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MАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ ФИДАН ШЕМОВСКИ НЕ МОЖЕ БЕЗ М     АКЕДОНИЈАФИДАН ШЕМОВСКИ НЕ МОЖЕ БЕЗ М  

Фидан Шемовски роден во село 
Могила, Битолско, заминал во 
Германија во далечната 1969 го-

дина. Желбата да заработи пари го носи 
во туѓина, но секогаш била присутна 
мислата да се врати дома. Така минале 
цели 39 години. 

Меѓутоа, носталгијата кон родното 
место го "лекува" со често доаѓање во 
Македонија, при тоа носејќи културно-
уметнички друштва и македонски пе-
јачи аматери.

"Кога заминав за Германија - вели 
господин Шемовски - во 1969 година 
беше убав ден Велигден, голем маке-
донски празник. Останав цели 39 годи-
ни. Доаѓам често во Македонија, во мое-
то родно село Могила, во Битола, во 
Скопје. Особено кога се одржуваат фес-
тивалите 'Валандово', 'Филиграни' и 'Гоце 
фест' присутен сум речиси секоја го-
дина. Често пати сум ги мотивирал и 
сум ги организирал нашите Македонци 
аматери пејачи, кои живеат во Герма-
нија, да дојдат и да бидат дел од фес-
тивалите". 

Господин Фидан е воодушевен од 
македонските фестивали, а особено од 
"Гоце фест", за кој вели дека од сите 35 
песни кои се пеат секоја година, 32 се 
добри. За него, на овој Фестивал нема 
лоша песна. Можеби затоа што тој ги 
сака патриотските песни.

Пишува: 
Милева ЛАЗОВА

"Со македонска песна се будам и 
заспивам. Работам како возач, по 15 
часа, и не се заморувам. Песната ме 
држи буден, свеж, силен за работа. Од 
силната желба македонските песни и 
ора да не се заборават во Македонија 
сум носел и фолклорни друштва но, за 
жал, последниве неколку години не ка-

дина, но сега веќе тоа не функционира. 
Зошто? Па, не знам конкретно да кажам 
зошто. Едноставно тоа се базираше на 
хуманитарна основа, а во орга низаци-
јата секогаш беа едни исти луѓе. Во тоа 
време имавме закупено простор од 277 
метри квадратни, кој беше преграден 
во две простории. Едниот беше наменет 

Во германскиот град Евелген е поставена спомен-плоча на 
Свети Методи, така што еднаш годишно се одбележува праз-
никот 24 мај. Плочата е поставена пред 11-12 години, а еден од 
иницијаторите бил и господинот Фидан. Во оваа активност се 
вклучиле и други македонски клубови и поединци, меѓу кои е и 
сега покојниот Ташко Теодосиевски кој работел во маке дон-
ската Амбасада.   

ко како да згаснаа овие активности, по-
ради тоа што тие прекинаа со своите ан-
гажмани. Имавме наше фолкорно друш-
тво, кое беше формирано во 1985 го-

за потребите на фолклорното друштво, 
а другиот за други активности. Мислам 
дека причината за згаснување на друш-
твото е организацијата. Јас лично посто-

Желбата да се врати 
дома сè уште тлее во 
него, но како што вели 
Шемовски, ситуацијата 
која ја следи Македонија 
години наназад не 
дозволува да му се 
исполни желбата.

"Во овој град има околу 
4.000 Македонци, па се 
собираме особено кога 
се големите празници 
Велигден и Божик, а и 
кога се прославува Нова 
Година. За Велигден и 
Божик задолжително 
црквата е полна. Ги 
негуваме сите наши 
обичаи, дури и за Водици 

фрламе крст", вели 
Фидан Шемовски.



"СО МАКЕДОНСКА ПЕСНА "СО МАКЕДОНСКА ПЕСНА 
СЕ БУДАМ И ЗАСПИВАМ"СЕ БУДАМ И ЗАСПИВАМ"

ФИДАН ШЕМОВСКИ НЕ МОЖЕ БЕЗ М     АКЕДОНИЈА АКЕДОНИЈА

јано бев во клубот, настојував да ги ор-
ганизирам, меѓутоа не можам сам. Се-
пак, треба и други лица да се активираат. 
Постои желба за повторно активирање 
на друштвото, има иницијатива, но ми-
слам дека нема вистински луѓе", објас-
нува Шемовски. 

Каква е сега состојбата, односно дали 
имало и има интерес и кај помладите 
генерации за македонскиот фолклор, 
господинот Шемовски вели дека, за жал, 
родителите на децата кои сега имаат по 
30-40 години малку ги бодрат, односно 
малку ги интересира тоа да им го всадат 
во срцата на своите деца. Тој смета дека 
проблемите се во тоа што и луѓето по-
стојано работат, па имаат малку време 
за дружење. 

"Порано - потенцира Шемовски - ни 
гостуваа многу фолклорни друштва од 
Македонија, ги сместувавме во нашите 

домови, но сега ако дојде само еден 
поп го испраќаат во хотел. Затоа, пак, сè 
уште функционира фудбалскиот клуб 
'Македонија', кој се натпреварува со 
германски фудбалски клубови. Често 
ор ганизираме турнири. Постоеше и 
една македонска заедница во која спа-
ѓаа и фолклорното друштво и фудбал-
скиот клуб, заедница која се грижеше 
да ги собере Македонците на едно мес-
то, но и таа почна некако да замира. За 
среќа сè уште имаме црковна општина 
во Штудгарт, со македонски поп кој 
престојува во Минхен, но два пати во 
месецот доаѓа во нашиот град. Во овој 
град има околу 4.000 Македонци, па се 
собираме особено кога се големите 
празници Велигден и Божик, а и кога се 
прославува Нова година. За Велигден и 
Божик задолжително црквата е полна. 
Ги негуваме сите наши обичаи, дури за 

Водици фрламе крст. Оние кои доаѓаат 
во црквата и во македонскиот клуб го 
зборуваат македонскиот јазик, а ме ра-
дува и тоа што меѓу нив има и многу 
млади. Не сум сретнал Македонец кој со 
своите деца разговара на германски ја-
зик. Значи, сепак се негува мајчиниот ја-
зик. За моите ќерки можам да кажам дека 
добро го говорат македонскиот јазик".  

Желбата да се врати дома сè уште 
тлее во него, но како што вели тој си туа-
цијата која ја следи Македонија годи ни 
наназад не дозволува да му се исполни 
желбата. Но, тој е на став дека во Ма-
кедонија ќе дојдат подобри времиња. 

"Се надевам, иако имам 60 години. Ќе 
биде подобро во Македонија. Со нови 
влади, нови партии, нови закони, кре-
дити, помагање во земјоделието... Опти-
мист сум и се надевам дека во Маке до-
нија ќе биде подобро", додава Шемовски.


