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КРАТОК ОСВРТ КОН СОСТОЈБАТА ВО МАКЕДОНИЈА
ВО ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XIX ВЕК
Македонија и Македонците по неколкуте неуспешни
обиди за создавање сопствена држава, на почетокот од
втората половина на XIX век се уште се наоѓаат под
отоманско (турско) ропство. Соседите на Македонија
(Грција и Србија) веќе имаат свои самостојни држави,
кои ги користат како основа за ширење на своите
пропаганди
среде
Македонците
христијани
во
Македонија со цел да ги денационализираат
и
придобијат како основа за реализирање на своите
планови за идно освојување на Македонија. Подоцна
истото го прави и Бугарија. Отоманската империја не им
дозволува на Македонците да создадат своја Црква.
Всушност црквата која ја имале Македонците (Охридска
Архиепископија), под притисок на Грците, била укината
во 1767 година, па така најмоќна црковна организација
во тоа време во Македонија е грчката Цариградска
Патријаршија. Македонците христијани (во недостиг на
своја Црква) се принудени своите верски потреби да ги
задоволуваат во оваа грчка црква, иако не го разбираат
грчкиот јазик. И не само тоа. Во непосредна близина на
голем број цркви во Македонија (управувани од Грците)
се отвораат грчки училишта во кои македонските деца
(во недостиг на македонски училишта) се образуваат и
во кои се воспитувани од аспект на грчката пропаганда,
која тврдела и се уште тврди и дека Македонците
наводно биле „Грци“. Жесток отпор на ваквата состојба
пружила македонската интелигенција, но добар дел од
нив биле наклеветени пред турската власт од страна на
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грчките владици дека божем работеле против
Отоманската империја, по што завршувале во турските
затвори. Ваква судбина ги снашла и браќата Димитар и
Константин Миладинови од Струга – македонски
интелектуалци и преродбеници кои поради својата борба
против грчката Патријаршија, од страна на грчките
црковни великодостојници,
биле наклеветени дека
работат против Отоманската империја, по што биле
затворени во Цариград (денешен Истанбул) каде умреле
под неразјаснети околности.
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НЕКОЛКУ ПОДАТОЦИ ЗА БРАЌАТА МИЛАДИНОВЦИ

Константин Миладинов
(1830 – 1862)

Димитар Миладинов
(1810 – 1862)

Таткото на Димитар и Константин Миладинови се
викал Ристо (1783-1830) и бил оженет со Султана (17931863).
Постариот син Димитар се родил во 1810 година,
додека помладиот син Константин се родил во 1830
година. Константин бил посмртче, т.е. се родил по смртта
на татко му.
Во 1842 година Димитар се оженил со Димитра
(Митра), која починала во 1894 година.
Нивниот Зборник со народни песни и приказни бил
издаден на 24.6.1861 година.
Димитар бил затворен на 16.02.1861 поради клевета
од страна на фанариотот Мелетија (грчки архиепископ)
5

дека е агент на Русија. Претходно Димитар организирал
петиција со барање да се постави македонски владика, а
по училиштата и црквите да се проповеда на македонски,
а не на грчки јазик. Истовремено тој преведувал
молитвеници од грчки на македонски. Старите книги и
ракописите
(пергаментите)
пишувани
на
старомакедонски (на мајчин македонски јазик – прадедовски
јазик) од времето на свети Климент и свети Наум биле
уништени од грчките фанариоти со цел да се уништи
историјата и да се погрчат Македонците.
Константин отишол во Цариград за да го спасува
Димитар. Таму стигнал на 29.7.1861 година, но и самиот
бил затворен на 5.8.1861 година.
Константин починал на 18 јануари 1862 година од
тифус или офтика, а Димитар починал на 22 јануари 1862
година. Се претпоставува дека бил отруен.
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Т’ГА ЗА ЈУГ
(МОНОДРАМА)
Во затворската ќелија една силуета на човек седи
стуткана од студот во ќошот. Човекот постојано
кашла и одвреме навреме плука. Облечен е во стари
извалкани алишта –изгледа во затворот бил подолго
време. Тој е врзан со синџири и окови, кои одвреме на
време ѕвецкаат и ја параат тишината –одѕвонуваат
како некои смртни крикови во ноќта. На другата
страна на ќелијата Димитар лежи на камен лежај и
нешто пишува. Врз него паѓа слаба светлина.
Одвреме навреме во позадината се слуша свирење
на кавал (шупелка). Тоа е рефрен од некоја македонска
песна кој постојано се повторува. Димитар се
подисправа и се искашлува.
ДИМИТАР: Само железо рѓосано... и камен делкан...
како годините мои.
(Димитар го слуша свирењето, станува и оди до
вратата – наслушува. Чука на вратата)
ДИМИТАР: Еј! Ти си наш?
(Музиката запира)
ДИМИТАР:

(Кашла) Овде во занданата сите се
наши...(Се враќа до лежајот и повторно
почнува да пишува писмо.Зборува на глас):
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„Брате Константине, те молам и те колнам
во мајка, врати се дома. Овде, знаеш,
мириса на смрт. Кога ќе умрам сигурно ќе
ме фрлат на кучињата –ни гроб, ни белег
нема да се знае. Немаш толку пари да ги
платиш заптиите ниту пак кадијата... Само
свети Павле ако слези долу ќе поможе да
ме спаси... Оди дома во Струга... да ѝ
помогнеш на мојата Митра да ги школувате
децата на мајчин јазик... направете
гимназија и учете ги по букварот што
заедно го праевме во Кукуш... И брате
работи со Прличев на граматиката...
собирајте приказни и песни... народецот
наш е прав филозоф. Луѓето наши немаат
пари, знаеш, но имаат добрина и
љубов...имаат поголемо богатство... кое
повеќе вреди од златниците на богатите
Атињани. Знаеш, народните песни се наша
показател на степенот од духовното
развитие на народот. Народецот е велик
певец!“
(Повторно се слуша свирење на кавал. Се повторува
истиот рефрен. Димитар станува и доближува до
вратата. Длабоко кашла и извикува)
ДИМИТАР:

Вода! Вода! (Чука на вратата) Ако имаш
мајка, дај ми вода.

(Вратата тешко се отвора, влегува Рашид, покажува
агресивност)
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РАШИД:

Сиктер бе каур! Не ми колни мајка.

ДИМИТАР:

Вода ефенди... жеден сум. Плунката ми го
гори грлото.

РАШИД:

(Му тура вода од ѓумчето во дланките)
Еве... и немој да се дериш.

ДИМИТАР:

(Ја пие водата од дланките) Ефенди,
севишниот здравје да ти дај. Жедта ништо
не ми ја гасни. (Му подава писмо на Рашид)
Ќе те моља за услуга ефенди...ако сакаш
дај му го писмово на мојот брат.

РАШИД:

Сиктер! Сакаш гла да ми сечат.

ДИМИТАР:

Жити мајка и деца ефенди... Мојот брат е
болежлив, а еве не е дојден долго време
да ме види.

РАШИД:

(Го грабнува писмото) Не ми колни мајка!
Можи брат ти е во зандана –и тој го наљути
Султанот!

ДИМИТАР:

Страв ме фаќа. Ама ушче имам верба во
луѓето. Господ здравје да ти дај, севишен
Ефенди.

(Другиот човек бавно станува мрмори „вода, вода“ и се
обидува да дојде до двајцата, но синџирот не е доволно
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долг. Рашид го мава со стапот. Димитар го гледа со
жалење)
ДИМИТАР:

Ефенди... те молам... дај му вода.

РАШИД:

Не! Не на тој каур.

ДИМИТАР:

И тој е од мајка роден.

РАШИД:

Тој направи голем грев пред Алаха и
Султанот.

ДИМИТАР:

Ние сите сме грешни пред Бога.

РАШИД:

Тој му окара мајка на Султанот

ДИМИТАР:

Ах! И колку е осуден?

РАШИД:

100 години.

ДИМИТАР:

100 години?

РАШИД:

Султанот не се лути ако му окараш
жената –знаеш тој има многу жени.
Ама...мајка му окара,
а секој има по една мајка... за тоа нема
прочка.

ДИМИТАР:

Греота е ефенди... само вода... имај
милост.
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(Човекот како да е во транс, мрмори нешто и бавно
мавта со рацете)
РАШИД:

Ќути!

(Рашид со стап го удира другиот затвореник кој офка и
го турка Димитар на подот, а овој паѓа тромо на
подот во очајание. Рашид излегува - ја затвора
вратата. Другиот човек мрмори „вода ...вода“ и
повторно се стуткува во клопче и легнува на подот.
Повторно се слуша свирењето на кавалот. Димитар
станува од подот –бавно, се доближува до вратата,
наслушува)
ДИМИТАР:

(Довикува) Ти мора да си наше дете.
Од каде си? Како се викаш? (Пауза)
Јас сум Димитар Миладинов од Струга!

(Музиката престанува да свири, вратата повторно се
отвора и влегува Рашид)
РАШИД:

Сиктер бе каур! Што сакаш сега?

ДИМИТАР:

Ама, ама ти си наше дете.

РАШИД:

Нааше!? Ние сите сме деца на Султанот.

ДИМИТАР:

Како се викаш?

РАШИД:

Рашид.

ДИМИТАР:

Музиката што ја свириш... таа е наша.
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РАШИД:

Не знам... само таа ја знам.

ДИМИТАР:

Овчарска песна – ја имам слушнато во
Магарево и Трново –под Пелистерот.

РАШИД:

Не памтам... дете бев.... одев со овците...
и после мрак ми ги потисна очите.

ДИМИТАР:

Ти си наше дете... a се сеќаваш на татко
ти и мајка ти?

РАШИД:

Сето ми е магла пред очи... гледам само
овци и планини... чиста вода бисерна...

ДИМИТАР:

Ајде, засвири ја песната... да ми ја стопли
душата...

(Рашид му подава писмо)
РАШИД:

Имаш писмо од брат ти.

ДИМИТАР:

(Изненаден) Писмо... писмо. (Го отвора
со нетрпение и го разгледува. Кашла)

РАШИД:

Ајде доста буфташ –изгледа многу тутун
му го чуриш. Утре ќе ти донесам малку
шербет. Мојата анка многу убо го прај...
тоа било мевлем за офтика. Ајде читај,
што пишува?

ДИМИТАР:

(Чита) „Брате Димитрија. Сѐ правам да те
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извадам од занданите... ама грцката хитрост
и клевета е голема...(Прелистува) Има
неколку песни... Еве има една... можи на
кавал да се свири... се вика „Т’га за југ“!
РАШИД:

Ајде пеј?

ДИМИТАР: (Чита)
„Орелски крилја как да си метнам
и внаши стр’ни да си полетнам...
да видам Стамбол, Солун и Кукуш да видам.
да видам Охрид и Струга каде с’нце се раѓа
Оти таму зората греит душата
Бистро езеро гледаш белеит
Гледаш полето и планините
Сегде божева је хубавина
Тамо по срце в кавал да свирам
Снце да зајдвит
Ја да умирам“
РАШИД:

Само толку!? Ајде жити Господ, пак прочитај.

(Димитар повторно чита)
ДИМИТАР: „Орелски крилја как да си метнам
и в наши стр’ни да си полетнам...
да видам Стамбол, Солун и Кукуш да видам.
(Рашид го прекинува)
РАШИД:

Не не, не чини! Не треба Станбол таму да
стои... ние сме во Станбол. Таму да му го
ставиш „село да видам“.
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ДИМИТАР:

Добро. „Орелски крилја как да си
вметнам и наше село ја да си идам...“

РАШИД:

Е така...(Повторува) „Орелски крилја как
да си вметнам и в наше село ја да си
идам“... Е така му го бидва. Сега со
шупелката ќе ја свирам и пејам.

ДИМИТАР:

Така треба да се пее, како што те учи
срцето, како што бијат дамарите на
душата –да се пее како што пее народот...

РАШИД:

(Го гледа задоволно) Тие се убај лафој
учителе... убај. „И в мое село ја да си
идам“ (Излегува со задоволство и
повторува) „И в мое село ја да си идам“.

(Другиот затвореник мрмори)
ДИМИТАР:

(Гордо) Што убо зборвит... нашето
писание е божја хубавина.

(Човекот во синџири очајнички офка и мрмори „И в мое
село ја да си идам“. Димитар седнува и повторно
нешто пишува. Вратата се отвора, Рашид му носи на
Димитрија јадење и вода)
РАШИД:

Еве учителе, јади. Ти донесов леб.
Пак нешто пишуваш против Султанот? А!?

ДИМИТАР:

(Станува) Не против него ефенди – тој е
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наш заштитник. Пишувам до мојот брат.
РАШИД:

Проштално писмо?

ДИМИТАР:

Го молам да се врни дома – во
Патријаршијата има ѓаоли.

РАШИД:

Па што не го прашаш нашиот Алах да те
заштити –тој ќе те прими со отворени раце.

ДИМИТАР:

Тоа не е лек за моите рани.

РАШИД:

(Шепоти) Патријаршијата е посилна од
Султанот... Само да не ме слушни некој...
ѕидовите имаат уши, како што велите вие
каурите. На заптиите му дават напољеони
за да не ви даваме леб... само вода.

ДИМИТАР:

Ако, Господ ќе им плати.

РАШИД:

Господ та Господ... што глупав каур си.
Господ нема напољеони.(Вади шишенце од
џепот) Еве, еве ти носам шуруп... добар
бил за офтиката твоја –да ја лечиш.

ДИМИТАР:

(Изненадено) Од каде е, кој ти го даде?

РАШИД:

Не знам. (Иронично) Можи е крстена вода
од Света Гора! (Со шепот) Некој поп грцки
го донел!

ДИМИТАР:

(Потиштено) Значи, здраво-живо ми
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испрати владиката Мелетија...
(Другиот затвореник мрмори „Грцки... грцки“ и плука)
РАШИД:

Доста мумлаш, ајде земи го... мораш да ја
лечиш офтиката.

ДИМИТАР:

(Го одбива шишенцето) Не! Не се фаќам
на исто оро со ѓаволот.

(Другиот затвореник мрмори „Ѓаолот... ѓаолот)
РАШИД:

Ќути ни збор да си зуцнал... оти главата
на двајцата ќе ни оди. Ми наредија – ако
не пиеш од шурупот, леб да не ти
давам... само вода.

ДИМИТАР:

Ако и со вода се живее. А каде е
Константин? Дали го виде?

РАШИД:

(Замислено) Не. Таму никој не оди... Ни
вашиот Господ не оди.

ДИМИТАР:

(Му дава писмо) Те молам дај му го ова
писмото.

РАШИД:

Не. Ти ќе му го дајш.

ДИМИТАР:

(Изненадено) Што! Што зборвиш?
Кадијата ме помилува?

РАШИД:

(Потиштено) Ќе му го дајш кога ќе се
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видите... онаму во вашиот рај... Ми кажаа,
брат ти умре.
ДИМИТАР:

(Очајнички се фаќа за главата и паѓа на
подот) Не! Не! Кога!? (Пауза). (Со липање)
Моето братче Констатин... Не тој... јас
требаше да одам, а не тој. Тој не легнал во
бела постела за да му се радва на
невеста... ниту челад си има... Ах!
Константине...Константине...каква бољка ми
донесе.

РАШИД:

(Го фаќа за рамото игледа кон сонцето)
Учителе! Не го жали. Константин... орелски
крилја си метна и в наши стр’ни си полетна...

(Другиот затвореник мрмори „Наши стр’ни си полетна.
Димитар се исправа со гордост)
ДИМИТАР:

(Гледа кон сонцето)
Оти таму зората греит душата
Бистро езеро гледаш белеит
Гледаш полето и планините
Сегде божева је хубавина...

(Рашид го гледа Димитрија со жалење и излегува)
ДИМИТАР:

(Продолжува)
Тамо по срце в кавал да свирам
Снце да зајдвит
Ја да умирам...

17

(Димитар се фаќа за срцето и се струполува на подот
–од жал умира)
(Човекот во окови се исправа и со тешки маки
проговорува „Во наше село ја да си одам. С’нце да
зајдвит ја да умирам“)
(Во позадината се слуша кавалот на Рашид со истиот
рефрен)

Крај
(Сиднеј, март 2019 година)
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MACTEL.COM.AU
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ - ГАЛА ВЕЧЕР НА
ТЕАТАРСКА УМЕТНОСТ
1.03.2019, 12:00:00
Австралиско македонски театар од Сиднеј
СООПШТЕНИЕ
Австралиско македонскиот театар од Сиднеј во сабота 23
март со почеток во 19 часот во просториите на Hurstville
Civic Theatre, MacMahon Street, Hurstville ја организира
традиционалната Гала вечер при што ќе се доделат
награди за глума и театарска уметност под име
Александар Македонски.
Наградите се поделени во следните категории, и тоа:
Награда за најдобар дебитант; Награда за најдобра
женска придружна улога; Награда за најдобра машка
придружна улога; Награда за најдобра женска улога;
Награда за најдобра машка улога; Награда по избор на
публиката како и Награда за животно дело. Наградата
Александар Македонски исто ќе им се додели и на
индивидуалци и организации кои ја негуваат и
промовираат македонската култура во Австралија.
Исто така на оваа 4-та Гала вечер премиерно ќе се
изведе монодрамата „Т’га за југ“ од Душан Ристевски во
режија на Стефо Нанцу, а во изведба на Никола
Апостоловски, Антонио Нешковски и Стефо Нанцу. Исто
така ќе се изведе и кратката сценска изведба „Шекиракандидат за претседател на Македонија“ во изведба на
Гордана Милошевска и ќе се направи промоција на ДВД
од драмската продукција Последниот Македонец.
Влезот е бесплатен и сите сте добредојдени.
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********
The Theatre has been awarded with:
* 2015 Australian Multicultural Marketing Award for Arts and
Culture
*Prestigious Award for promoting Macedonian culture by the
President of Macedonia
Театарот е добитник на:
* Повелба на Република Македонија од претседателот на
Македонија
* Национална австралиска награда за уметност и култура
во 2015

.
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MACTEL.COM.AU
НАГРАДИ ЗА ГЛУМА „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“
ЗА 2018
28.03.2019, 11:45:00
Во Сиднеј 4-та Гала Вечер: НАГРАДИ ЗА ГЛУМА
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ЗА 2018
Минатата сабота, 23 март во просториите на Civic
Theatre во Хрствил (предградие на Сиднеј) се одржа
четвртата традиционална Гала вечер посветена на
театарската уметност при што се доделија престижните
награди Александар Македонски. За најдобра актерка
прогласена Валентина Апостоловска, а за најдобар
актер Никола Апостоловски.
Како и обично, во еден убав на високо ниво амбиент и
богата програма Австралиско македонскиот театар од
Сиднеј по четврт пат ја организира својата
традиционална Гала вечер при што за присутните изнесе
богата програма со драмски-сценски изведби преку кои
ги промовира културните достигнувања на Театарот и го
возвиши името на Александар Македонски со
доделувањето на награди за глума и сценска уметност.
Вечерта започна со прикажување на монодрамата „Тага
за југ“ од Душан Ристевски, а истата посветена на
браќата Димитар и Константин Миладинов. Главната
улога ја толкуваше Никола Апостоловски, во придружба
на Антонио Нешковски и Стефо нанцу, а во режија на
Стефо Нанцу. Со монодрамата се возвиши делото
наовие браќа кои го посветија животот за македонскиот
јазик и го изгубија поради клеветите на крчите попови и
владици. Брќата имаа желба да се изучува македонскиот
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јазик по училиштата, а не грчкиот кој подло се
преповедаше во црквите и изучуваше во црковните
училишта.

Се престави видео снимка од едукативната програма
што ја припреми Театарот за спречување на
финансиското насилство на сениорите под име “I am my
boss – I can plan my future” од Душан Ристевски во режија
на Стефо Нанцу, а улогите ги толкуваа Јаворка Котевска,
Татјана Нешковска, Антонио Нешковски и Душан
Ристевски. Исто следеше и комичната сценски
изведба Шекира-кандидат за претседател на
Македонија толкувана од Гордана Милошевска и Душан
Ристевски. Оваа изведба ја насмеа публиката до солзи.
Промоција на најновото ДВД од драмата Последниот
Македонец направи Омер Зекировски, познат
македонски режисер и продуцент кој со пофални зборови
ја отцени драмската продукција и улогата што ја завзема
театарот во Австралија.
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Театарот додели награда за уметност и култура под
името Александар Македонски, за врвно културно
остварување и промовирање на македонската култура и
нација во Австралија. За промовирање на македонскиот
јазик и култура, посебно преку песната му се додели
оваа награда на Симеон Георгиевски-Брич, познат
композитор и музичар кој 50 години активно ја промовира
културата преку фестивалот за новокомпонирани песни
„Преспа фест“ и повеќе радио
програми во Сиднеј. Наградите Александар Македонски
за театар и театарска уметност ги добија: Наградата за
најдобар дебитант и припадна на Ина Милошеска за
улогата на Македонка во Последниот
Македонец. Најдобрата женска придружна улога и
припадна на Гордана Милошевска во улогата на
Снежана, а за најдобра машка придружна улога
доби Васко Србиновски за улогата на Ристо во истата
драма. Најдобрата женска улога и припадна
на Валентина Апостоловска за улогата на Паља во
монодрамата Каменот од Роби, а наградата за најдобра
машка улога му припадна на Никола Апостоловски за
улогата на Филип во Последниот Македонец. Наградата
по избор на публиката ја доби исто така Никола
Апостоловски за истата улога. Исто Театарот додели и
награда за животно дело, а ова награда се додели од
членовите на самиот Театар за врвно достигнување во
театарската уметност. Ова награда ја доби Јаворка
Котевска која во Театарот членува осум години, а за
глума има добиено повеќе награди. Исто така им се
доделија благодарници на покровителите и помагателите
кои го помагаат и промовираат театарот.
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За неградите одлучуваше Жири комисија составена од
видните културни и филмски работници од македонската
заедница: Тони Радевски, Радица Бојковска и Иван
Трпоски, а наградите беа врачени од: Иван Трпоски,
Радица Бојковска, Љупчо Ангелевски, Рубин Нешковски,
Сашо Денковски, Гордана Милошевска и Стефо Нанцу.
Честитки до сите оние кои ги добија овогодишните
награди и честитки до целиот театарски тим што така
возвишено ја преставуваат македонската култура
посебно театарската уметност во Австралија.
Д.Р.
Фото: Тони Наумовски
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БИОГРАФИЈА НА АВТОРОТ ДУШАН РИСТЕВСКИ
Душан Ристевски е роден во 1954 год.
во Битола, Македонија. Од 1973 година
живее и работи во Сиднеј, Австралија.
Во Австралија завршил Виша социјална
школа во 1985 год., дипломирал на
Факултетот по социологија во 1991 год.,
а магистрирал во 1996 год. на
Факултетот по социологија и
хуманистика.
Aвтор e на стихозбирките: „Полутици“
(1984) издадена двојазично на англиски и македонски
јазик; „Полутици-Фрагментс“ (1989); „Страдалници на
сонот“ (1992); „Копча“ (2001); „Цвеќе-Жена“ (2003);
„Украдени мисли“ (2009) и „Забранета љубов“ (2009);
драмите/монодрамите „Страв и срам“ (2007), „Каменот
од Роби“ (2018), „Последниот Македонец“ (2018)Т’га за
југ (2020); монодрамите: „Мајка“, изведена во Сиднеј и
во Прилеп на Театарските игри „Војдан Чернодрински“
(1990), „Ченто“, изведена во Сиднеј и Волонгонг
(2015/2016), „Неда“, изведена во Сиднеј (1996 и 2016),
„Каменот од Роби“, изведена во Сиднеј (2018), „Т’га за
југ“, изведена во Сиднеј (2019); драмите: „Страв и
срам“ (2008), „Мр Балкан“ (ко-автор), (2009-10),„ Стари
и весели“ (2010), „Раскол“ (2012), „Остави ја свеќата
да гори“ (2012), „Борење со мечка“ (2013), „Ограда“
(2014), „Доктор Жими Мајка“ (2015), „Куферот“ (2016),
„Баба се мажи“ (2016), „Сонце мое“ (2017),
„Последниот Македонец“ (2018), „Баба бегалка“ (2019),
сите изведени од Австралиско македонскиот театар од
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Сиднеј. Застапен е со поезија во повеќе антологии во
Австралија, Македонија и Америка.
Наградуван е повеќепати. Драмата „Страв и срам“ во
2007 год. доби посебна награда за иновација за просвета
во здравството. Со драмата „Ограда“ се здоби со
национална награда за култура во 2015 год. Владата на
Нов Јужен Велс во 2015 год. го награди со посебна
државна награда за унапредување на драмската
уметност. Во 2015 година се здоби со наградата
„Александар Македонски“ за животно дело во
театарската уметност. За книгата поезија „Забранета
љубов“ во 2010, ја доби наградата Иселеничка
грамота, а во 2011 година за книгата поезија „Украдени
мисли“ ја доби престижната награда „Стојан Христов“
на СВП.
Душан Ристевски е основоположник на Литературното
друштво „Григор Прличев“ (1978), на Австралискомакедонскиот театар од Сиднеј (2007), член на
Друштвото на писателите на Македонија, член на
Друштвото на новинарите на Македонија и член на
Македонското научно друштво од Битола.
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SHORT REVIEW OF THE CONDITIONS IN MACEDONIA
IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY
After several unsuccessful attempts to create their own state,
at the beginning of the second half of the 19th century,
Macedonia and the Macedonian people were still under
Ottoman (Turkish) slavery. Macedonia’s neighbours (Greece
and Serbia) already had their own independent states, which
they used as a basis for spreading their propaganda among
the Macedonian Christians in Macedonia in order to
denationalize them and gain them as a basis for realizing
their future plans of invading and occupying Macedonia.
Later on, Bulgaria would do the same.
The Ottoman Empire would not allow the Macedonian people
to create their own Church. In fact, the church that the
Macedonians had (Archidioces of Ohrid), under pressure
from the Greeks, was abolished in 1767, therefore most
powerful church organization in Macedonia at that time was
the Greek controlled Constantinople Patriarchate.
The Christian Macedonians (in the absence of their own
Church) were forced to meet their religious needs in this
Greek controlled church even though they did not understand
the Greek language. And not only that, Greek schools were
opened in the immediate vicinities of the Greek run churches
in Macedonia so that Macedonian children (in the absence of
Macedonian schools) could be taught Greek and be
indoctrinated by Greek propaganda, which claimed and still
claims that Macedonians were reportedly “Greek.” The
Macedonian intelligentsia offered fierce resistance but a
good part was slandered by the Greek bishops before the
Ottoman Turkish government, for allegedly working against

29

the Ottoman Empire, after which many ended up in Ottoman
prisons.
This same fate befell the brothers Dimitar and Konstantin
Miladinovi from Struga – Macedonian, intellectuals and
revivalists who, due to their struggle against the Greek
Patriarchate, were slandered by Greek Church dignitaries
accused of working against the Ottoman Empire, after which
they were imprisoned in Istanbul where they died under
mysterious circumstances.
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SOME INFORMATION ABOUT THE MILADINOVI
BROTHERS

Dimitar and Konstantin Miladinovi’s father was Risto
(1783-1830) married to Sultana (1793-1863).
Risto’s older son Dimitar was born in 1810, while his
younger son Konstantin was born in 1830. Konstantin was
born after his father died.
Dimitar married Dimitra (Mitra) in 1842. Mitra died in
1894.
Dimitar and Konstantin Miladinovi’s collection of folk
songs and stories was published on June 24, 1861.
Dimitar was imprisoned on February 16, 1861. He was
defamed by the Phanariot Meletia (Greek archbishop) who
accused him of being a Russian agent. Before that Dimitar
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organized a petition asking for a Macedonian bishop to be
appointed and for the schools and churches in Macedonia to
use the Macedonian language, not Greek.
At the same time, Dimitar translated prayers from Greek
to Macedonian. Old books and manuscripts (parchments)
written in Old Macedonian (in the native Macedonian
language - ancestral language) from the time of St. Kliment
and St. Naum were destroyed by the Greek Phanariots in
order to destroy the Macedonian history and crush the
Macedonian people.
Konstantin went to Istanbul to save Dimitar. He arrived
on July 29, 1861 but was imprisoned on August 5, 1861.
Konstantin died on January 18, 1862 of typhus, and
Dimitar died on January 22, 1862. He is believed to have
been poisoned.
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LONGING FOR THE SOUTH
(MONODRAMA)
Crouched from the cold a silhouette of a man sits in the
corner of a prison cell. The man is constantly coughing and
spitting from time to time. He is dressed in dirty old clothes he seems to have been in prison for a long time. He is bound
with chains and shackles, which occasionally rattle and break
the silence - ringing like some deadly cries of the night. On
the other side of the cell is Dimitar lying on a rock, lying down
and writing something. A faint light shines on him. You can
hear a flute playing in the background from time to time. It is
playing a Macedonian song that is constantly repeating.
Dimitar straightens himself and coughs.
DIMITAR:

Just rusty iron... and a carved stone... like my
years.
(Dimitar hears the flute playing, gets up and goes to the door
- he listens. He knocks on the door)
DIMITAR:

Hey! Are you one of us (Macedonian)?

(The music stops)
DIMITAR:

(Coughs) Everyone here in the dungeon is one
of us (Macedonian)... (He returns to the rock
and starts writing again. He speaks out loud):
“Brother Konstantin, please I implore you, in our
mother’s name, go home. This place stinks of
death. When I die, they will surely throw me to
the dogs – there will be no grave or marker for
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me. You don’t have the kind of money needed to
pay off the guards or the Muslim judge... Only St.
Paul, if he comes down, will help save me... Go
home to Struga... help my Mitra educate our
children in their mother tongue... start a school
and teach them according to the primer we both
prepared in Kukush... And brother, work with
Prlichev’s grammar... collect stories and songs...
our people are true philosophers. Our people
don’t have money, you know, but they do have
kindness and love... this is true wealth... which is
worth more than the gold coins of the rich
Athenians. You know, our folk songs are the way
to our spiritual development as a people. Our
people are greatest poets!”
(The flute is again heard playing. The same melody is
repeated. Dimitar gets up and walks towards the door. He
coughs deeply and shouts.)
DIMITAR:

Water! Water! (He then knocks on the door.) If
you are born of a mother, give me some water.

(The door is heard opening and Rashid walks in showing
aggression)
RASHID:

Screw you, infidel (Christian)! And stop cursing
my mother.

DIMITAR:

Water Master... I’m thirsty. My saliva is burning
my throat.
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RASHID:

(He pours water from a pot into Dimitar’s palms)
Here... and don’t you shout again!.

DIMITAR:

(Drinks the water from his palms) Master, may
the almighty grant you good health. Nothing can
extinguish my thirst. (He gives a letter to
Rashid) I beg you to do me a favour Master... if
you wish, give this letter to my brother.

RASHID:

Screw you! You want them to cut off my head.

DIMITAR:

I beg you in your mother’s name and in your
children’s name, Master... My brother is sick,
and he hasn’t come to see me for a long time.

RASHID:

(Grabs the letter) Don’t curse my mother!
Maybe your brother is in a dungeon – maybe
he made the Sultan angry!

DIMITAR:

I am afraid. But I still have faith in people. God
bless you, Grand Master.

(The other man slowly stands up, murmurs “water, water”
and tries to reach Rashid but the chain is not long enough.
Rashid waves his stick at him. Dimitar looks at the man with
a sad look)
DIMITAR:

Master... please... give him some water.

RASHID:

No! Not to that infidel.

DIMITAR:

He is also born of a mother.
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RASHID:

He committed a great sin before Allah and the
Sultan.

DIMITAR:

We are all sinners before God.

RASHID:

He swore against the Sultan’s mother.

DIMITAR:

Ah! And what kind of sentence did he get?

RASHID:

100 years.

DIMITAR:

100 years?

RASHID:

The Sultan is not angry if you insult his wife –
you know he has many wives. But... if you
insult his mother, everyone has one mother...
there is no forgiveness for that.

DIMITAR:

It is a sin Master to deny him... it’s just
water... have mercy…

(The man seems to be in a trance, muttering something and
slowly waving his arms)
RASHID:

Shut up!

(Rashid hits the prisoner with a stick who then pushes
Dimitar to the floor, and he too falls on the floor in despair.
Rashid leaves the cell and closes the door. The man again
mutters “water… water” and curls up and lies on the ground.
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The flute is heard playing again. Dimitar gets up from the
floor - slowly approaches the door and listens)
DIMITAR:

(Shouts) You must be one of our boys
(Macedonian). Where are you from? What’s
your name? (Pauses) I am Dimitar Miladinov
from Struga!

(The music stops playing, the door opens again and Rashid
enters)
RASHID:

Screw you infidel! What do you want now?

DIMITAR:

But, but you are one of our boys
(Macedonian).

RASHID:

One of ours!? We are all children of the
Sultan.

DIMITAR:

What’s your name?

RASHID:

Rashid.

DIMITAR:

The music you are playing... it’s ours
(Macedonian).

RASHID:

I don’t know... I only know how to play it.

DIMITAR:

It’s a shepherd’s song – I’ve heard in
Magarevo and Trnovo - under Mount Pelister.

RASHID:

I don’t remember... I was a child... I went with
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the sheep... and after that everything turned
dark.
DIMITAR:

You are one of us (Macedonian)... do you
remember your father and mother?

RASHID:

It’s all like fog in front of my eyes... I only see
sheep and mountains... clean and crystal
clear water...

DIMITAR:

Play the song... to warm my soul...

(Rashid gives him a letter)
RASHID:

You have a letter from your brother.

DIMITAR:

(Surprised) Letter... letter. (He opens it
impatiently and looks at it. Coughs)

RASHID:

Enough coughing – you sound like you’ve
been smoking a lot of tobacco. Tomorrow I’ll
bring you some syrup. My anka makes
excellent syrup... it’s good medicine for
tuberculosis. Now read the letter, what does it
say?

DIMITAR:

(Reads) “Brother Dimitar. I am doing my best
to get you out of the dungeons... but the Greek
hatred and slander is great... (Browses
through the letter) There are a few songs...
Here’s one... it can be played on a flute... it’s
called ‘Longing for the south!’...”
38

RASHID:

Go ahead, sing it!?

DIMITAR:

(Reads)
“Eagle wings how I can fling
To our places for me to fly...
To see Tsari Grad (Istanbul),
Solun and Kukush to see...
To see Ohrid and Struga when the sun rises
Because there the dawn warms the soul
In the clear lake you see whitewash
You see the valley and the mountains
God’s beauty is everywhere
I can play my flute there to my heart’s content
To sunset
Until I die “

RASHID:

That’s all!? In your God’s name read it again...

(Dimitar reads it again)
DIMITAR:

(Reads)
“Eagle wings how I can fling
To our places for me to fly...
To see Tsari Grad (Istanbul),
Solun and Kukush to see...”

(Rashid interrupts)
RASHID:

No, no, it’s no good! Istanbul should not be
there... we are in Istanbul. In its place put
“village for me to see”.
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DIMITAR:

Okay. “Eagle wings how I can fling and to our
village I should go...”

RASHID:

It should be like this... (He repeats) “Eagle
wings, how can I fling on myself and go to our
village”... That’s how it should be. Now I will
play it on my flute and sing it.

DIMITAR:

That’s how you should sing it, as your heart
teaches you, with your soul - sing it like the
people sing...

RASHID:

(Looks at him contentedly) They’re nice words
teacher... nice. “And to my village I will go” (He
comes out of the cell happy and repeats) “And
to my village I will go”.

(The other prisoner mutters something)
DIMITAR:

(Proudly) The words speak so beautifully... our
writing is God’s beauty.

(The chained man desperately moans and mutters, “I too
want to go to my village.” Dimitar sits down and writes
something again. The door opens, Rashid brings Dimitar
food and water)
RASHID:

Here teacher, eat. I brought you bread. Are
you writing something against the Sultan
again? Ah!?
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DIMITAR:

(Stands up) Not against him Master - he is our
protector. I am writing to my brother.

RASHID:

A farewell letter?

DIMITAR:

I am begging him to go home - there are devils
in the Patriarchate.

RASHID:

So why don’t you ask our Allah to protect you –
he will receive you with open arms.

DIMITAR:

It’s not a cure for my wounds.

RASHID:

(Whispers) The Patriarchy is stronger than the
Sultan... I hope no one hears me... the walls
have ears, as you infidels say. The guards are
given gold coins so that they don’t give the
prisoners bread... just water.

DIMITAR:
RASHID:

That’s okay, God will rightly pay them.
God this and God that... you are a stupid infidel.
God has no gold coins. (He took a bottle out of
his pocket.) Here, I brought you the syrup... it is
good for tuberculosis – it will cure it.

DIMITAR:

(Surprised) Where did it come from, who gave it
to you?

RASHID:

I don’t know. (Ironically) It may be holy water
from Sveta Gora (Mount Athos”! (With a
whisper) Some Greek priest brought it here!
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DIMITAR:

(With sadness) In other words, this is a
greeting from Bishop Meletia...

(The other prisoner mutters “Greek... Greek” and spits)
RASHID:

Stop mumbling and take it... you have to
treat the tuberculosis.

DIMITAR:

(Rejects the bottle) No! I will not dance with
the devil.

(The other prisoner mutters “The devil... the devil”)
RASHID:

Shut up and not a word... because both of
our heads will go. They ordered me - if you
don’t drink the syrup, I am not supposed to
give you bread... just water.

DIMITAR:

That’s okay; one can live with just water. And
where is Konstantin? Did you see him?

RASHID:

(Thinks for a moment) No! Nobody goes
there... Not even God goes there.

DIMITAR:

(Gives him a letter) Please give him this
letter.

RASHID:

No. You will give it to him.

DIMITAR:

(Surprised) What!? What are you saying?
The judge pardoned me?
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RASHID:

(With sadness)You’ll give it to him when you see
each other... in your paradise... They told me
your brother died.

DIMITAR:

(In desperation he grabs his head and falls to
the floor) No! No! When!? (There is a
pause).(With sobbing) My little brother
Konstantin... Not him... I was supposed to go,
not him. He didn’t lie down on a white bed to
rejoice with a bride... nor did he have children...
Ah! Konstantin... Konstantin... what pain you
have caused me.

RASHID:

(He grabs him by the shoulder and looks at the
sun) Teacher! Don’t feel sorry for him.
Konstantin... he got his eagle’s wings and has
really flown off to our (Macedonian) places...

(The other prisoner mutters) “To our places he has flown.”
(Dimitar proudly straightens himself)
DIMITAR:

(Looking at the sun)
There the dawn warms the soul
In a clear lake you see whitewash
You see the valley and the mountains
God’s beauty is everywhere…

(Rashid looks at Dimitar with a sad look and leaves)
DIMITAR:

(Continues)
There I can play the flute to my heart’s content
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There the sun is shining
There I will die...
(Dimitar grabs his heart and collapses on the floor unfortunately he dies)
(The man in shackles straightens up and speaks with great
difficulty.) “Let’s go to our village. Let the sun go down so I
can die.”
(Rashid’s flute is heard playing the same tune in the
background)
The End

(Sydney, March 2019)
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