The author Slave Nikolovski-Katin has devoted this monograph to Esma Redzepova-Teodosievska, the great music artist, humanitarian and guardian of the Roma and Macedonian song. This monograph puts some light on her life and rich artistic accomplishment,
as well as on the work and life of her life companion – her husband Stevo, and on all their
generations. This publication includes numerous articles about the stormy history of Esma
and “Teodosievski” Ensemble, supported by documents, photographs, and other materials exploited by the author in order to allow this monograph to give the readers full image
of the artistic life, work and history of Esma and her future generations.
This monograph is a significant contribution to the deepening and widening of our knowledge about Esma Redzepova-Teodosievska, her husband Stevo, their family roots in Skopje
and Kochani, about the Republic of Macedonia, about the past, present and the future, thus
presenting a truthful document about the huge by her deeds – Esma Redzepova-Teodosievska. In this monograph Slave Nikolovski-Katin has successfully transferred the picturesque story of Esma Redzepova-Teodosievska into a publication which is now a genuine document presenting a true reflection and expression of a life and a deed which are worth being respected.
At the same time this publication is a landmark for the other Macedonian music artists and
for the affirmation of Roma and Macedonian people and the Republic of Macedonian.
We can freely state that the immanent feature of Esma Redzepova-Teodosievska is
her being most prominent affirmator of the Roma and the Macedonian songs, truth, spirit
and enthusiasm. She is great friend, great person who has been awarded for her achievements the highest recognitions and prizes, among which is her highest award - “National
Artiste of the Republic of Macedonia”.
Therefore, with great pleasure I recommend this monograph about Esma Redzepova-Teodosievska to the readers, and I wish my friend Slave Nikolovski-Katin many successes in his future work and life.
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ПРОФ. Д-Р ЈОРДАН ПЛЕВНЕШ
рецензен�

ЕСМА - УМЕТНИЧКА СИЛА И
МУЗИЧКИ МИТОЛОШКИ ЖИВ ПРИМЕР
Мојата рецензија за делото Монографијата за Есма Реџепова, од авторот Славе
Катин, големиот вљубеник во Македонија, македонскиот народ и во македонската
дијаспора е истражувач на македонската духовна вертикала во меѓународни рамки,
ќе ја започнам со моето обраќање во УНЕСКО, во Париз. Имено, кога пред целата интернационална асамблеа, по повод објавувањето на нејзиниот албум во „Хармонија
Мунди“, реков дека Есма е, била и ќе биде, музичката митолошка слика на слоевите
на уметничката сила на Македонија од антиката па сѐ до денес.
Есма е присутна на сите меридијани, од годините во кои Стево Теодосиевски ја
открива пред микрофонот на Радио Скопје во 60-тите години на XX век, таа поминува
милиони и милиони километри, и со својот глас освојува милиони и милиони срца и
насекаде ја чувствуваат како своја - Кралицата на Ромите од митската земја Македонија.
Во оваа пригода сакам да нагласам дека Есма Реџепова-Теодосиевска, е силен
афирматор и вистински амбасадор на својата родна земја Македонија, чие име и слава гордо ги пронесе низ десетици и десетици земји на сите континенти низ светот.
Дамата со божествен глас е музички талент. Таа стана препознатлива, прифатена и
призната ширум светот со песната, темпераментот, оригиналноста, музичкиот ритам
и сензитивниот линк со публиката. Со својата дарба, труд и упорност, го почна искачувањето по естрадните скалила и стана популарна музичка дива. Нејзините континуирани успеси се нејзиниот неизбришлив белег.
Есма Реџепова-Теодосиевска повеќе од половина век е истакнат естраден уметник. Јубилеј во кој е овенчана со слава и јубилеј кој ретко се доживува. Таа и понатаму
е неуморна, активна и останува на музичката естрада.
Поради својата оригиналност и музичка виртуозност Есма е нарекувана Кралица
на ромската музика во светски рамки. Во 2010 година, претседателот на Република
Македонија, Ѓорге Иванов, ја одликува оваа естрадна уметничка со „Орден за заслуги
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PROF. JORDAN PLEVNESH PhD
reviewer

ESMA - ARTISTIC POWER AND
MUSICAL MYTHOLOGICAL LIVING EXAMPLE
I will start my review for the monograph on Esma Redzepova, written by the author
Slave Katyn, the great lover of Macedonia, the Macedonian people and the Macedonian
diaspora, a researcher of the Macedonian spiritual meridian internationally, with my
speech at UNESCO in Paris. As an explanation, on the occasion of releasing her album at
Harmonia Mundi, I said before all international assembly that Esma was, Esma is and Esma
is going to be the musical mythological living example of the layers of the artistic power
of Macedonia from ancient times to the present.
Her presence on all meridians, ever since Stevo Teodosievski revealed her in front of
the microphone at Radio Skopje in the 60’s of the 20th century, she’s travelled millions
and millions of miles, she’s won millions and millions of hearts by her voice, and people
everywhere feel her as their Queen of the Roma from the mythical land of Macedonia.
On this occasion I’d like to emphasize that Esma Redzepova-Teodosievska is a strong
promoter and true ambassador of her native country of Macedonia, whose name and fame
she’s proudly spread through dozens and dozens of countries on all continents around
the world. The lady with the divine voice is a musical talent. She’s become well known,
accepted and recognized worldwide thanks to her song, temperament, originality, musical
rhythm and sensitive link with the audience. Owing to her talent, effort and persistence,
she’s started climbing the music stairs of the show business becoming a popular music
diva whose continual success is her indelible mark.
For more than half a century Esma Redzepova-Teodosievska has been a prominent
artist. A jubilee which is crowned with glory and a jubilee rarely experienced. She is tireless,
and remains still active on the music scene.
Due to her originality and musical virtuosity Esma is called Queen of Roma music
worldwide. In 2010 the President of the Republic of Macedonia, Gjorgje Ivanov, decorated
this music artist with the "Order of Merits for Macedonia" for her commitment to music,
as well as for her humanitarian work and philanthropic activities.
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за Македонија“, за нејзината досегашна посветеност на музиката, како и за хуманото
дела и филантропски активности.
Исто така, Есма Реџепова-Теодосиевска е првата жена која во 2013 година, ја доби
престижната титула „Национален уметник на Република Македонија“. Таа е трет добитник на ова највисоко државно признание, меѓу четворицата, Симон Трпчески,
Милчо Манчевски и Борис Трајанов.
Монографијата за Есма Реџепова – Теодосиевска, насловена како „55 години Есма
со нејзината песна“ од Славе Катин, е посветена на животот, музичкиот дострел на
добротворната херојка, Есма, најмаркантното име на ромската, македонската, балканската, но, и на светската фолк ризница.
Оваа монографија ќе го ретрасира патот на нејзината возбудлива Одисеја и таа
може да биде основа за еден документарен филм, по угледот на Вим Вендерс и Буена
Виста Социал Клуб. Може да биде основа и за еден мјузикл, кој што би можел да се
игра во Њујор, Њу Делхи, Пекинг, Токио, Москва и во сите европски метрополи. Може
да биде основа и за театарска претстава, и за опера, бидејќи, сите жанри се слеваат во
една митска река што се нарекува Есма Реџепова, таа извира во Макеоднија и се слева
во светскиот бескрај на уметничката вечност.
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Јор�ан Плевнеш
Ректор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности - ЕСРА,
Амбасадор на Македонија во УНЕСКО и драмски писател

In addition, Esma Redzepova-Teodosievska is the first woman who was awarded the
prestigious title "National Artiste of the Republic of Macedonia" for 2013. She is the third
recipient of this highest national award, among the four men - Simon Trpceski, Milco
Mancevski and Boris Trajanov.
The monograph on Esma Redzepova-Teodosievska titled "55 Years Esma With Her
Song" by Slave of Katyn is dedicated to Esma’s life, to the musical achievements of this
beneficent heroine, the most remarkable name of the Roma, Macedonian, and Balkan
folk treasure, but also of the music treasure of the world.
This monograph could re-trace the road of her exciting odyssey and it can be the basis
for a documentary film, following the example of Wim Wenders and Buena Vista Social
Club. It could be the basis for a musical, which could be staged in New York, New Delhi,
Beijing, Tokyo, Moscow and all European capitals. It could be also a basis for a theater and
opera, because all genres flow into a mythical river called Esma Redzepova rising from
Macedonia and flows into the endless world of artistic eternity.


Jordan Plevnes
Rector of University of Audiovisual Arts, ESRA Paris-Skopje-New York,
Ambassador of Macedonia To UNESCO, and a playwright
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БЛАГОДАРНОСТ

Авторот на оваа монографија Славе Николовски–Катин ја
изразува својата голема бла- годарност и почит кон Кралицата на ромската музика Есма Реџепова - Теодосиевска, која го
избра тој да биде нејзин биограф и да го подготви делото на
македонски, англиски ромски и српски јазик. Посебна благодарност авторот изразува кон д-р Елизабета Канческа-Милевска, министер за култура, што таа е воведничар на ова дело
и на Министерството за култура на Република Македонија за
финансиската поддршка и за печатењето на монографијата за
Есма Реџепова-Теодосиевска.
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СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ-КАТИН е роден во Долна Преспа, во Наколец,
а одраснал и се школувал во Љубојно, Скопје, Белград и Торонто. Тој е
посветен, главно, на животот на Македонците ширум светот и на низа
други аспекти поврзани со етничка Македонија, како и со културата,
литературата, јазикот, фолклорот, историјата, журналистиката, религијата
и други области.
Во неговиот богат творечки опус почнувајќи од првото авторско
дело „Англиско-маке�онски лимнолошки лексикон“ (1986), па до денес,
посебно внимание заслужуваат следните негови дела: „Маке�онци�е во
САД и Кана�а“ (2002) (на македонски и на англиски јазик), „Маке�онски
холокаус�“, (1990), „Маке�онски�е �равославни црковни о�ш�ини во
Авс�ралија, Кана�а и САД“ (1991), „Во Авс�ралија како �ома“ (1992),
„Маке�онскио� иселенички �еча�” (1993), „Печалбарски ко�неж“ (1993),
„Маке�онски иселенички �ано��икум“ (1996), „Иселенички хоризон�и“
(1999), „А�анас Близнаков“ (2000), „Мои�е �а�увања низ све�о�“ (2001), „Илин�ен 1903-2003 и
маке�онски�е иселеници“ (2003), „Иселеничка вр�елешка“ (2008), и „Све�о� на �ланка“ (2014) (на
маке�онски јазик), како и на �убликации�е „По �а�еки�е на Евлија Челебија“ (2007) (на �урски јазик) и
„Љубовни �риказни“ (2011) (на англиски јазик).
Особено внимание заслужуваат неговите монографиите: „Ан�реа Бранов“ од Мелбурн, Австралија
(2001), „Семејс�во�о Јановски“ од Торонто, Канада (2002), „Све�ле (С�ив) С�амевски“ од Детроит, САД
(2005), „Ми�ро�оли�о� Кирил“ од Македонија (2007), „Ѓорѓи (Џорџ) Томов“ од Њујорк (2007), „Бошко
Рајчовски–Пелис�ерски“ од Флорида (2008), „Ѓорѓија–Џорџ А�анасоски“ од Флорида, (2012), „А�анас
Близнаков“ од Гери, САД (2016) (на македонски и англиски јазиk), и „Есма Реџе�ова-Тео�осиевска“ од
Скопје (2016), (на македонски, англиски и ромски јазиk), како и делото „Гога Печенковски“ од Ресен
(2004) (на македонски јазик).
Славе Катин е коавтор и на делата: „При�онесо� на Маке�онија во све�ска�а цивилизација“ (2004),
„О� Панонија �о Егеј“ (2007), (на македонски јазик) со академик д-р Антоније Шкокљев-Дончо, „Маке�онија
во ан�ичко време“ (2010) и „Балкано� и Маке�онија“ (2014) (на англиски јазик) со академик д-р Антоније
Шкокљев-Дончо и Ристо Стефов, потоа „Во чес� на Све�и Кирил и Ме�о�иј“ (1994), „Ореоло� на Дева
Марија и Све�а Богоро�ица Сливничка во Прес�а“ (2007),(на македонски јазик) со проф. д-р Вера СтојчевскаАнтиќ, и „40 �оклоненија �ре� гробо� на све�и Кирил во Рим“ (2008) (на македонски јазик), со проф. д-р
Вера Стојчевска-Антиќ и епископ Климент, како и делата „Маке�онски вознес“ (1994) (на македонски и
англиски јазик), „Пое�ски иселенички мери�ијани“ (1995) и „Маке�они�е во Хамбург (1978-1998)“ (1997),
(на македонски јазик) трите со Фиданка Танаскова, „Пе�ар С�ама�ов“ од Чикаго со проф. Методијa
Tрајkовски (2010), „Илин�ен во Љубојно и Прес�а“ (2013) (на македонски и англиски јазик) со Бошко
Рајчовски–Пелистерски и „Силјан Мицевски“ од Битола (2015) со Ѓорѓи Лумбуровски (на македонски јазик).
Тој е познат и со неговите лексикографски изданија за деца „Ај�е �а учиме маке�онски и англиски“
(1997) (на француски и германски; потоа на �урски, со Исние Шабан; албански, со Лирија Реџепи; влашки со
Захарица Порчу и со Љатив Демир на ромски јазик), и „Англиско-маке�онски био�ехнички речник“ (1994),
потоа „Англиско-маке�онски ве�еринарен речник“, (1996) со проф. Илинка Дракулевска-Грубовиќ и проф.
Никола Јордановски, „Библиски речник“ (1997), со проф. д-р Петко Златески, „Во�ич низ ком�ју�ерска�а
�ерминологија“ (2000), со Стеван Томовски.
Тој е познат и по преведените бројни дела и трудови од македонски на англиски јазик и обратно, меѓу
кои: „Село�о Неволјани-Леринско“ (1986) (од македонски на англиски) од Ристо Кираџиев од Торонто,
на преводите на „Јубилејното издание посветено на 50-годишнината од основањето на хидробиолошки
завод – Охрид“, Охрид, 1985, на „Развојо� и исхрана�а на мла�и�е ци�рини�и во Охри�ско�о Езеро“
(1988), (од македонски на англиски), докторска дисертација на биологот Милчо Точко од Охрид,
„С�раници за Маке�онија и Маке�онци�е“ (1990) од Христо Андоновски, од Скопје и „Маке�онски
с�о�ански речник“ (1990) на Стопанска комора на Македонија, како и други преводи на научни трудови
од македонски на англиски и обратно. Тој е особено познат со преводот од англиски на македонски јазик
на романот „Алексан�ар Маке�онски“ (1988) од Урлих Вилкен.
Покрај наведените 50 публикации, Катин е автор и на повеќе од 100 научни трудови од различни
области и на над 3.000 новинарски и други текстови објавени во Република Македонија и во светот.
За Славе Николовски-Катин се објавени две публикации и тоа: Монографија за животот и делото,
насловена „Ка�ин“ (2004) (на македонски и на англиски јазик) и книгата за неговата публицистичката
дејност, насловена „Маке�онски иселенички �ор�ре�“ (2004) (на македонски јазик) од Борче Наумовски,
поранешен министер за култура на Република Македонија.
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SLAVÈ NIKOLOVSKI-KATIN was born in Lower (Dolna) Prespa, in the village
of Nakolec, while grew up and got his education in Ljubojno, Skopje, Belgrade,
and Toronto. His work is dedicated mainly to the life of the Macedonians all
over the world, and to many other aspects related to the Ethnic Macedonia,
including culture, literature, language, folklore, history, journalism, religion, etc.
Within his creative opus of works, starting from his first book, “EnglishMacedonian Limnological Dictionary” (1986) up to the present days, the following
publications deserve special attention: “Macedonians in the United States and
Canada” (2002) (in Macedonian and English), “Macedonian Holocaust” (1990),
“The Macedonian Orthodox Churches in Australia, Canada and the United States”
(1991), “In Australia as at Home” (1992), “Macedonian Immigrant Press” (1993),
“An Emigrant Desire” (1993), “Macedonian Immigrants Panopticon” (1996),
”Emigrant Horizons” (1999), “Atanas Bliznakoff” (2000), “My Travelings Around
the World” (2001), “Ilinden 1903-2003 and the Macedonian Immigrants” (2003),
“Immigrants Carousel” (2008), and “The World on the Palm” (2014), (in Macedonian). He is also the author of
the publications “On the Tracks of Evliya Çelebi” (2007), (in Turkish), and “Love Stories” (in English).
In addition, special attention deserve the following monographs: “Andrea Branov” from Melbourne,
Australia (2001), “The Family of Janovski” from Toronto, Canada (2002), “Svetle (Steve) Stamevski” from
Detroit, US (2005), “Metropolitan Kirill” from Macedonia (2007), “George Tomov” from New York, US (2007),
“Bosko Rajchovski - Pelisterski” from Florida (2008), “Gorgija - George Atanasoski” from Florida (2012), “Atanas
Bliznakoff” from Gary, US (in English and Macedonian) (2016), and “Esma Redzepova-Teodosievska” from
Skopje (2016) (in English, Macedonian and Roma), as well as “Goga Pechenkovski” from Resen (2004) and
“Siljan Micevski” from Bitola (2015) (in Macedonian).
Slave Katin is also a co-author of the following publications: “The Contribution of Macedonia to the World
Civilizisation” (2004), “From Panonia to the Aegean” (2007) (in Macedonian), with Academician Antonije
Shkokljev-Doncho, PhD; “Macedonia in Ancient Time” (2010, and “The Balkans and Macedonia” (2014) (in
English), with Academician Antonije Shkokljev-Doncho, PhD and Risto Stefov, than “In Honor of St. Cyril and
St. Methodij” (1994), “The Aureole of the Virgin Mary and St. Mary Monastry of Slivnica in Prespa” (2007), with
Professor Vera Stojchevska-Antich, PhD “40 Pilgrimages in Front of the Grave of St. Cyril in Rome” (2008), (in
Macedonian), with Professor Vera Stojchevska-Antich, PhD and the arcbishop Kliment, as well as of the books
“Macedonian Exaltation” (1994), “Poetic Immigrant Meridians” (1995), and “The Macedonians in Hanburg
(1978-1998)”, (1997), (in Macedonian) with Fidanka Tanaskova, then “Petar Stamatoff” from Chicago (2010)
with Professor Metodija Trajkovski, and “Ilinden in Ljubojno and Prespa” (2013) (in Macedonian and English)
with Boshko Rajchovski - Pelisterski, as well as “Siljan Micevski” (2015) (in English) with Georgi Lumburovski.
He is also known for his children lexicographical publications “Let’s learn Macedonian and English” (1997)
(in French, German, Vlah, Turkish, Albanian and Roma), with Isnia Shaban, Liria Redzepi, Zaharitsa Porchu and
Liatif Demir, the “English-Macedonian Biotechnical Dictionary” (1994), than the “English-Macedonian Veterinary
Dictionary” (1996) with Professor Ilinka Drakulevska-Grubovich and Professor Nikola Jordanovski, “Biblical
Dictionary” (1997), with Professor Petko Zlateski PhD (in Macedonian), and “Guide of the Computer Terminology”
(2000) with Stevan Tomovski (in Macedonian and English).
Slave Nikolovski-Katin is also known for his numerous translations such as: “The Village of Nevoljani, District
of Lerin” (1986) by Risto Kiradziev (in Macedonian and English), then the translation of the ”Jubilee Edition
of the 50th Anniversary of the Hydro-biological Institute of Ohrid” (1985), ”Development and Nutrition of the
Young Cyprinids of Lake Ohrid” (1988), the doctoral disertation of Milcho Tochko, (from Macedonian into
English), “Pages About Macedonia and the Macedonians” (1990) by Hristo Andonovski, “Macedonian Economic
Directory” (1990) by Economic Chamber of Macedonia (from Macedonian into English), and vice-versa of other
different scientific works. He is especially known for the translation of the novel “Alexander the Great” (1988)
by Ulrich Wilken, (from English into Macedonian).
In addition to the 50 mentioned publications, Katin is an author of more than a hundred scientific papers of
different fields, and of over 3.000 journalistic and other texts published in the Republic of Macedonia and in
the world.
Two books are published about Slave Katin: the monograph about his life and work entitled “Katin” (2004),
(in Macedonian and English), and the book about his publicist activity titled “Macedonian Emigrants Portrait”
(2004), (in Macedonian) by Borche Naumovski, former Minister of Culture of the Republic of Macedonia.
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ЧЕКАЈ ЖИВОТЕ
Е,Е,Е,ЕЈ ЧЕКАЈ ЖИВОТЕ
ТИ НЕ БРЗАЈ СЕ, МИ СЕ ЖИВЕЕ
Е,Е,ЕЈ СЛУШАЈ ЖИВОТЕ,
СРЦЕ ЕСМИНО ЌЕ ТИ ЗАПЕЕ.
СУМ СЕ БОРЕЛА И СУМ ГОРЕЛА
САМА СВЕТОТ ЈАС СО ПЕСНА СУМ ГО ОДЕЛА
ЈАС СУМ ДАЛА ДУША ЦЕЛА,
ШТО СУМ МОЖЕЛА
Е,Е,Е,ЕЈ ЧЕКАЈ ЖИВОТЕ
ТИ НЕ БРЗАЈ СЕ, МИ СЕ ЖИВЕЕ
Е,Е,ЕЈ СЛУШАЈ ЖИВОТЕ,
СРЦЕ ЕСМИНО ЌЕ ТИ ЗАПЕЕ.
ШТО ЌЕ ОСТАНЕ БОЖЕ ОД МЕНЕ
СЕ ОД СРЦЕ ШТО СУМ ЈАС НИШТО НЕ ЖАЛАМ
А ПО МЕНЕ ЛУЃЕ НОВИ
МОИТЕ СИНОВИ
Е,Е,Е,ЕЈ ЧЕКАЈ ЖИВОТЕ
ТИ НЕ БРЗАЈ СЕ, МИ СЕ ЖИВЕЕ
Е,Е,ЕЈ СЛУШАЈ ЖИВОТЕ,
СРЦЕ ЕСМИНО ЌЕ ТИ ЗАПЕЕ.
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