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ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНЕЦ 
 (Драма во три чина) 

 
ЛИЦА: 
 

ПРВ ЧИН: 
 
ФИЛИП ФИЛИПОВСКИ – 50 годишен 
СНЕЖАНА ФИЛИПОВСКА (сопруга на Филип) – 45 
годишна 
МАКЕДОН ФИЛИПОВСКИ (син на Филип) – 22 годишен 
МАКЕДОНКА ФИЛИПОВСКА (ќерка на Филип) – 23 
годишна 
СОЛУНКА ФИЛИПОВСКА (мајка на Филип) – 75 годишна 
ТЕУТА (другарка на Македон и Македонка) – 22 годишна 
СЛАВЕ (сосед на Филиповци) – 60 годишен 
НАСИЛНИК 1 
НАСИЛНИК 2 
ДЕТЕКТИВ 1 
ДЕТЕКТИВ 2 
 

ВТОР ЧИН: 
 
ФИЛИП ФИЛИПОВСКИ  
МАКЕДОН ФИЛИПОВСКИ  
СОЛУНКА ФИЛИПОВСКА 
МАКЕДОНКА ФИЛИПОВСКА  
СЕНИШТЕ 1 
СЕНИШТЕ 2 
СЕНИШТЕ 3 
ГРАНИЧАР 
РОМКА 
АТИНА 
ЈОРГОС 
АНТИКВАРНИК 
БЕГАЛЕЦ 
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ГРОБАР 
НАШИОТ 
ВАШИОТ 1 
ВАШИОТ 2 
ВАШИОТ 3 
 

ТРЕТ ЧИН 
ФИЛИП ФИЛИПОВСКИ  
МАКЕДОН ФИЛИПОВСКИ  
СОЛУНКА ФИЛИПОВСКА 
ДОСТА СТОЈАНОВСКА – 22 годишна 
МАРИЈА КУЗМАНОВ (сестра на Филип) – 55 годишна  
РИСТО СТОЈАНОВСКИ (татко на Доста) – 55 годишен 
ПЕТРА СТОЈАНОВСКА (мајка на Ристо) – 95 годишна 
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ПРВ ЧИН: 
 
ФИЛИП ФИЛИПОВСКИ – 50 годишен 
СНЕЖАНА ФИЛИПОВСКА (сопруга на Филип) – 45 
годишна 
МАКЕДОН ФИЛИПОВСКИ (син на Филип) – 22 годишен 
МАКЕДОНКА ФИЛИПОВСКА (ќерка на Филип) – 23 
годишна 
СОЛУНКА ФИЛИПОВСКА (мајка на Филип) – 75 годишна 
ТЕУТА (другарка на Македон и Македонка) – 22 годишна 
СЛАВЕ (сосед на Филиповци) – 60 годишен 
НАСИЛНИК 1 
НАСИЛНИК 2 
ДЕТЕКТИВ 1 
ДЕТЕКТИВ 2 
 
Семејството Филиповски живее во Битола, Република 
Македонија и дејствието на првиот чин се одвива во 
Македонија во почетокот на 2017 година кога се случи 
политичка криза. Семејството Филиповски е во 
економска криза. Филип е електронски инжинер, нема 
работа но приватно работи дома - поправа компјутери. 
Снежана работи во конфекција. Македон и Македонка 
завршија факултет, но не се во работен однос. Солунка 
е пензионерка и финансиски речиси сите зависат од неа. 
Славе е стечаец и не е во работен однос. Сите лица кои 
се од македонско потекло носат видливи крстови околу 
вратот. Снежана, Македонка, Македон и Славе 
постојано пушат цигари, специфично за луѓе од оваа 
социо-економска класа. Дејствието се одвива во 
дневната соба која е скромно но добро уредена. Од 
едната страна (во позадината) има како мала кујна, а од 
другата страна постои регал/шкаф со чаши итн, но и на 
нив се поставени национални обележја (знаме, антички 
фигури итн.) Од другата страна на собата, Филип има 
работна маса на која поправа компјутери. 
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ПРОЛОГ 

 
Дејствието се случува надвор (куќен двор) како во сон. 
Се слуша звук на виулица и завивање на волци. Филип 
носи секира – сака да го пресече дабот во нивниот двор. 
Неговата мајка Солунка го пресретнува. Двајцата се 
облечени во зимски палта со шалови и капи. 

 
СОЛУНКА: Добро утро сине! Каде си тргнал со секирата 

толку рано? Да не одиш в шума по дрва? 
 
ФИЛИП: Не...Ќе го сечам дабот. 
 
СОЛУНКА: (Изненадена) Не! Жити мене немој синко, не 

го сечи дабот. 
 
ФИЛИП: Дрва ни требат, коските да си ги стоплиме – 

гледаш ќе измрзнеме. 
 
СОЛУНКА: Дабот во зима нѐ топли во лето нѐ лади. 
 
ФИЛИП: Зошто ни е!?  
 
СОЛУНКА: Дабот е исконски – корењата се подлабоки 

дури од нашето племе... допираат на другата 
страна на земјата.... а види го колку е 
извишен и племенит... допира до рајот. 

 
ФИЛИП: Само лисја берам, не можам да ги 

дособерам, ѓубре насекаде... а и ќе се 
грееме неколку години. 

 
СОЛУНКА: Синко, нашите кралеви Филип и Александар 

на круните имаа лисја од даб...тоа ја 
покажува јачината и тврдоста на нашата 
нација. 

ФИЛИП: Не ни треба – само ни го сенчи животот. 
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СОЛУНКА: Тој е нашата сила нашиот заштитник. Кога ќе 

го сечиш коренот – ние сме ништо, ќе се 
уништиме. 

 
ФИЛИП: Мајко, ние сме пиреј – троска, нема да се 

сотре нашето племе. 
 
СОЛУНКА: Се лажеш синко... се лажеш. Другата троска 

е подива... туѓа е, никој не знае од каде е 
донесена, ама гледаш, секаде завладеа... 

 
ФИЛИП: Мајко! (Покажува кон север) Гледај – онаму е 

иднината! 
 
СОЛУНКА: (Со потсмев) Иднина! Без корен нема 

иднина... 
 
ФИЛИП: (Потиштено) Без корен нема иднина... 
 
(Се слуша звук на виулица и завивање на волци) 
 
(Затемнување на сцената) 
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СЦЕНА 1 
(Нема иднина) 
 
(Во позадина свири композицијата од Синтезис „Љубов и 
смрт„ или „Чума“. Влегува Филип во дневната соба. 
Облечен е во пиџами, штотуку станал од спиење – 
косата му е разбушавена. Солунка е во кујната, вари 
кафе) 

 
СОЛУНКА: (Го погледнува, се смее) Стана синко? 

Сакаш кафе?  Изгледаш како да си се борел 
со некоја мечка. 

 
ФИЛИП: Не можев цела ноќ да спијам. Овие изборите 

ни го пореметија животот. Во парламентот 
влегоа криминалци и терористи. Ми се иде 
да отидам во парламентот и сите да ги 
испотепам... Барем мирно ќе спијам. 

 
СОЛУНКА: Татко ти, лесна да му е земјата, често пати 

велеше дека на Македонија ѝ требат 
гемиџии и дека политичарите треба да се 
колнат пред ножот и пиштолот дека ќе ја 
бранат Македонија. А овие сите се 
пилиштарци и се натпреваруваат кој 
поевтино ќе ја продаде Македонија. 

 
ФИЛИП: Мамо те молам, толку рано не ме „пали“, 

остави ме малку да си ги одморам мислите. 
 
СОЛУНКА: (Му носи кафе) И јас не можам да спијам... 

се плашам... се плашам - пред нашите очи 
нѐ делат – нѐ сецкаат како да сме морков... 
нѐ уништуваат. Гледаш, брат со брат не 
сакаат да се видат. Во Парламентот 
влегуваат кукавички јајца. 
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ФИЛИП: (Го зема кафето) Да...тие се сматок јајца. 
(Пауза) Море, лош сон сонував. 

 
СОЛУНКА: Каков? Зошто лош? 
 
ФИЛИП: Што се случи со тој дабот што ни беше во 

дворот? 
 
СОЛУНКА: А! Го паметиш дабот? Ти беше многу мал... 
 
ФИЛИП: Тато ни имаше лулашка направено. Јас и 

Марија по цел ден се лулавме. 
 
СОЛУНКА: (Се замислува) Знам... тогаш бевте 

најрадосни. Ама се исуши. 
 
ФИЛИП: Како така, се исуши? 
 
СОЛУНКА: Онај комшијата Стево го отру, оган да го 

изгори. 
 
ФИЛИП: Зошто? 
 
СОЛУНКА: Зошто? Катиљ човек – лисјата му правеле 

ѓубре во дворот. Па и затоа аир не виде. 
(Замислена) Дабот е свето дрво. 

 
ФИЛИП: Вие сакавте куќата да му ја купите. 
 
СОЛУНКА: Сакавме за сестрат и да ја земеме, ама тој 

за инает им ја продаде на овие Шиптарите. 
 
ФИЛИП: Море поган човек. И каде е сега? 
 
СОЛУНКА: Децата му избегаа во Германија а тој со 

жена му отидоа во Старечки дом. Аир не 
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виде од парите. Купија стан, а повеќето пари 
ги искоцкал. 

 
ФИЛИП: Дабот, дабот е убаво дрво... 
 
СОЛУНКА: Јас сочував семе... ако сакаш можеме пак да 

посадиме. 
 
(Влегува Снежана и му подава на Филип писма-сметки. 
Снежана почнува да си ги средува ноктите. Солунка 
нешто плете или шие на рака.  Филип ги разгледува 
сметките што треба да ги плати) 
 
ФИЛИП: (Разочарано ги крева рацете) Еве сметка и 

за струја ни дојде... а за телефонот и 
комуналии немаме уште платено. Сега што 
ќе правиме? 

(Пауза) 

 
СОЛУНКА: Мене ме прашуваш или Снежа? 
 
ФИЛИП: Никој не прашувам... самиот си зборувам. 
 
СОЛУНКА: Додека сѐ уште сте млади, земи си го 

семејството и оди на село. Татко ти има 
голема сермија таму.... Работи ја и нема да 
гладуваш. 

 
ФИЛИП: Мамо, зошто не си ја гледаш работата. 
 
СОЛУНКА: И на децата ќе им биде добро – гледаш 

одвде денгубат.  
 
СНЕЖАНА: Мајко, сто пати ти имаме кажано дека нема 

да одиме во Мариово овци да пасиме. 
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СОЛУНКА: Одгледувајте пчели... садете пченица. 
Гледаш субвенции даваат... нема да 
зажалиш. 

 
ФИЛИП: Не се правам селанец. 
 
СОЛУНКА: Субвенции даваат и за селски туризам... 

куќата е голема... 
 
СНЕЖАНА: (Иронично) Да, големо ѓубре од камења. 

 
СОЛУНКА: (Ја ниша главата) Ах да можев да си одам 

во моето село... Овде не седев. Нѐ откорнаа, 
просвиги донесоа – оган да ги изгори. 

 
(Влегуваат Македонка и Македон) 
 
МАКЕДОН: Мамо, што има за јадење? 
 
СНЕЖАНА: Што ти е бе тебе? Пред два саати 

појадуваше и пак јадење бараш. 
 
ФИЛИП: (Кон Македонка) Што, ти не си на работа? 

 
МАКЕДОНКА: Не, не работам повеќе... не можам да 

поднесам некои глупави со осмолетка да ми 
наредуваат. 

 
СНЕЖАНА: (Скокнува од столот) Леле мори мајко, што 

ти е тебе? Барем два месеци да 
поработеше, да стекнеше искуство. 

 
МАКЕДОНКА: Искуство во што? Пречекување муштерии и 

чистење на излозите. Ајде те молам, не ми ја 
уништувај интелигенцијата. 
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СНЕЖАНА: (Растревожено) Јас за 400 денари денот 

работам и се убивам од шиење. Оној Гркот 
над глава ни стои... уште што не зел камшик 
да нѐ тепа... а ти дремиш таму и на 
мобилката си по цел ден. 

 
МАКЕДОНКА: Доста не ми се дери – ќе најдам друга    

работа. 
 
СНЕЖАНА: Е, така е, лесно се наоѓа. 
 
ФИЛИП: Сега заборави да одиш во Халкидики. 
 
СНЕЖАНА: Пари мене не ми барај, сама снаоѓај се. 
 
СОЛУНКА: Море, не ви треба да му правите бизнис на 

Грчиштата. 
 
МАКЕДОНКА: Теута ќе го праша татко ѝ да ми помогне за 

работа. 
 
СНЕЖАНА: Не! Тоа никако! Од криминалец ли ќе бараш 

помош? 
 
МАКЕДОНКА: Мамо, знам самата да се снајдам – со Теута 

заедно ќе работиме. 
 
СОЛУНКА: (Ја гали Македонка по косата) Внучко! Нив 

не може да им се верува. Слушај ги 
родителите. 

 
ФИЛИП: А за „шарените“ можеш бесплатно да 

работиш. Му помагаш на Сорос да ровари во 
Македонија? 

 
МАКЕДОН: Си го губи времето...а јас дадов молба за 

бугарски пасош. 
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ФИЛИП: (Разочарано) Што! Вистина!? (Ги остава 

алатите) Абе ти си будала! 

 
СОЛУНКА: (Се крсти) Не мислев ова ќе го доживеам. 
 
СНЕЖАНА: (Му приоѓа) Македон, сине, тоа не ти треба. 

 
МАКЕДОН: Дадов и молба да работам како бармен на 

брод. Само со бугарски пасош ќе ме 
примаат. 

 
ФИЛИП: Што зборуваш глупости. Со факултет 

бармен? 
 
МАКЕДОН: Никаде не вработуваат со факултети...  
 
СНЕЖАНА: Ете, за џабе учењето... 
 
ФИЛИП: Не си го коцкај животот. Ќе најдеш работа... 

или пак еве работи со мене – гледаш имам 
полно работа. 

 
МАКЕДОН: Не! Со тебе никогаш нема да работам. 
 
СНЕЖАНА: Зошто – не сакаш да ти вика?  
 
ФИЛИП: Не сака да го контролирам... (Го подмавнува 

по главата) Ехе господине, нема кај мене да 
тргаш цигарчина.  

 
МАКЕДОН: Барем светот ќе го видам... Ќе се смотам со 

некоја Бразилка од Рио (Игра зумба) Јее!. 

 
(Некој чука на вратата. Влегува Славе. Носи со себе 
компјутер. Се поздравува – сите го отпоздравуваат) 
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СЛАВЕ: Добр ден! За каква Бразилка зборуваш – 
може да дојдам со тебе? 

 
МАКЕДОН: Ах не чичко Славе, ти си стар за тие работи. 
 
ФИЛИП: Ќе си го повредиш грбот. 
 
СНЕЖАНА: Море ќе си го шиниш вратот од гледање. 
 
СОЛУНКА: Славе, синко, Слободанка ќе ти дојди на сон, 

цела ноќ ќе те гази. 
 
СЛАВЕ: Аман бре луѓе, оставете ме малку да 

сонувам.  
 
(Сите се смеат) 
 
ФИЛИП: Гледаш, стечајци никој не сака. 
 
СЛАВЕ: Сите бегаат од мене, како да сум некоја 

чума. 
 
ФИЛИП: (Кон Славе, во однос компјутерот) Што му е 

сега на бебето? 
 
СЛАВЕ: Болно е, очите не му работат. Не можам со 

децата да се видам... 
 
СНЕЖАНА: Што не им речеш да те земаат кај нив – секој 

ден ќе ги гледаш. 
 
СЛАВЕ: Да ме земаат!?Море матната да ме земи. 
 
СОЛУНКА: Ау! Плукни си го зборот... уште си млад. 
 
(Македонка и Македон се упатуваат кон излезната 
врата) 
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МАКЕДОНКА: Ајде чао! Јас одам. 
 
МАКЕДОН: И јас... (ја следи) 

 
ФИЛИП: Каде одите? 
 
СНЕЖАТА: Пазете! 
 
СОЛУНКА: Господ да ве чува! (Се крсти) 
 
(Затемнување на сцената) 
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СЦЕНА 2 
(Шарена револуција) 
 
(Дејствието се случува во дневната соба. Филип му го 
поправа компјутерот на Славе. Славе го гледа Филип 
како работи, пуши цигара и си потпивнува ракија. 
Снежана работи во кујната, Солунка чита весник) 
 

СЛАВЕ: Ќе биди нешто?  
 
ФИЛИП: Ќе биде... Само, плаче за нов. 
 
СЛАВЕ: И јас плачам да бидам млад, ама ... Само 

„скајпот“ да работи, другото не е важно. 
 
(Во собата влегува Македонка и Теута. Се смеат и се 
гледа веселост на нивните лица) 

 
СНЕЖАНА: (Кон Македонка и Теута) Дојдовте... Каде 

скитавте? 
 
МАКЕДОНКА: Овде сме... Мамо, сакам со Теута да одам 

во Скопје. 
 
СНЕЖАНА: Во Скопје! Што мајка ќе барате таму? 
 
МАКЕДОНКА: Со другарките...ќе шетаме. 
 
СНЕЖАНА: Зошто си во рацете така извалкана? 
 
МАКЕДОНКА: (Збунето) Ах...Ништо... со боја се извалкав. 

 
СНЕЖАНА: Оди изми се, да не те гледам таква во 

рацете. (Кон Теута) Теута, како е мајка ти? 

Се врати од одмор? 
 
ТЕУТА: Се врати 
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МАКЕДОНКА: (Ѝ ја покажува раката на Теута) Види 

мамо, види што ѝ купи од Дубаи? 
 
СНЕЖАНА: (Погледнува) Што? Прстен!? Ауу што убав... 

дај да го видам? 
 
ТЕУТА: (Гордо) Со четири карати дијамант. 

 
СНЕЖАНА: Вистина!? Ах што убаво изгледа. Да не се 

мажиш? 
 
ТЕУТА: (Се смее) Не! 

 
МАКЕДОНКА: Мамо, вие кога ќе ми купите таков прстен? 
 
СНЕЖАНА: Кога? Никогаш! Овој вреди повеќе од нашата 

куќа... 
 
ТЕУТА: Мислам дека е околу десет илјади евра. 
 
СНЕЖАНА: (Кон Македонка) Ете виде! Оди работи и ти 

ќе си купиш. (Кон Теута) Ама мајка ти 

ужива... постојано оди на одмор и шопинг. А 
пред некое време ја видов возеше нов 
мерцедес. 

 
ТЕУТА: А да...татко ми ѝ го купи за роденденот. 
 
СНЕЖАНА: Ете гледате, вие треба да си најдете такви 

мажи, богати, а не да си го губите времето со 
некои пилиштарци. 

 
ТЕУТА: Ама таа со татко ми тешко работат... Знаеш 

не е лесно... посебно сега со овие 
политиките. 
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СНЕЖАНА: Знам, за сите е тешко. Татко ти што вели? За 
кој гласаше? 

 
ТЕУТА: Знаеш... Тој мисли дека ни треба промена... 

треба да влеземе во Европа... за да имаме 
подобра иднина. 

 
СНЕЖАНА: Па се надевам... за вас младите треба 

работа за да имате иднина... 
 
(Влегува Македон, целиот возбуден) 

 
МАКЕДОН: (Покажува на мобилниот, кон Македонка и 

Таута) Видете... видете на фејсбук? Некој ве 

има сликано... 
 
(Теута и Македонка гледаат со возбуда и бараат на 
своите мобилни) 

 
МАКЕДОНКА:(Се смее) Ха ха...Сега изгледа како 

виножито...  
 
ТЕУТА: (Се смее) Ха ха... Никогаш нема да можат да 

го измијат... 
 
МАКЕДОН: Сега е за во топилница... можат денари да се 

направат од него. 
 
ФИЛИП: Што е, какви глупости направивте? 
 
МАКЕДОН: Теута и Македонка од твојот Филипче 

направија кловн. 
 
(Филип е во шок, Солунка и таа во шок го остава 
весникот) 

 
СОЛУНКА: Аии! Срам да ви е. Немате никаков почит. 
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ФИЛИП: Море, колку сте лесни... и сега ако ве фатат, 
кој ќе плаќа казна? 

 
МАКЕДОНКА: Ние ќе платиме. 
 
ФИЛИП: Со што, со вошки! Или пак Сорос ќе ви 

плати. 
 
ТЕУТА: Нема да нѐ фатат – ништо не се гледа... 
 
МАКЕДОН: Аха ништо! Види... еве сте... цел свет 

знае.(Покажува на мобилниот) 
 
(Македонка и Теута повторно гледаат на мобилниот  
возбудено) 

 
ТЕУТА: Чекај, чекај да видам – ау! Носот му го 

направив како црвена пиперка... 
 
МАКЕДОНКА: Јас му направив заби на Дракула... 
 
ТЕУТА: Види, види колку има прегледи... три илјади 

само за десет минути. Вао! 
 
МАКЕДОНКА: Ова ќе биде најгледано...Кул! 
 
ФИЛИП: (Ја ниша главата) Море глупави деца. 

 
СНЕЖАНА: Остави ги децата. Добро прават. Сакаш како 

нас да ќутат и во страв да живеат. 
 
ФИЛИП: Треба да прават добри дела – нас како што 

нѐ учеа родителите. 
 
СНЕЖАНА: Ама еве на што дојдовме... досега деспоти 

беа на власт и само гледаа да украдат, а за 
нас со крстот на чело, што добивме? 
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СОЛУНКА: Тој што е чесен – мирно си спие. 
 
СНЕЖАНА: Мирно! Само кога ќе лапнам два лексилиуми 

мирно спијам. 
   
СЛАВЕ: (Во полупијана состојба, кон Теута) А 

зошто мори чупе не ги ишаравте 
спомениците на УЧК-ите во Липково и 
Слупчане, а? Туку ги сквернавите нашите 
споменици, ги омаловажувате нашите 
великани...трчате како некои здивени, како 
да ве фатило Соросовото беснило. А зошто? 

 
(Завладува молк)  

 
СЛАВЕ: Што, некој ти го касна јазикот па неможеш да 

се лигавиш повеќе? 
 
(Теута со наведната глава, липајќи излегува од собата) 
 
СЛАВЕ: (Довикнува) Оди да му се исплачиш на татко 

ти! 
 
МАКЕДОНКА:(Трча по Теута) Теута, чекај – не плачи! 

Гледаш дека е пијан. 
 
МАКЕДОН: Ти чичко Славе, кога ќе се поднапиеш 

правиш  „што на ум то на друм“. Ама да 
знаеш, за прв пат си во право... (Смеејќи се 
излегува по Македонка) 

 
СНЕЖАНА: Не верувам... како смееш на девојчето тоа 

да ѝ го велиш? Тоа не е виновно за ова нам 
што ни се случува. 

 
СОЛУНКА: Море добро ѝ рече...што е ова? Децата 

немат ни срам ни страв. Државата даде 
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огромни пари да ги направи... а сега кој ќе ги 
чисти? 

 
ФИЛИП: (Смеејќи се) Славе, за тебе нема повеќе 

пиење... доста ти беше. 
 
СЛАВЕ: Тоа е виновно, нејзините родители се 

виновни, вашите деца се виновни, а и вие 
сте виновни... што им дозволувате да се дел 
од таканаречената „Шарена револуција“. 
Заборавате! Зошто се бореа нашите 
дедовци и татковци, зошто? За ова!? За 
самите да се „шараме“ и да се уништуваме. 

 
СНЕЖАНА: Луѓето тоа го прават од незадоволство – до 

тука им е дојдено (покажува преку нос). 
Споменици се градат, а не фабрики... 
младите не гледаат иднина овде и секој 
размислува да оди во Европа... Овде нема 
перспектива. Ете и твоите деца неколку 
години не се вратени... црнчат некаде. 

 
СЛАВЕ: Овде не им се работеше... гледаш сите 

млади се по кафичите. 
 
ФИЛИП: Со тие споменици Скопје се разубави, стана 

вистински европски центар, а и треба да се 
гордееме со нашите великани и нашата 
историја. А за криза... секогаш сме имале.  

 
СНЕЖАНА: Е ама тоа ги збесна Грчиштата... 
 
ФИЛИП: И што? Сакаш да се секирам за Атињаните? 
 
СОЛУНКА: Тие секогаш ќе лаат... Арамијата се плаши 

некој да не му го земе украденото. 
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ФИЛИП: Пола Македонија ни ја украдоа, а пак сега ја 
молзат Европа. 

 
СЛАВЕ: Нека ја молзат... тие ја создадоа... таа е 

вештачка нација. 
 
СНЕЖАНА: Нам Европа ни ја краде гордоста, ни ги краде 

младите умови. 
 
СЛАВЕ: Секој сонува Европа да ја види и мисли дека 

„баба Европа“ нив ги чека со отворени раце. 
 
СНЕЖАНА: Двете деца ни завршија факултет и тоа со 

десетки и сега излез барат надвор. 
 
ФИЛИП: Тоа е болест на глобализацијата. 
 
СНЕЖАНА: Море тоа е болест на корупцијата и на 

твоите ВМР-овци. 
 
СЛАВЕ: Сето е партиско! (Саркастично кон 

Снежана) Чекај сега СДС со Заев можеби ќе 
ги вработи -  ти гласаше за нив. 

 
СНЕЖАНА: Гласав, оти Заев има визија да нѐ извлече 

од кризата. 
 
ФИЛИП: Визија! Не биди смешна. Тоа е „ќор-сокак 

визија“. Во ист кревет со Шиптарите спие. 
 
СНЕЖАНА: И Грујо беше ист. 
 
СЛАВЕ: Сите политичари се ебиветри – лажговци на 

квадрат. 
 
ФИЛИП: (Кон Славе – во однос компјутерот) Ама 

овој ме пукна... цел ден ме зафркаваше. 
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СЛАВЕ: Готово!? 
 
ФИЛИП: Да. Сега е како нов. 
 
СЛАВЕ: (Станува нишајќи се) Ама и ти ме зафркна... 

ова ракијата ми го врза јазикот – направи 
јазол што не се одврзува... Сега треба дома 
да ми го донесеш... 

 
ФИЛИП: Така нека биде... јазолот ниту Александар не 

можел да го одврзе, ама затоа знаел да го 
сече.(Се смее) 

 
СЛАВЕ: (Се тетерави) Да си го сечам јазикот? 

 
ФИЛИП: Ајде оди... пази на скалите. 
 
СЛАВЕ: Што, имате скали? Мене сега се ми е 

рамно... 
 
(Двајцата се смеат. Филип го носи компјутерот, Славе 
го следи. Двајцата се упатуваат кон излезната врата). 
 
(Затемнување на сцената) 
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СЦЕНА 3 
(Тепање во собранието) 
 
(Во дневната соба се наоѓа Филип кој поправа компјутер. 
Солунка и Снежана се наоѓаат во кујната, зборуваат 
нешто околу готвењето. Некој тропа на вратата. 
Ненадејно влегува Славе, целиот радосен и возбуден) 

 
СЛАВЕ: Брзо, брзо... Пушти го телевизорот...има 

тепачка во собранието... Леле крв ги 
направија... така им требаше... ајде гледај. 

 
(Филип го пушта телевизорот и сите го гледаат 
преносот. Се слуша пренос од собранието за тоа како 
толпа на луѓе незадоволни од Талат Џафери што го 
поставил албанското знаме и ја пеел со Албанците 
албанската химна. При тепачката повеќе пратеници се 
повредени вклучувајќи го и Заев) 

 
СОЛУНКА: Леле Господе, војна пак ќе фати... 
 
СЛАВЕ: (Возбудено) Јас требаше да одам таму 

(Покажува како ќе се боксува)... Пивтија ќе ги 

направев... 
 
(Се слуша преносот од ТВ. За тоа време дијалогот 
продолжува) 

 
СНЕЖАНА: Ова е масло на ВМРО. 
 
ФИЛИП: Си го бараа, што мајка бараат во 

Собранието кога немат одобрение од 
претседателот Иванов. 

 
СНЕЖАНА: Џафери го избраа за претседател на 

Собранието, влада треба да се состави... 
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ама сега тоа не му се допаѓа... Иванов е со 
ВМРО. 

 
СЛАВЕ: Тој беше нелегално избран. (Се смее) Виде 

што му направија на Заев? Ама требаше да 
му ја скинат сенката. 

 
ФИЛИП: Види го копиле... на терористи им дадоа да 

влегуват во собранието... па и знаме 
албанско ставил, па дури и албанкса химна 
пееле... тоа е дрско копиле...почит нема кон 
нашата држава. 

 
СОЛУНКА: Види, види.... го средија и Зијадин од УЧК-

ите.... 
 
СЛАВЕ: (Возбудено) Добро му направија... (Кон 

Филип и Снежана) Требаше и Џафери да го 

средат оти тој е виновен за ова...Гледате 
(покажува на екранот) овие таткото и синот 

што ги фатија се вистински патриоти! Алал 
им вера. И јас одам. (Се упатува кон 
излезот) 

 
ФИЛИП: Каде одиш? 
 
СЛАВЕ: Ќе се борам против качаците. Во минатата 

војна татко ми се бореше против нив... но 
сега некој треба да ги сотре. 

 
ФИЛИП: Не се глупирај... еве напи се една дупла, 

мозокот да ти се исчисти. 
 
СЛАВЕ: Гемиџија ќе станам... нема излез... само така 

се брани Македонија. 
 
НЕЖАНА: Ќе те осудат за национална омраза. 
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СЛАВЕ: Нека ме судат... јас си го сакам своето, а што 
има лошо во тоа. 

 
ФИЛИП: Нема ништо лошо, само сега ракијата 

зборува, а не ти. 
 
СЛАВЕ: Не, не сум пијан... туку долго време сум бил 

слеп... сега не гледам друга алтернатива. 
(Излегува) 

 
СНЕЖАНА: Овој изгледа е отиден. Вистина да не стане 

терорист. 
 
ФИЛИП: Остави го, само зборува. 
 
СОЛУНКА: Се разочара... децата го оставија, а 

Слободанка, кутрата, многу млада ја прости 
Господ. 

 
ФИЛИП: (Ја ниша главата) Значи дојде време воени 

злосторници да се на државна функција... не 
мислам дека тоа е дозволено во некоја 
држава... а Европа само врши притисок... ја 
протура Тиранската платформа и ја 
албанизира Македонија. 

 
СНЕЖАНА: Кој ни е виновен кога Грујо – деспотот, 

мислеше само за неговото его. 
 
ФИЛИП: Зошто си толгу наивна и глупава? Не гледаш 

што се прави? Нацијата ни пропаѓа, а ти си 
запнала по тој Грујо па Грујо. Сега треба 
албански да учиш! 

 
СОЛУНКА: Деца, деца мили, не се карајте... политиката 

нема крај. 
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СНЕЖАНА: Па ќе учиме. Тоа е неминовно. До вчера 
учевме српско-хрватски и ... 

 
ФИЛИП: Затоа се раѓаа југословенски копилиња... 

како што се раѓаат бугарски, грчки, српски, па 
сега еве и албански. А пак Заев и неговите 
социјалисти се копилиња на Сорос. 

 
(Влегува Славе, носи патничка чанта и мало котле во 
раката. Изгледа нервозен и потиштен. Сите се 
изненадени) 

 
ФИЛИП: (Саркастично) Славе, каде си тргнал – да не 

одиш на село? 
 
СЛАВЕ: На протести во Скопје. 
 
ФИЛИП: Што се глупираш. 
 
СНЕЖАНА: Ајде седни и смири се...  
 
СЛАВЕ: Само отров може да ме смири. 
 
СОЛУНКА: Славе, чедо, ајде да ручаме... 
 
ФИЛИП: Тоа е одлична идеја... а за протести има 

време. 
 
СЛАВЕ: Не ќе одам. Само те молам, вардете ми ја 

куќата, да не влезат некои качаци. А ова 
котлето, ми е од дедо – прадедо.Па... дајте 
му го на Стефан кога ќе се врати. 

 
ФИЛИП: Ќе му го дадам, ама кога ќе се врати. А и ти 

тука ќе бидеш. 
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СЛАВЕ: Да не се разминеме... каде што има котле во 
куќата таму има и оган... таму има и оџак... 
таму има и дом... таму има луѓе, а каде што 
има дом - ќе има и враќање... 

 
(Славе полека излегува. Сите немо гледаат по него). 
 
(Затемнување на сцената). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

СЦЕНА 4 
(Силување на Македонија) 
 
(Дејствието се одвива во домот на Филип. Филип со 
големо внимание гледа телевизија. Се слушаат вести 
од ТВ приемникот) 
 

„Денес, во утринските часови минувачите на 
камениот мост беа ужасно изненадени од 
соочувањето со шокантната глетка: На 
камениот мост висеше обесен 
средновековен човек. На неговата кошула 
беше прикачен натпис: „За обединета и 
заедничка Македонија“. На полицијата и 
спасувачката екипа им одзеде неколку часа 
да го симнат телото од Камениот мост „Гоце 
Делчев“. Некои сведоци за овој настан 
изјавиле дека човекот се обидувал да го 
постави знамето од Кутлеш. Сѐ уште немаме 
официјална изјава од полицијата за тоа дали 
станува збор за несреќен случај, убиство или 
самоубиство.“ 

Останати вести:  
„Водачот на СДСМ, Зоран Заев, синоќа 
имаше средба со коалициските партнери на 
ДУИ, БЕСА, Алијанса на Албанците и како 
што најави дека „набргу ќе го објави составот 
на новата влада, а со тоа не само што ќе ги 
задоволеле своите партнери, туку и Советот 
на Европската унија“. Преставникот за 
надворешни работи на ЕУ Федерика 
Могерини и комесарот за проширување на 
Унијата Јоханес Хан денес во Брисел ќе се 
сретнат со Зоран Заев...“ 

 
(Филип изнервирано го исклучува телевизорот) 
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ФИЛИП: Вие сте сите дволични педери... Ебете се! 
(Плука на страна и турка столица пред 
себе) 

 
(Влегува Солунка) 
 
СОЛУНКА: Што е синко, што се случува? 
 
ФИЛИП: Што!? Ѓаволите шетаат по улици – моли го 

Господ да слези од горе оти само тој може 
да нѐ спаси. 

 
СОЛУНКА: Секој ден се молам, ама... 
 
ФИЛИП: Македонците почнаа да се самоубиваат, и 

тоа на Камениот мост во Скопје. 
 
СОЛУНКА: (Се крсти) Што зборуваш? Господе мили, 

помагај! (Се крсти) Лошо ни се пишува 
синко, лошо... (се крсти) 

 
ФИЛИП: Зошто имаме толку глупави политичари – 

немаат никаква визија. 
 
СОЛУНКА: Овој Заев и својата мајка би ја продал само 

да дојде до власт. 
 
ФИЛИП: И ќерката би ја продал... изрод е. 
 
СОЛУНКА: Сигурно дебело е платен од Европа. 
 
ФИЛИП: Или од Албанија. 
 
СОЛУНКА: Море овие Американците и Англичаните го 

буричкаат светот. Тие беа што ја помагаа 
грчката хунта да нѐ уништат... 
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(Се слуша удар на влезната врата – насилно влегуваат 
двајца мажи. Двајцата носат милитантска облека со 
балаклава на главата и лицата тешко им се гледаат. 
Двајцата носат мајци со знак на УЧК. Филип скока од 
столот. Солунка станува од столот преплашена, гледа 
во мажите и се крсти).  

 
ФИЛИП: Што мајка барате тука? (Филип се впушта да 

се тепа) 
 
(Насилниците го удираат со тупаници и туркаат на 
подот, го клоцаат и пцујат на албански) 
 
НАСИЛНИК1: Ештт! (Ќути!) 
 
НАСИЛНИК2: Чивша нонен! (Да ти ја ебам мајката!) 
 
ФИЛИП: (Офка и вика) Ах мамичето ваше... ако ме 

тепате ... отепајте ме... оти живи ќе ве 
закопам.... 

 
(Солунка се впушта да го брани) 
 
СОЛУНКА: (Вика) Не! Не ми го тепајте детето! Оган да 

ве изгори... аир да не видите... 
 
(Насилниците ја туркаат Солунка и таа паѓа на подот 
со очајнички врисок. Еден од мажите вади пиштол и му го 
вперува на Филип на главата) 
 
НАСИЛНИК1:Ќути! Копиле каурско оти куршумот не ти 

бега. Кај ти се парите? 
 
ФИЛИП: Пари! Кои пари бе? Ние сме сиромаси, 

немаме пари ни за јадење… 
 
НАСИЛНИК2: (Го удира со клоца) Не лажи! 
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СОЛУНКА: Деца, ако имате мајки, сожалете се....сите 
живееме од една пензија... 

 
(Насилник 2 ја фаќа Солунка за вратот) 

 
НАСИЛНИК2: Од твојата пензија, а? Кажувај каде ги криеш 

парите оти ќе ти го скинам вратчето како на 
пиле. 

 
(Насилник 2 ѝ го кине ланчето со крстот од вратот) 

 
НАСИЛНИК2: (Го крева и покажува) Не ова, туку нашата 

месечина ќе ви го покаже патот на иднината. 
 
СОЛУНКА: Жити мајка, не ми го земај.  
 
НАСИЛНИК 2: Не ми ја колни мајката... а крстот ќе го 

претопам во месечина. 
 
СОЛУНКА: (Извикува со сиот глас) Не! Не! Не крстот –

тој ми е од мојата мајка! 
 
НАСИЛНИК 2: Не се дери мори стара вештица оти ќе те 

убијам. Ештт! 
 
СОЛУНКА: Убиј ме – барем ќе се куртулам од гадотии 

како тебе. (Го плука) 
 
(Насилник 2 ја удира по лицето и Солунка паѓа 
изнемоштено на подот) 
 

НАСИЛНИК  2:Чивша нонен! 
 
(Филип се втурнува кон Насилник 2 и го турка) 
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ФИЛИП: (Очајно) Мамо! (Кон Насилниците) 

Копилиња шиптарски, по стара жена 
мавате... 

 
(Двајцата Насилници го клоцаат и го пцујат) 
 
НАСИЛНИК 1:Врзи го, каде ти е ортомата... 
 
НАСИЛНИК 2:(Го врзува со ортомата на столот) Сега 

жив ќе те одерам – мене мајка ќе ми 
пцуеш..., ебати крстот рѓосан... 

 
(Ненадејно во собата влегуват Снежана, Македон и 
Македонка. Сите се вчудовидени – во шок, од она што го 
гледат. Насилник 1 со пиштолот му прети на Филип) 

 
ФИЛИП: Бегајте... јавете се в полиција... 
 
НАСИЛНИК1:(Агресивно) Ни збор, влегувајте сите, оти ќе 

го убијам! 
 
(Снежана е под шок, Македонка оди кај нејзината баба, а 
Македон трча да му помогне на татко му) 

 
МАКЕДОН: Не! 
 
(Насилник 2 го пресретнува Македон и го удира, а овој 
паѓа на подот – ја губи свеста. Снежана се впушта да го 
брани Македон кој е на подот) 
 
ФИЛИП: (Станува од столот, но паѓа на подот) 

Остави ги... еба ви семката шиптарска.... 
 
(Насилник 1 го удира со клоца по главата и Филип се 
онесвестува) 
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СНЕЖАНА:  (Низ плачење) Оставете го, копилиња 

погани! 
 
(Насилник 2 ја удира Снежана по главата и ја грабнува за 
раката, па насила ја одвлекува зад сцената) 
 
НАСИЛНИК2: Сега ќе ти кажам кој е копиле.... 
 
(Македонка се втурнува и ја брани мајка си. Насилник 1 
дотрчува ја фаќа за рака и ѝ го вперува пиштолот на 
главата) 

 
НАСИЛНИК1:Ти да дојдеш со мене и ни глас да не 

слушнам... 
 
(Агресивно ги носат зад сцената. Се слуша плачење, 
молење и врисоци. Насилниците ги силуваат Снежана и 
Македонка) 

 
МАКЕДОНКА:(Очајно) Не! Ве молам не! 

 
НАСИЛНИК 1:Не викај оти ќе те убијам... 
 
СНЕЖАНА: Не! Оставете го девојчето! 
 
НАСИЛНИК 2: Ештт! Ќути! Двете ќе ве убиеме... 
 
(Зад сцената се слуша тропање и врисоци од Снежана и 
Македонка) 
 
СНЕЖАНА: (Очајно) Ох! Мајка ти и ќеркати вака некој да 

ги силува....Да ви се сотре племето погано! 
 
НАСИЛНИК1: Чивша нонен! Да ти ја ебам мајката 

каурска... 
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(Се слуша истрел од пиштол. Краток молк, а потоа 
вресок од Македонка. Филип потскокнува – пукотот го 
освестува) 
 
МАКЕДОНКА: (Избезумено) Не! Мамо! Леле мори мајко! 

Не! Не! Мамо.... 
 
(Двајцата Насилници излегуваат на сцената со 
полусоблечени алишта и бегаат низ излезната врата) 
 
ФИЛИП: (Вика очајно) Не! (Плука на страна) Еба ви 

племето! Снежана...Македонка!! 
 
(Од зад сцената влегува Македонка. Облеката ѝ е 
искината, несредена. Стои на сцената со наведната 
глава – гледа во подот) 
 
ФИЛИП: (Вика и плаче во очајание) Не! Не! 
 
(Се слуша тажна музика). 
 
(Затемнување на сцената). 
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СЦЕНА 5 
(Македонка заминува во Европа) 
 
(Дејствието се одвива во домот на Филиповски) 

 
(Македонка си го пакува куферот. На лицето ѝ се гледа 
тага. Филип е на средината од собата - седи на столот, 
главата му лежи во дланките, замислено гледа во 
подот.Солунка се наоѓа на десната страна на собата. 
Во рацете држи икона од Св Богородица. Наметната со 
црна шамија, го бакнува крстот и во шепот се моли. 
Македон шета нервозно низ собата) 
 
СОЛУНКА: (Се моли) Света Богородице, ти си нашата 

мајка и заштитник на нашата вера и душа. 
Сега како твојот омилен син сме распнати на 
крстот... и кажи ми што можам јас како мајка 
да направам да ја намалам болката на 
синот... барем мене Господ да ме земеше... 
гледаш со едната нога сум веќе в гроб... 
коските веќе ми трулат. Дали Господ нѐ 
казнува нас што имаме згрешено или пак 
клетвите нѐ стигнаа од гревовите што ги 
направи нашиот Александар... па еве 
нависнале над нас како некоја чума... или пак 
ѓаволот завладеал со душите македонски па 
затоа... затоа има толку предавници на 
нашата вера и нација. Смилуј се Господе! 
Штити ги нашите деца и внуци. (Се крсти) 

 
(Некој тропа на вратата. Македон им отвора. 
Влегуваат,со кренати глави,двајца детективи да го 
испитаат убиството) 

 
ДЕТЕКТИВ 1: МВР! (Влегува) 

 
(Македон климнува со главата – им дозволува да влезат)  
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ДЕТЕКТИВ 1: Примете го нашето сочувство... Сѐ ќе 
направиме да ги најдеме криминалците. 

 
(Никој не им обрнува внимание на детективите. Солунка 
продолжува да се моли со шепотење) 
 
ДЕТЕКТИВ 2: (Се приближува до Солунка) Тетко ти рече 

нешто? 
 
СОЛУНКА: (Го погледнува со презир) Не синко, само се 

молам...се молам на насилниците да им се 
сотри племето. 

 
МАКЕДОН: (Кон Детектив 1) Тогаш, што стоите барајте 

ги. 
 
ДЕТЕКТИВ 1: Ни кажаа дека вие им ги видовте лицата. 
 
МАКЕДОН: Да ги видовме и знаеме кои се. 
 
ДЕТЕКТИВ 2: (Го гледа 16-кракото сонце што Солунка го 

држи во рацете) Старото знаме... 
 
СОЛУНКА: (Гордо) Единственото. 

 
ДЕТЕКТИВ 1: Кои се, им ги знаеш имињата? 
 
МАКЕДОН: Шиптари од Арнаут Мало. Мислам дека се 

браќа. 
 
ДЕТЕКТИВ 2: Ти тетко од каде си? 
 
СОЛУНКА: Родена сум во Буф 
 
ДЕТЕКТИВ 2: Аха...Буфчанка! Славното Буф. (Кон 

Детектив 1) Сигурно се пребегани во 
Косово! 
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МАКЕДОН: (Со острина и нетрпение) Зошто дојдовте 

овде, го губите времето – сакате да 
избегаат? 

 
ДЕТЕКТИВ 2: Ние си ја знаеме работата – ќе ги фатиме. 
 
МАКЕДОН: (Саркастично) А бе вие сте опасни, ќе ги 

фатите како што ги фативте оние 
монструмите од Смилковското Езеро.  

 
ДЕТЕКТИВ 1: А, да не им ги знаеш имињата? 
 
МАКЕДОН: Мислам дека му се роднини на оној Таир 

газдата на Лага – Транскоп... неговата ќерка 
Теута... ни е другарка. (Го гледа мобилниот 
и ја ниша главата) Море мајката... ете цел 
ден ја барам на мобилката ама не се јавува. 

 
ДЕТЕКТИВ 1: Вие да не имате некаква љубовна врска со 

Теута? 
 
ДЕТЕКТИВ 2: Ова да не е некаква одмазда? 
 
МАКЕДОН: (Саркастично) Не е одмазда! Јас не сакам 

жени со „шалвари“. (Покажува на крстот) 

Гледаш ова им пречи, крстот им пречи... 
 
(Детективите се погледнуваат еден со друг) 

 
ДЕТЕКТИВ 1: Слушна за твојот комшија? 
 
МАКЕДОН: Кој комшија? 
 
ДЕТЕКТИВ 1: Славе. 
 
МАКЕДОН: Што? 
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ДЕТЕКТИВ 2: Се самоубил во Скопје. 
 
(Пауза – сите се погледнуваат еден со друг разочарано) 
 
МАКЕДОН: (Ја ниша главата) Море сигурно Шиптарите 

го отепаа. 
 
СУЛТАНА: Господ да го прости (се крсти и продолжува 

да се моли) 
 
ФИЛИП: (Ја ниша главата разочарано) Македонски 

Синдром. 
 
ДЕТЕКТИВ1: Што? 
 
МАКЕДОН: Што си го губите времето. (Заканувачки) 

Подобро вие најдете ги оти јас ако ги најдам 
ќе ги искасапам, еба им мајката ѓаволска. 
(Плука на страна) 

 
(Детективите повторно се погледнуваат еден со друг) 
 
ДЕТЕКТИВ 2:(Кон Македонка) Ќе одиш на одмор? 

 
(Македонка го игнорира и продолжува да се пакува- го 
затвора куферот) 
 
ДЕТЕКТИВ 1: Ако ги фатиме... ќе ви се јавиме. 
 
(Двајцата детективи излегуваат. Македонка тажно 
гледа наоколу во собата – ги гледа своите татко, баба 
и брат. Од полицата зема фотографија од нејзината 
мајка, ја погледнува и ја зема со себе. Македонка 
натажено се поздравува со прегрнување со Македон, 
Филип и Солунка, а потоа бавно излегува со куферот. 
Се слуша тажна музика). 
(Затемнување на сцената). 
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ВТОР ЧИН: 

 
ФИЛИП ФИЛИПОВСКИ  
МАКЕДОН ФИЛИПОВСКИ  
СОЛУНКА ФИЛИПОВСКА 
МАКЕДОНКА ФИЛИПОВА  
СЕНИШТЕ 1 
СЕНИШТЕ 2 
СЕНИШТЕ 3 
ГРАНИЧАР 
РОМКА 

АТИНА 
ЈОРГОС 
АНТИКВАРНИК 
БЕГАЛЕЦ 
ГРОБАР 
НАШИОТ 
ВАШИОТ 1 
ВАШИОТ 2 
ВАШИОТ 3 

 
 
ПРОЛОГ 
 
(Дејствието се одвива во домот на Филиповци. 
Просторијата е полузатемната. Солунка седи на 
двоседот, потпрена на страната, спие. Во раката држи 
меч и ортома со јазол. Сонува. На сон ѝ доаѓаат 
сеништа: три жени наметнати со црни наметки – 
лицата не им се гледаат. Дијалогот се одвива помеѓу 
Солунка и сеништата) 
 
СОЛУНКА: (Во заспана состојба) Не! Не го давам... не 

го давам мечот... Тој ми е од дедо - 
прадедо.... од поколението на Филип и 
Александар... Да, да од Александар Велики 
да... да од оној што ги покори Атињаните и 
завладеа со целиот свет... 

 
СЕНИШТЕ 1: Нам ни треба... да завладееме со минатото... 
 
СЕНИШТЕ 2: И со иднината... 
 
СОЛУНКА: Не! Тоа никако... Еве, земете го јазолот... не 

ми треба. 
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СЕНИШТЕ 3: (Се смее) Ха ха! Ти чувај си го јазолот... 

јазолот вам ќе ви треба. 
 
СЕНИШТЕ 1: Да се бесите. 
 
СЕНИШТЕ 2: Родот да ви се исплетка. 
 
СЕНИШТЕ 1:  Ама спас ќе најдете ако го одврзете. 
 
СОЛУНКА: Немам сила... и никој досега не го одврзал. 
 
СЕНИШТЕ 3: Ха ха ха! Силата и мудроста барајте ја во 

себе. 
 
СЕНИШТЕ 1: Ни треба мечот, ама со благослов да ни го 

дадеш. 
 
СЕНИШТЕ 2: Да го скастриме јазолот. 
 
СОЛУНКА: Не! Колку пати ќе го кастрите... од империја 

станавме провинција... 
 
СЕНИШТЕ 3: Не заслужувате држава... 
 
Сите СЕНИШТА во еден глас: Да! Од дабот само пепел 

остана! 
 
СОЛУНКА: Не! Ние сме библиска земја... Богородица е 

нашиот заштитник. 
 
Сите СЕНИШТА во еден глас: (Се смеат) Ха ха ха! 

 
СЕНИШТЕ 1: Запомни ги нашите клетви! 
 
СЕНИШТЕ 2: Да патиш од злоба. 
 
СЕНИШТЕ 3: Да сакаш до гроба. 
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СЕНИШТЕ 1: Да молиш за Бога. 
 
СЕНИШТЕ 2: Да постоиш без име - Безименко. 
 
СЕНИШТЕ 3: Да збираш сé што е клетвинско. 
 
СЕНИШТЕ 1: Да жалиш за исконско.  
 
СЕНИШТЕ 2: Од Кутлеш ти е потеклото, но во кутел 

покуќнина да збираш. 
 
СЕНИШТЕ 3: Да скиташ и го бараш родот свој. 
 
СЕНИШТЕ 1: Да копаш гробови, а на својот гроб име да 

немаш. 
 
СЕНИШТЕ 2: Душата да си ја продадеш. 
 
СЕНИШТЕ 3: Да го играш орото на ѓаволот. 
 
Сите СЕНИШТА во еден глас: Иднината нека ви биде - 

Небиднина! 
 
(Сите сеништа се смеат и излегуваат). 
 
СОЛУНКА: (Вика и се врти вознемирено) Не! Не! (Мрмори 
во себе – како да се бори со тешките сништа). 
 
(Затемнување на сцената). 
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СЦЕНА 1 
 
(Во собата влегуваат Филип и Македон. Двајцата носат 
куфери. Филип исто така носи торба околу вратот. 
Филип дотрчува до неговата мајка и се обидува да ја 
разбуди од длабокиот сон. Македон стои зад Солунка. 
Филип клекнува пред неговата мајка и се обидува да ја 
разбуди).  
 
ФИЛИП: Мамо! Мајко... разбуди се. 
 
СОЛУНКА: (Изненадено скокнува – исплашена од 

сонот) Да! Кој е! (го погледнува Филип) Ах! 

Сум заспала... Ти си Филипче... ах, чедо на 
мајка... сништата ме мачат... (Потскокнува) 

А каде е Македон?  
 
МАКЕДОН: (Ја фаќа за рамената и бакнува на 

главата) Овде сум бабо, овде. 
 
СОЛУНКА: Ах мои мили. А каде сте тргнале вака? 
 
ФИЛИП: Знаеш каде. 
 
СОЛУНКА: Ох, да... заборавив. Оди... оди синко и по 

секоја цена да го вратиш чупето... нам пород 
ни треба. 

 
ФИЛИП: Последен пат се јави од Франкфурт... јас 

таму ќе одам, а Македон ќе оди кај Марија во 
Сиднеј.  

 
СОЛУНКА: Оди и во Брисел и Стразбург - барај правда 

од Европскиот суд. 
 
ФИЛИП: Правда! А што е тоа? 
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СОЛУНКА: Знам синко – отсечената рака, повторно не 
расти. 

 
ФИЛИП: Сите раце и нозе ни се отсечени – како од 

волци растргнати. 
 
СОЛУНКА: (Му го поддава мечот) Еве, земи го мечот, а 

јас ќе го чувам јазолот. 
 
ФИЛИП: Не! Тој му припаѓа на овој дом..., а и зошто 

ми е?  
 
СОЛУНКА: Да им кажеш на европјаните дека ние сме 

староседелци и со овој меч некој господарел 
со Македонија и светот. 

 
ФИЛИП: Затоа и сакаат да нѐ сотрат... немам многу 

надеж. 
 
СОЛУНКА: Не вели така...јазолот е во нас, иднината 

зависи само од нас. 
 
ФИЛИП: (Го зема мечот) Иднината!? Само 

натоварени со аманети. 
 
СОЛУНКА: Одете, ама да се вратите...  
 
МАКЕДОН: (Ја држи за рамената) Зошто бабо... да 

гледаме празноглави политичари – лигуши и 
лижачи. 

 
СОЛУНКА: Ха! Внучко, за да ме закопате... коските да ги 

одморам... 
 
ФИЛИП: Жива не се закопува. 
 
СОЛУНКА: Подобро жива отколку секој ден да умирам. 
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МАКЕДОН: Ајде бабо, дојди со мене. Тета Марија 
бараше и ти да дојдеш. 

 
СОЛУНКА: Јас сум стара внучко... мене кој ме сака? 
 
МАКЕДОН: Каде јас таму и ти. 
 
СОЛУНКА: Животот е пред тебе, а мојот е зад мене. 
 
МАКЕДОН: Тогаш, варди ја куќата – ќе се вратиме. 
 
ФИЛИП: Да, мораме да се вратиме. 
 
СОЛУНКА: Аманет ти оставам синко, куќава да не ја 

оставаш празна...да зјапа како некоја ламја... 
И ветерот да ги буфта прозорците...  

 
ФИЛИП: Празна е... сѐ ни зедоа – немаме ништо 

повеќе. Голотијата сакаат да ни ја украдат.... 
душата им требало да ја глодаат. (Издишува 
длабоко). Мајко, клетвите нѐ пристигнаа. Се 

сотревме еден по еден... клетвите се тешки... 
потешки од еден век.  

 
СОЛУНКА: И ние колниме, ама клетвите наши - не ги 

фаќа. 
 
ФИЛИП: Некогаш го молам Господ на реинкарнација 

на нашиот род. Да, повторно да се родам, 
ама да се родам како кокошка... барем 
децата за Велигден ќе се радуваат на моите 
јајца... барем мојот род ќе биде вечен... 
Знам... можеби похумано ќе биде да се 
родам како куче... ќе залаам и ќе бидам 
слушнат... ќе заржам - ќе бегаат од мене... 
Некој од милозливост ќе ми фрли коска по 
цел ден да гризам и уживам во мирисот на 
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месото... а не вака безименко да шетам 
крадешкум под сенките и да барам некаква 
си правда. Кој сум јас да барам правда? 

 
МАКЕДОН: А каде се другите од нашиот род... 

сестрите...браќата... каде се селаните, 
граѓаните... каде се политичарите... каде е 
државата? 

 
ФИЛИП: (Се потсмева) Државата... Политичарите ја 

уништија државата... државата ги уништи 
граѓаните, па овие ги закопаа селаните, а 
нашиот род...нашиот род се самоуби... 

 
СОЛУНКА: Синко, аманет јас и татко ти ти оставивме, 

кандилце секогаш да гори пред иконата на 
Исуса и Светата мајка Марија, чуварот на 
нашата вера, да ви ги осветлува мислите за 
иднината... 

 
ФИЛИП: Тоа не помага, мајко. Од кандилцето сугурно 

ѝ ги зачадивме очите, па не ги гледа нашите 
маки, не ги слуша нашите лелеци и плачови. 
Не ги слуша нашите зборави... 

 
СОЛУНКА: Можеби затоа и не умирам... тежината како 

некоја чума ме најавнала... 
 
ФИЛИП: Глава не можеме да кренеме...како да се 

срамиме од нашето минато... од нашето 
потекло... не знам, дали од она што сме го 
направиле или пак од она што не сме го 
направиле... 

 
СОЛУНКА: А  што носиш во торбата сине? 
 
ФИЛИП: Земја мајко. Земја од дедо и прадедо. 
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СОЛУНКА: Остави ја земјата сине, не ја откорнувај. 
Натопена е со крв, има душа - ќе те колне. 

 
МАКЕДОН: Бабо, треба на Европа да им ја покаже за да 

видат колку е тешка и измачена нашата 
земја. 

 
СОЛУНКА: Велат, тежината е иста. 
 
МАКЕДОН: Ова е потешка. Натопена е со братска крв и 

со нечиста крв, колнета крв на предавници и 
поробувачи. 

 
ФИЛИП: Мајко, ја понесов за да ми ја топли душата. 
 
СОЛУНКА: Аманетот мој и од татко ти, ќе те топли и 

патот ќе ти го осветлува. 
 
ФИЛИП: (Станува) Се надевам мајко... се надевам... 

Мамо, едно да ми ветиш? 
 
СОЛУНКА: Што синко. 
 
ФИЛИП: Да не умираш! Да ме чекаш и пречекаш пред 

вратата кога ќе се вратам. 
 
СОЛУНКА: Тоа е Господова работа. 
 
ФИЛИП: Знам, ама и твоја... (Филип и Македон ја 

бакнуваат и прегрнуваат Солунка. Филип и 
Македон ги земаат куферите и со тешки 
чекори излегуваат). 

 
СОЛУНКА: (Станува од двоседот, ги следии се крсти) 

Господ здравје да ви даде! 
(Се слуша тажна музика). 
(Затемнување на сцената). 
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СЦЕНА 2 
(Филип влегува во Европа) 
 
(Тажна музика со виолина или виолончело. Сите ликови 
во следните сцени, за да се прикаже бездушноста и 
безличноста, на лицата носат маски, освен Филип и 
Македонка. Дејствието се случува на граничен премин, 
пред влез во Европа. На преминот се обидуваат да 
влезат повеќе бегалци. Филип му приоѓа на граничарот и 
му подава документ – патна исправа. Граничарот 
арогантно му зборува) 
 
ГРАНИЧАР: (Го погледнува со презир) What’s your name? 

 
ФИЛИП: My name is... 
 
ГРАНИЧАР: Hay you, tell me what’s your name? 
 
ФИЛИП: My name is... 
 
ГРАНИЧАР: Како се викаш море волу! Море магаре 

стогодишно! 
 
ФИЛИП: Се викам... се викам... Филип. 
 
ГРАНИЧАР: Oh! Whatever! Where are you from? 
 
ФИЛИП: I’m from… 
 
ГРАНИЧАР: Од каде си? 
 
ФИЛИП: Јас сум од... од... 
 
ГРАНИЧАР: Од каде? Од Србија, Бугарија, Грција, 

Албанија, Косово, Сирија...од каде? 
 
ФИЛИП: Јас сум од...Ммммм... мммм... 
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ГРАНИЧАР: Не ми мумкај, мајката твоја балканска... 
немам време за мумкање... 

 
ФИЛИП: Доаѓам од... 
 
ГРАНИЧАР: Од каде? Море тврдоглав како некој овчар... 

јаболкар... зелкар... пиперкар... лукар... Од 
каде!? 

 
ФИЛИП: Од... од... од...мммм... ммм... 
 
ГРАНИЧАР: Од каде? Од Месечина или од Марс? 
 
ФИЛИП: Не! Не! Види, види во документот. 
 
ГРАНИЧАР: Гледам...гледам ама нема апсолутно ништо. 
 
ФИЛИП: Види...види...пишува... 
 
ГРАНИЧАР: (Му го покажува документот, а на него 

ништо не пишува) Не се зафркавај 

безименко...безземајко...ти си ништо, ти си 
никој... не си ни една точка на парче 
хартија... 

 
ФИЛИП: Јас сум од мммм... ммм... 
 
ГРАНИЧАР: Ти си ништо, ме разбра? Не постоиш на 

компјутер... Те нема нигде и никаде. 
 
ФИЛИП: Можеби имате вирус... Ве молам проверете 

во старите тефтери. Аме еве, гледате, жив 
сум – постојам. 

 
ГРАНИЧАР: Тоа е илузија...тоа е само сон. Не постоиш 

ниту во приказните. 



52 
 

ФИЛИП: Не! Еве ме постојам... дишам. (Му го 
покажува крстот) Жими крстот 
христијански. 

 
ГРАНИЧАР: (Со одбивност) Бегалец, а! Ајде влегувај! 

(Му мафта со раката да помине) Next! 

 
(Филип влегува - поминува преку граница со несигурност. 
Музика од Emenem: My name is… my name is…) 
 
(Затемнување на сцената) 
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СЦЕНА 3 
(Филип во Европа) 
 
(Дејствието се одвива на улица каде што има повеќе 
луѓе – бездомници, кои се групирани. Сите носат маски 
на лицето. Некои седат и меѓусебно си зборуваат, а 
некои само немо гледаат пред себе. Сите имаат некакви 
патни торби што ги носат со себе. Изгледот им е 
запуштен, неисчешлани и неизмиени со стари излитени 
алишта. Филип влегува во еден круг на игри и заплети 
каде што се случуваат многу работи, непознати и 
нејасни за него. Го носи куферот со себе како и торбата 
околу вратот. Се слуша звук на ветар-виулица. Филип 
наметнува палто и се завиткува со шал. Се слуша 
песната „Џелем Џелем“ од Есма Реџепова. Две Ромки ја 
пеат и играат по ритамот на песната. Една од 
Ромките му приоѓа на Филип и го застанува). 
 
РОМКА: (Умилкувачки) Еј нашиот, каде одиш бре?  
 
ФИЛИП: (Застанува, изненадено) Ах! Ти си наша – 

зборуваш македонски? 
 
РОМКА: (Се смее) Ха ха ха!  Ние Ромите имаме 

универзален јазик. Дај да ти ја прочитам 
среќата? 

 
ФИЛИП: Среќа! А што е тоа? 
 
РОМКА: Ќе ти кажам ѕвездите што кажуваат за 

твојата иднина. 
 
ФИЛИП: Иднина!?Гледам... и овде иднина не постои. 
 
РОМКА: Не филозофирај! Дај ми ја раката да видам 

кои патишта те очекуваат. 
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ФИЛИП:  Патувам откако постојам... 
 
РОМКА: (Му ја гледа дланката) Ау! Ау! Леле мори 

мајко! Ова не го имам видено... 
 
ФИЛИП: Што виде...што има? 
 
РОМКА: Само крстови...раскрсници... Абе ти да не си 

некој поп? Дај ми ја другата рака? (Филип ја 
подава другата рака) Ех Господе! Ова е 

некакво казание... Овде има само 
кругови...алки...како јамки... Леле! 

 

ФИЛИП: Што значи тоа...што ќе се случи... кажи ми? 
 
РОМКА: Од каде да знам – јас не сум Настродамос 

или Баба Ванѓа. 
 
ФИЛИП: Те молам... 
 
РОМКА: (Вчудовидено) Бегај подалеку од 

мене...Мислам ти ќе имаш ѓупска среќа... 
(Заминува) 

 
ФИЛИП: (Разочарано ја гледа дланката) Како 

тоа...Те молам кажи? 
 
(Кон Филип се доближува проститутка) 
 
АТИНА: (Умилкувачки и додворувачки) Еј, младичу! 

Јас ќе ти дадам среќа. Дојди со мене? 
 
ФИЛИП: Каде и зошто? 
 
АТИНА: Ако си маж, дојди кај таинствената Атина, да 

ти дадам топлина. 
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ФИЛИП: Да смрзнав... лето, а толку ладно. 
 
АТИНА: Ќе те стоплам... ама имаш ли пари? 
 
ФИЛИП: Не. Мислев онака, да се стоплам за без 

пари...за љубов. 
 
АТИНА: Жалам, нема секс и љубов за без пари. 
 
ФИЛИП: Само да се стоплам. 
 
АТИНА: И топлината се плаќа. 
 
ФИЛИП: Да позборуваме... да ти раскажам за моите 

патувања и премрежија... 
 
АТИНА: Ха ха! Не ме интересира. Времето е пари, а 

од каде доаѓаш? 
 
ФИЛИП: Од...од...м...м...м... 
 
АТИНА: Знам дека си од мајка роден, ама од која 

земја си? 
 
ФИЛИП: Од М...м...м... 
 
АТИНА: Од Мизерија? Што пелтачиш, да не си од 

Јужна Европа? 
 
ФИЛИП: Од Мак... 
 
АТИНА: Ти гледам „мака“ на лицето. А што носиш во 

куферот? 
 
ФИЛИП: Полн ми е со колнатици и клетвеници. 
 
АТИНА: Таквите чуми, чувај си ги. 
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ФИЛИП: Барам правда, барам спас. 
 
АТИНА: (Му се умилкува) Правда нема, а спас, само 

во моите бедра. 
 
ФИЛИП: Жити најмилото, земи ме со тебе... барем да 

ти го помирисам перфемот. 
 
АТИНА: И за мирисањето се плаќа... јас го сакам 

мирисот на парите (Се оддалечува од Филип)  

           
(Филип продолжува да оди по патот. Се сретнува со 
Јоргос, препродавач – проматар, кој продава маслинки – 
носи кофа, тропа на неа и вика) 
 
ЈОРГОС: (Извикува) Ајде! Купете си маслинки... Едно 

кило за едно евро! Едно кило за едно евро! 
 
(Јоргос застанува пред Филип, го погледнува љубопитно 
и му ја поддава раката) 
 

ЈОРГОС: Здраво господине, јас сум Јоргос, најдобриот 
трговски патник во Европа. 

 
ФИЛИП: Здраво пријателе...што продаваш? 
 
ЈОРГОС: Најдобри и најголеми маслинки во светот... а 

ти што продаваш? 
 
ФИЛИП: Ништо... сѐ ми зедоа... само сиромаштијата 

ми остана. 
 
ЈОРГОС: Тоа никој не го купува...А што имаш друго да 

продадеш? 
 
ФИЛИП: Ништо... само душата ми остана... 
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ЈОРГОС: Душата!? А за колку пари ја продаваш? 
 
ФИЛИП: Колку? Немам поим колку вреди. 
 
ЈОРГОС: А од каде си? 
 
ФИЛИП: Од Ма...ма...ма... 
 
ЈОРГОС: Не знам каде е таа земја и колку душата ќе 

ти вреди... За мојата знам... порано беше 
многу скапа, а сега за едно евро се продава. 
Замисли, грчка душа се продава само за 
едно евро... 

 
ФИЛИП: (Зачудено се гледа во десната рака) Леле, 
мори мајко! Каде е? Го загубив прстенот!   (Филип го 
зграпчува Јоргос околу вратот) Ти да не ми го зеде, 

мамичето твое!? 
 
ЈОРГОС: Не, жими мајка...не земам такви 

работи...само пари земам... 
 
(Филип го зграпчува за раката и му ја отвора – 
прстенот паѓа) 
 
ФИЛИП: (Агресивно) А што е ова, а? Ах племе 

арамиско... (Го удира по главата) 

 
ЈОРГОС: (Вчудовидено) Не знам...Верувај не знам 

како дошол во мојата рака. 
 
ФИЛИП: (Извикува) Арамијо! Луѓе! Овој е арамија! 
 
ЈОРГОС: Жими Господ не знам како дојде во мојата 

рака...Мора да е некој феномен... 
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ФИЛИП: (Го зема прстенот) Тој е од татко ми – ќе те 

убијам за тој прстен, слушна!? 
 
ЈОРГОС: Не вреди... верувај, не вреди ни едно 

евро...Ни едно кило маслинки. 
 
ФИЛИП: Губи се, да не ти ја скршам главата... 
 
ЈОРГОС: Ха ха! Ќе ме убиеш... рацете ти се смрзнати, 

како на некој мртовец... немаш крв... душата 
не ти вреди за ништо! 

 
ФИЛИП: (Ги топли рацете со дување) Море подли 

луѓе. 
 
ЈОРГОС: (Забрзано се оддалечува. Извикува) Ајде, 

продавам маслинки!... Едно кило за едно 
евро... кило за едно евро... 

 
(До Филип се наближува купувач на стари железа и 
метали, влечка по него количка со старудии) 
 
АНТИКВАРНИК:(Вика) Купувам! Купувам старо железо! 

Купувам бакар, мотори и  старудии! Купувам! 
 
ФИЛИП: Другар... другар, застани? (Го отвора 

куферот и го нуди мечот) Те молам да ми 

ја кажеш само вредноста? 
 
АНТИКВАРНИК: (Го разгледува) Ха! Да убаво изработен, 

прекрасен метал од антикот. 
 
ФИЛИП: Да. Од мојот пра-пра-пра дедо. 
 
АНТИКВАРНИК: Да ама другар, старудија си е старудија. 
 
ФИЛИП: Мојот прадедо го освојуваше светот. 
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АНТИКВАРНИК: Ништо не е вечно... Ништо не вреди. 
 
ФИЛИП: Ама ова е...свето, племенито железо. 
 
АНТИКВАРНИК:  Железо си е железо... има 2 кг. Плаќам 

едно евро на кило. 
 
ФИЛИП: (Го грабнува мечот) Ова е од прадедо ми... 

не рѓосува. 
 
АНТИКВАРНИК:  Господине, еве видете... (вади златен 

крст) денес ова ми го донесе еден владика, 
за 50 евра... а ова (покажува златна маска) 

еден геолог ми ја даде за 100 евра. 
 
ФИЛИП: Господе! Нашите сѐ продадоа...  
 
АНТИКВАРНИК: За мечот не давам повеќе од пет евра. 
 
ФИЛИП: Ама тоа е... тоа е заштитникот на нашето 

племе. 
 
АНТИКВАРНИК: (Се смее) Хаха! А од што те има 

заштитено? 
 
ФИЛИП: Од... од... (Разочарано) Не знам. 
 
АНТИКВАРНИК:  Од ништо... Само ти ја мати иднината. 
 
ФИЛИП: Ќе барам правда...Мечот ќе ми го врати 

одземеното... украденото. 
 
АНТИКВАРНИК: Тоа е „рѓосана“ работа...(Антикварникот 

продолжува да оди и да вика): Купувам старо 

железо, бакар, мотори и старудии... 
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(Филип разочаран од средбата, налутено го затвора 
куферот) 
 
ФИЛИП: (Разочарано) Каде да одам, каде да бегам! 

 
(Постар човек му се приближува и го фаќа за рамото) 

 
БЕГАЛЕЦ: Еј другар! Што ме викаш? 
 
ФИЛИП: (Изненадено) А кој си ти? 

 
БЕГАЛЕЦ: Бегалец... од Стари крај. 
 
ФИЛИП: А немаш друго име. 
 
БЕГАЛЕЦ: Избрканиот. 
 
ФИЛИП: А јас сум Филип... Филип од... 
 
БЕГАЛЕЦ: Ах, ти си уште нов... Убаво е што имаш име. 

Додека има време – врати се назад - биди 
повратник. 

 
ФИЛИП: Ајде, дојди со мене? 
 
БЕГАЛЕЦ: Каде ќе одиме? 
 
ФИЛИП: Назад. 
 
БЕГАЛЕЦ: Каде назад? 
 
ФИЛИП: Назад. Стари крај. 
 
БЕГАЛЕЦ: „Назад“ не постои. 
 
ФИЛИП: Не! Постои и ќе постои... 
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БЕГАЛЕЦ: Се лажеш и ги лажеш луѓето. Името на 
моето село го сменија... нашите луѓе ги 
избркаа...донесоа просфиги. 

 
ФИЛИП: Ти постоиш... ние постоиме. Сите сме Наши! 
 
БЕГАЛЕЦ: (Се смее) Хаха! Наши! 

 
(Му приоѓа друг човек. Облечен во искинати алишта) 
 

НАШИОТ: Што е, што ме викаш? 
 
ФИЛИП: Кој си ти? 
 
НАШИОТ: Јас сум јас. 
 
ФИЛИП: Ама како се викаш? 
 
НАШИОТ: Нашиот. 
 
ФИЛИП: Чудно име. 
 
БЕГАЛЕЦ: Чудно!? Ха ха! Има полно луѓе со такво име.  
 
НЕШИОТ: Ги гледаш оние онаму – тие сите се викаат 

„Наши“. 
 
ФИЛИП: А, оние таму? 
 
НАШИОТ: Тие се „Ваши“. 
 
ФИЛИП: Значи и тие се „Наши“. 
 
НАШИОТ: Не знам, прашај ги. 
 
БЕГАЛЕЦ: (Кон Нашиот) Ме вика да одиме Стари крај. 

Ти ќе дојдеш? 
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НАШИОТ: Ха! А дали таму има работа? 
 
БЕГАЛЕЦ: Кој видел аир од работа... ама има историја. 
 
НАШИОТ: Ха ха! Нема апсолутно ништо. И историјата 

ни ја украдоа. 
 
ФИЛИП: Луѓе, наши, не ни треба земја со историја – 

почнуваме од нула. 
 
БЕГАЛЕЦ: Значи одиме во ветената земја. 
 
НАШИОТ: А ти, да не се викаш Мојсие? 
 
ФИЛИП: Не. Одиме во нашата земја. 
 
БЕГАЛЕЦ: Нашата, а таа сѐ уште ли постои? 
 
ФИЛИП: Да, постои. 
 
НАШИОТ: Тогаш, да не се викаш Александар 

Македонски? 
 
ФИЛИП: Не, само сонот му го сонувам... И еве (го 

вади мечот) неговиот меч ќе ни помогне. 

 
НАШИОТ: (Извикува) Луѓе, наши! Дојдете да го видите 

мечот на Александар. 
 
БЕГАЛЕЦ: Аиии! Жити очите на мајка ти, дај да го 

видам? 
 
(Филип му го поддава мечот на Бегалец. Се собираат 
луѓе околу нив - љубопитно гледаат во мечот) 

 
НАШИОТ: Сигурно вреди едно котле златници. 
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ФИЛИП: Не е за продавање. 
 
БЕГАЛЕЦ: (Го крева високо – над главата и извикува) 

Напред Македонци! 
 
ВАШИОТ 1: Овај доста вреди - ќе си купиме кола, 

мобилен... 
 
ВАШИОТ 2: Ќе го гледаме светското првенство во 

фудбал. 
 
ВАШИОТ 3: Ќе си купам нова гардероба. 
 
ФИЛИП: (Го зема мечот) Доста! Доста! Ќе бидеме 

силни ако сме заедно. Сите сме наши, ајде, 
ќе одиме назад во земјата на Македон. 

 
(Сите се смеат. Веднаш потоа ВАШИТЕ се нафрлуваат 
врз него. Филип паѓа на подот. Тие го клоцаат и удираат 
за да му го одземаат мечот. Сакаат да му го забодат, а 
Филип очајничи вика за помош. НАШИОТ и БЕГАЛЕЦ 
застануваат настрана – гледаат што му се прави на 
Филип) 
 

ФИЛИП: Помош! Помош! 
 
ВАШИОТ 1: Дај да му го извадиме очите – да скита како 

слепец. 
 
ВАШИОТ 2: Море да му ги сечеме нозете и рацете – 

инаку ќе биде опасен. 
 
ВАШИОТ 3: Да му го сечеме јазикот – да не јади гомна. 
 
Сите НАПАЃАЧИ: (Извикуваат) Јазикот да му се сечи! 

 



64 
 

ФИЛИП: (Очајнички) Не! Сѐ отсечете ми, само не 

јазикот! 
 
БЕГАЛЕЦ: Ајде да му помогнеме. 
 
НАШИОТ: Зошто? 
 
БЕГАЛЕЦ: Тоа е НАШ. 
 
НАШИОТ: Не биди будала. Што сакаат нека му прават. 
 
ФИЛИП: (Очајнички вика) Ве молам јазикот не!... 

Помош! Господе, помагај! 
 
(Доаѓа - дотрчува човек облечен во црно – Гробар) 
 
ГРОБАР: (Извикува) Стоп! Што правите!? Еба ви 

мајката... 
 
(Сите се разбегуваат – го оставаат Филип да лежи 
беспомошно на подот, покрај мечот) 
 
ГРОБАР: (Застанува над Филип) Стани, не умираш. 

Што мајка бараш овде – на моја територија? 
 
ФИЛИП: (Се поткренува – со офкање и седнува) А кој 

си ти? И ти си наш како оние? 
 
ГРОБАР: Јас сум наш и ваш - европски Гробар. Нудам 

надеж. Ако умреш, кажи што да напишам на 
гробот? Како се викаш? 

 
ФИЛИП: Филип. 
 
ГРОБАР: А од каде си? 
 
ФИЛИП: Ах... (Издишува) 
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ГРОБАР: Ја познавам таа земја. И јас таму сум роден. 
(Пауза) Со мака се роди и во мака ќе умреш 
во Евросилија. (Му ја зема торбата) А што 

ти е ова околу вратот? 
 
ФИЛИШ: Ништо – носталгија. 
 
ГОБАР: (Гледа во торбата и се смее) Ха ха. Море 

селанец. Каде и да одиш земја носиш – 
сигурно за пипер да садиш... ајвар да пржиш. 
А што бараш овде? 

 
ФИЛИП: Наши...правда...мојата ќерка. 
 
ГРОБАР: Ха. Секаде има наши и ваши – овде сѐ е 

турли-тава. (Му ја подава торбата) Ти си 
колнатик – на вратот да си ја носиш. А мечот, 
врати го каде што си го нашол – и тој е 
колнат, ти носи само лажна надеж. Ајде 
собери си ги парталите и да те нема од овде.  

 
ФИЛИП: Каде, каде да одам? 
 
ГРОБАР: (Го погледнува со жалење – ја ниша 

главата и си заминува) 

 
(Македонка со куфер поминува пред него и го погледнува. 
Алиштата целосно ѝ се искинати и извалкани. Косата 
растурена. Девојката е бремена. Се погледнуваат и ги 
вртат главите како да не се познаваат. Двајцата 
подзастануваат, како во шок, се вртат еден кон друг и 
со возбуда се прегрнуваат) 
 
ФИЛИП: (Низ плач) Македонка, ти ли си!? 

 
МАКЕДОНКА: (Шокирана) Ти си тато – што бараш тука? 
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ФИЛИП: Тебе те барам... мислев на најлошото... 
 
МАКЕДОНКА: Умирав повеќе пати, ама еве, сѐ уште сум 

жива... 
 
(Седнуваат на тротоарот) 
 

ФИЛИП: Каде си, зошто не се јавуваш? 
 
МАКЕДОНКА: И да се јавам што ќе ви кажам, со што ќе ве 

израдувам? 
 
ФИЛИП: Тоа што си жива ќе нѐ радува.... Кај нас никој 

не остана... како некоја чума да поминала... 
 
МАКЕДОНКА: И овде има чума... има повеќе мртви отколку 

живи... 
 
ФИЛИП: Знам, гледам ќерко...Ти го заборави патот за 

враќање...аманет ми е оставен... 
 
МАКЕДОНКА: Аманет!? Не се занесувај и не си ја мачи 

душата. Минатото како некоја алка ме стега 
околу вратот... никако да ја извадам... А како 
е Македон и баба? Уште ли е жива? 

 
ФИЛИП: Македон отиде кај тетка ти во Австралија... а 

баба ти (нажалено) не знам... ја оставив, а 

смртта ѝ висеше над глава... 
 
МАКЕДОНКА: (Во очај) Ах кутрата... остана сама... 

 
ФИЛИП: На Македон му е добро... се снајде. Ајде и ти 

таму да одиш... а јас ќе се вратам кај баба 
ти. Започни нов живот... остави го минатото. 
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МАКЕДОНКА: Сакам да одам Австралија... ама (Покажува 
на стомакот и бременоста) Еве го 
минатото... го носам со себе. 

 
ФИЛИП: (Ја прегрнува) Од кого е? Кој е таткото? 
 
МАКЕДОНКА: (Разочарано) Таткото... 

 
ФИЛИП: Имаш маж? Има детето татко? 
 
МАКЕДОНКА: Нема повеќе прави мажи... сите се педери. 
 
ФИЛИП: Детето на кого е? 
 
МАКЕДОНКА: На Европа... (Покажува на стомакот) Ова е 

на Европа! (Загушено плаче, станува и 
бега) 

 
ФИЛИП: (Станува и очајнички вика по Македонка) Не 

бегај!? Застани! Ќе одиме во Стари крај или 
во Австралија. Не бегај! Македонка! 

 
(Филип разочарано  ја врти главата. Потиштено ги 
спушта рацете и ја наведнува главата. Тажна музика). 
 
(Затемнување на сцената). 
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ТРЕТ  ЧИН 
 
ФИЛИП ФИЛИПОВСКИ  
МАКЕДОН ФИЛИПОВСКИ  
СОЛУНКА ФИЛИПОВСКА 
ДОСТА СТОЈАНОВСКА – 22-годишна 
МАРИЈА КУЗМАНОВ (Сестра на Филип) – 55-годишна 
РИСТО СТОЈАНОВСКИ (Татко на Доста) – 55-годишен 
ПЕТРА СТОЈАНОВСКА (Мајка на Ристо) – 95-годишна 
 
 
СЦЕНА 1 
 
(Дејствието се одвива во домот на Марија, сестра на 
Филип, која живее во Сиднеј – Австралија. Собата е 
убаво средена во австралиско-македонски стил. Марија 
седи на двоседот, пие кафе и зборува на телефон – се 
расправа со некого. Влегува Македон, подготвен да оди 
на Колеџ. Има слушалки на ушите, слуша музика – 
потпевнува радосно. Марија го прекинува телефонскиот 
разговор) 

 
МАРИЈА: (Кон Македон) Готово, се подготви? 

 
МАКЕДОН: Да тето. 
 
МАРИЈА: Ќе одиш пешки или јас да те носам. 
 
МАКЕДОН: Не, пешки ќе одам. Ами ти не си денес на 

работа? 
 
МАРИЈА: Денес почнувам после десет. (Ја ниша 

главата) Море овој татко ти колку е глупав. 

 
МАКЕДОН: Зошто? 
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МАРИЈА: Сега пред малку зборував на телефон... 
одвај го најдов. Ја пронашол сестра ти и пак 
ја изгубил – му избегала. 

 
МАКЕДОН: (Разочарано) Како така!? Аман бе и тој! Ами 

сега? 
 
МАРИЈА: Не знае каде е. Мисли дека овде ќе дојдела. 
 
МАКЕДОН: Како ќе дојде така? Таа се крие, не сака да 

биде најдена. Не е ни на фејсбук. Со никого 
не е во контакт. 

 
МАРИЈА: Му реков на татко ти да дојде овде – ќе го 

примаат како бегалец. Барем тој нека се 
спаси. 

 
МАКЕДОН: Требаше и јас да одам со него. Тој нема да 

дојде овде – ќе се врати назад заради баба. 
 
МАРИЈА: Можеби подобро ќе биде јас да одам до 

Германија, а ќе одам и до Лондон да го 
видам Дејвид. 

 
МАКЕДОН: Оди, ама како ќе го најдеш?  
 
МАРИЈА: Не знам. Ќе одам да ја видам и баба ти. 

Сигурно ѝ треба помош.  
 
МАКЕДОН: Оди тето – баба ќе се израдува. 
 
МАРИЈА: Го слушам татко ти, зборува некои глупости, 

целиот е збунет. 
 
МАКЕДОН: Тој беше во голем шок – се чувствува 

виновен за она што се случи. 
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МАРИЈА: Порано постојано го молев да дојдете сите – 
го предупредував. Гледаш сега што се 
случува. Ама тој со баба ти, жалат за 
камењата. (Пауза) Татко ти рече дека 

Македонка била бремена. 
 
МАКЕДОН: Вистина!? (Ја ниша главата во 

разочараност) Како тоа? 

 
МАРИЈА: (Замислено) Не знам. Можеби затоа се крие. 

 
МАКЕДОН: (Збунето) Тето, јас одам... подоцна ќе се 

видиме. (Излегува) 

 
МАРИЈА: (Замислено) Бај Македон! (Му довикнува) Еј 

слушај! 
 
МАКЕДОН: (Се враќа) Да тето. 

 
МАРИЈА: Денес со другарките ќе одам на dinner…па ќе 

ти ја оставам вечерата во фрижидерот. 
 
МАКЕДОН: Океј тето, thank you! (Излегува) 

 
МАРИЈА: (Како за себе) Ах деца... деца... 

 
(Затемнување на сцената).  
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СЦЕНА 2  
(Љубов на прв поглед) 
 
(Дејствието се случува надвор, пред зградата на 
Колеџот. Доста седи на клупа и чита книга. Македон се 
обидува да купи нешто од автоматот, но парите му 
заглавуваат. Ја удира машината и мрмори за себе) 
 

МАКЕДОН: Ебати машината... сега најде да ме 
зафркнеш... кога последниот долар го 
потрошив. 

 
(Доста го погледнува, се поднасмевнува и продолжува да 
чита) 

 
МАКЕДОН: (Ја удира повторно машината) Кај нас сите 

те крадат, а пак овде... овде машините те 
крадат. 

 
(Доста се смее гласно, Македон ја забележува) 

 
МАКЕДОН: (Малку грубо) What are you laghing at? 
 
ДОСТА: (Кон Македон, со насмевка) Ти си наш? 

 
МАКЕДОН: (Збунето) Наш... а ти си наша? 
 
ДОСТА: (Климнува со главата) Да, Македонка. 

 
МАКЕДОН: (Седнува до неа ѝ нуди за пиење) Сакаш? 

 
ДОСТА: (Го одбива) No, thanks. 
 
МАКЕДОН: А што учиш овде? 
 
ДОСТА: Tourism and Travel. А ти? 
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МАКЕДОН: Graphic design. 
 
ДОСТА: That’s nice. 
 
МАКЕДОН: Не знаев друго што да правам. Што читаш? 
 
ДОСТА: (Му ја покажува книгата) Калеш Анѓа. 

 
МАКЕДОН: (Ја зема и погледнува) Калеш Анѓа... хм... 

кога одев гимназија кај нас ја читав... убава 
книга. 

 
ДОСТА: Мене ми е најомилена. И на англиски ја 

имам. 
 
МАКЕДОН: Вистина! А зошто? 
 
ДОСТА: Мајка ми и татко ми се од Мариово. 
 
МАКЕДОН: Не се зафркавај! Ами дедо ми и татко ми се 

од Мариово.. 
 
ДОСТА: Жими мајка и моите се од таму. 
 
МАКЕДОН: (Љубопитно ја гледа Доста) Значи, Калеш 

Анѓа... хероината од Мариово... а зошто ти е 
најомилена книга? 

 
ДОСТА: Таа беше fighter – never gave up. A real 

protector of the Macedonians and Christianity. 
 
МАКЕДОН: За жал нема повеќе такви... како Анѓа. А ти 

како се викаш? 
 
ДОСТА: Доста. 
 
МАКЕДОН: Како? 
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ДОСТА: (Се смее) Доста. 
 
МАКЕДОН: (Се смее) Мислиш „доста“ да не те 

прашувам, или Доста. 
 
ДОСТА: Знам it’s funny... ама така баба ми се викаше 

и така ме крстија. 
 
МАКЕДОН: Интересно. Јас се викам Македон. 
 
ДОСТА: Are you kidding!? Како кралот што ја создаде 

Македонија. 
 
МАКЕДОН: (Се смее) Така нешто. 

 
ДОСТА: Ти изгледа не си долго време во Австралија? 
 
МАКЕДОН: Не, само три месеци. 
 
ДОСТА: Со родителите си тука или сам? 
 
МАКЕДОН: Сам сум дојден кај тетка ми. Татко ми... татко 

ми е некаде во Европа, а пак мајка ми е 
умрена. 

 
ДОСТА: Господ да ја прости. И мајка ми е умрена. 
 
МАКЕДОН: Господ да ја прости... а како тоа? 
 
ДОСТА: Од cancer – од рак. 
 
МАКЕДОН: Жалосно. 
 
ДОСТА: А мајка ти, од што умре? 
 
МАКЕДОН: Таа... таа беше убиена. 
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ДОСТА: What are you talking about – како тоа? 
 
МАКЕДОН: Албанците ја убија. 
 
ДОСТА: (Ја ниша главата во разочарување) Sorry to 

hear that. Тие се... како што велат... погани 
луѓе. 

 
МАКЕДОН: (Замислено) Да. 

 
(Пауза) 
 
ДОСТА: А каде живееш? 
 
МАКЕДОН: Во Рогдаел. 
 
ДОСТА: (Се смее) Ха ха! Центарот на Македонците. 

И јас таму живеам. (Гледа во мобилниот и 
станува) Морам да одам. My class will start in 

a minute. 
 
МАКЕДОН: Океј... и јас набргу ќе одам. Можеби ќе се 

видиме по часови. 
 
ДОСТА: (Со блага насмевка) Можеби. Чао! 
 
(Македон и Доста се отпоздравуваат, двајцата 
насмеани)  
 
(Затемнување на сцената). 
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СЦЕНА 3 
(Филип доаѓа во Австралија - масло со вода не се 
меша) 
 
(Дејствието се одвива во домот на Марија. Марија и 
Македон го пречекуваат Филип на аеродром и доаѓаат во 
домот на Марија. Македон го носи куферот и патната 
чанта и ги остава на подот. Филип изгледа уморно и 
расеано. Облечен е во тренерки, делува запуштено. На 
лицата на Марија и Македон се гледа растревоженост) 

 
МАРИЈА: (Се издишува) Еве брате, стигна и 

добредојде...ова беше како кошмар. Со 
саати те чекавме... си мислев дека се изгуби 
некаде или те вратија...Седни, ќе ти донесам 
нешто да се освежиш. 

 
(Филип љубопитно гледа наоколу во собата. Разгледува 
фотографии и сл. и со двоумење седнува на двоседот, а 
потоа немо гледа пред себе) 

 
МАКЕДОН: Тато, не знам, се чудам. Како можеш такви 

глупости да правиш... 
 
МАРИЈА: Остави го сега... има време за тоа. Гледаш 

човекот е истоштен. Да бидеме среќни што 
сето тоа добро заврши. 

 
МАКЕДОН: Како мори тето добро? Можеа затвор да го 

пикнат или да го депортираат. 
 
МАРИЈА: Ама ете Господ му помогна. 
 
МАКЕДОН: Господ! Не! Ти му помогна. 
 
ФИЛИП: (Замислено) Во Австралија, навистина 

живеат глупави луѓе. 
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МАКЕДОН: Глупави! Оружје носиш со тебе! Да не 

сакаше да ти ги бакнат нозете? 
 
ФИЛИП: Тоа не е такво оружје! Луѓето треба да имаат 

почит кон такви антички предмети. 
 
МАКЕДОН: (Се смее иронично) Види го сега – се прави 

уште паметен. Ти не донесе уверение да го 
пријавиш како антички предмет. 

 
МАРИЈА: (Го допира за рамото) Филип, брате, не се 

противи за овие работи. Такви се овде 
законите. Ама, зошто ја носеше и торбата со 
земја? 

 
МАКЕДОН: (Иронично) Па сигурно да му се најде за 

бавчата – овде земјата е црвена, изгорена... 
па македонската е плодна... па ќе ја 
посадиме и ќе можеме да произведуваме 
македонска земја... Ха ха... А знаеш дека и 
на телевизија ќе те кажат на првите вести... 
Цел свет ќе ти се смее. Лелеее! Македонска 
работа... 

 
ФИЛИП: Вие децата ништо не разбирате... Не знаете 

ние родителите каква тежина носиме со 
себе... 

 
МАКЕДОН: Татко, знам. Ќе беше подобро тежината да 

си ја оставеше во Македонија, а не да ја 
пренесуваш овде. 

 
(Македон го зема куферот и чантата и влегува кон 
внатрешноста на куќата). 
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МАРИЈА: (Го фаќа за главата) Брате, сега си овде, 

гледај да си најдеш мир во душата. Нов 
живот да си отпочнеш... 

 
(Филип станува од двоседот - растревожен но сé уште 
тапо гледа пред себе) 

 
ФИЛИП: Каков мир, мори сестро, каков!? Ми ја 

испоганија крвта, ми го сотреа коренот, ми го 
уништија животот...сето мириса на трулост. 
(Ја спушта главата надолу во знак на 
жалење) Сега, кој ќе ја закопа мајка и кој ќе ѝ 
однесе цвеќе на гробот? 

 
МАРИЈА: (Го фаќа за раката) Ајде седни... смири се.  

 
(Филип несигурно седнува) 

 
Знам, тоа и мене ме мачи. Ама да знаеш 
брате, еден ден и нашите деца ќе се соочат 
со истите работи. Не можеме, а и не смееме 
да ги држиме да сѐ со нас. Ете Дејвид се 
ожени и живее во Лондон. Се гледаме само 
ако јас отидам. Мајкал работи во рудниците 
во Перт, не е женет, па ниту мисли да се 
жени. Се гледаме само на скајп.  

 
ФИЛИП: Што се случи со Петар... каде е тој?  
 
МАРИЈА: Знаеш, се разделивме. Тој беше повеќе 

време надвор од Сиднеј, работеше на 
проекти. Еве последните десет години 
работи во Дубаи. Таму гради, а овде домот 
се растури. Не знам... Ова глобализацијата 
ги уништи семејствата. 

 
ФИЛИП: Жал ми е што остана сама. 
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МАРИЈА: Не сум сама. Имам пријателки, а еве, вие сте 
сега со мене. (Го фаќа за рамото) Ќе ти 
донесам нешто за пиење. Има време, ќе 
зборуваме. 

 
(Марија се упатува кон задната страна на куќата. Филип 
седнува, изгледа изнемоштено, легнува на двоседот и 
заспива. Се слуша музика – „Со мака сум се родила“. 
Влегува Марија со чаша во раката. Го гледа Филип како 
спие, ја ниша главата во знак на жалење. Зема ќебе и го 
покрива, а потоа излегува) 
 
(Пауза) 
 
(Филип во сонот нешто мрмори – како да има кошмар – 
се тепа со некого) 
 
ФИЛИП: Не! Не! Кодоши! Предавници! Јуда! Гробари! 
 
(Филип е крајно вознемирен - се врти на леглото – мава 
со рацете - клоца со нозете. Влегуваат Македон и 
Доста. Македон го забележува својот татко и двајцата 
се упатуваат до двоседот. Доста на неа носи тренерка 
со худ на главата и само лицето ѝ се гледа) 
 
ДОСТА: (Љубопитно) Овој е татко ти? 
 
МАКЕДОН: Да.  
 
ДОСТА: Има nightmaire. 
 
МАКЕДОН: (Го фаќа за рамото) Тато! 
 
ФИЛИП: (Замавнува со рацете – како да се брани од 

некого) Не! Не!...Што!? Што е? 
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МАКЕДОН: Ништо... ништо... изгледа имаше некој 
кошмар. 

 
ФИЛИП: (Седнува и збунето гледа наоколу) Ти си 

синко... А која ти е ова забулената? 
 
МАКЕДОН: (Збунето) Тато никој не е забулен. Нешто 

сонуваше.  
 
ФИЛИП: (Го фаќа за кошулата) Пак се влечкаш со 

некои такви... 
 
МАКЕДОН: Со какви!? 
 
ФИЛИП: Слушај! Аманет ти оставам... Се сеќаваш 

баба ти што велеше? 
 
МАКЕДОН: Не. Ама нема иднина од аманетите. 
 
ФИЛИП: Велеше, масло со вода не се меша! Нашата 

христијанска религија со нивната никогаш не 
може да се замеша – како маслото и 
водата.... 

 
МАКЕДОН: Времето се менува, некои промени треба да 

ги прифатиме. 
 
ФИЛИП: (Растревожено) Не, никогаш! (Покажува со 

раката на срцето и главата) Тоа е овде во 
душата и психата. Тоа е врежано од 
памтивек – крстот со месечината никогаш не 
може да се смеша – никогаш! Ти реков немој 
да се мешаш со мухамеданци...  

 
МАКЕДОН: (Растревожено) Тета е во право, ти си 

целиот забеган во умот!  
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ФИЛИП: (Заканувачки, се исправа над него) Забеган, 
а! (Го удира Македон по главата, а овој паѓа 
на подот) 

 
(Доста дотрчува да го брани) 
 
ДОСТА: Чич! Немој! 
 
(Македон седнува на подот. Доста го прегнува Македон. 
Влегува Марија и е вчудовидена од она што го гледа. 
Македон го гледа својот татко со презир.Филип гледа во 
Доста и Македон и делува збунето - жали за истапот. 
Марија му приоѓа на Филип, го фаќа за рамото и му нуди 
да седне) 

 
МАРИЈА: Брате, седни – смири се. 
 
ФИЛИП: (Збунето седнува) Извини... извини сине. Не 

можам и не смеам да те изгубам и тебе. 
 
МАКЕДОН: Не умирам. 
 
ФИЛИП: Јас умирам... секој ден по малку. 
 
МАКЕДОН: Не треба така да биде. Овде дојдовме нов 

живот да отпочнеме. 
 
(Македон станува и се исправа со Доста. Доста го турка 
худот од главата и го прегрнува Македон) 
 
МАКЕДОН: Чупето е наше! 
 
ФИЛИП: (Изненаден и засрамен) Наше!? Мислев... 

мислев.  
 
МАРИЈА: Филипе, ова е наше чупе. 
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МАКЕДОН: Да наше... се вика Доста... и родителите ѝ се 
од Мариово. 

 
ФИЛИП: (Љубопитно) А од кое село? 

 
ДОСТА: Од Дуње. 
 
ФИЛИП: Вистина!? Можеби ги познавам... Татко ми 

беше од таму. 
 
ДОСТА: Јас никогаш не сум била таму. Ама многу 

сакам да одам... 
 
ФИЛИП: Никогаш не си била таму? А види колку 

убаво зборуваш македонски. 
 
ДОСТА: Овде одев на училиште и баба ми и дедо ми 

секогаш ми зборуваа македонски. 
 
ФИЛИП: А тие се живи? 
 
ДОСТА: Само баба ми. Има 95 години. 
 
ФИЛИП: (Ја ниша главата во знак на задоволство. 

Го погледнува Македон) Сине, извини... 

Соништата ме мачат. 
 
МАКЕДОН: (Му приоѓа и го прегрнува)  
 
(На лицата на Марија и Доста се гледа задоволство од 
глетката) 
 
(Затемнување на сцената). 
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СЦЕНА 4 
(Филип и Ристо – политички дуел за Македонија) 
 
(Дејствието се одвива во домот на Марија. Филип седи 
на двоседот до Марија и дискутираат. Пијат кафе. 
Македон се врти во собата, малку возбуден, ја очекува 
Доста да пристигне. Често си ги мести алиштата, ја 
мазни косата и гледа кон вратата) 

 
МАРИЈА: Филипе, планирам да одам до Европа, да се 

видам со синот и да ја видам мама. (Пауза) 

Македонка се вратила дома. А ти со 
Македон, ќе можете самите да се снајдете, 
или? 

 
ФИЛИП: Оди сестро... види се со мама. 
 
(Некој чука на вратата)  

 
МАРИЈА: Ах! (Станува за да отвори) Ова сигурно е 

Ристо, татко ѝ на Доста. (Како во шептење) 

Сакаше да те запознае. Човекот е добар... 
само... 

 
МАКЕДОН: (Се стрчува кон вратата) Јас ќе отворам. 

 
(Филип ги крева рамениците во знак на чудење и 
одобрување. Влегува Ристо – се гледа гордост на 
неговото лице. Облечен е со маица што има македонски 
обележја – сонцето на Македонија и сл. На вратот носи 
голем златен крст. Во рацете носи Библија. Со Ристо 
доаѓа Доста и неговата мајка Петра, која се движи бавно 
со помош на бастун, а Доста ја држи под рака. Петра е 
слепа и носи наочари за сонце. Македон ја бакнува Доста 
и се поздравува со Ристо и баба Петра) 
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РИСТО: Здраво Македон... Добар ден Марија. (Се 
поздравуваат) 

 
МАРИЈА: Добар ден Ристо... И добро што ја донесе и 

мајка ти... ајде повелете, влезете... (Кон 
Петра) Добро ни дојде стрино Петра... долго 

време не сум те видела...ама ич не 
старееш...(Ја прегрнува) 

 
ПЕТРА: (Ја фаќа Марија несигурно) Ах ти си 

Марија... чедо на баба. Не стареам оти не 
можам да се видам на огледало... 

 
(Сите се смеат)  

 
МАРИЈА: (Се поздравува и со Доста) Да ти е жива и 

здрава внука ти – права глумица... машала. 
 
ПЕТРА: Па... како баба ѝ! (Се смее) 
 
МАРИЈА: (Покажува со раката) Ајде, да ве запознаам 

со брат ми Филип. 
 
ФИЛИП: (Станува и се поздравува со Петра, Доста 

и Ристо) Здраво... стрина Петра...значи ти 

си Ристо... таткото на Доста. 
 
РИСТО: (Се поздравува) Да, да јас сум... а знаеш 

дека јас сакав да си го сменам името во 
Филип? 

 
ФИЛИП: Вистина? Ама Ристо е подобро име... право 

христијанско име. 
 
РИСТО: Ама твоето е античко - уште подобро... 

постаро. 
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МАРИЈА: Ајде седнете. Што ќе се напиете, кафе или  
ракија? 

 
РИСТО: Ехе! Неколку ракии веќе се напив... донеси 

ми кафе...ама македонско! 
 
МАРИЈА: (Се смее) Кај нас да знаеш, сѐ е македонско. 

 
РИСТО: Не знам... Филип е пресно дојден... па да не 

донесе некој пелин од ЕсДеЕс. (Се смее) 

 
МАРИЈА: А ти стрино... што ќе се напиеш? 
 
ПЕТРА: Мене донеси ми „рујно вино црвено“ за да ви 

испеам една песна. 
 
МАРИЈА:  Добро, имаме и вино... и тоа старокрајско. 
 
МАКЕДОН: Вистина ќе пееш?  
 
ДОСТА: Баба ми е опасна за тие работи. И да видиш 

како убаво игра!  
 
ПЕТРА: И тоа на-слепо. (Се смее) 

 
МАКЕДОН: Јас знам на тамбура да свирам... па ќе 

можам да те пратам. 
 
ПЕТРА: (Извикува) Иха! Ристо! Чедо, каде си? Ако 

сакаш да одиш, оди... остави ме сега... си 
најдов друштво.(Се смее) 

 
МАРИЈА: Стрино сакав нешто да те прашам...дали 

можеш да ми покажеш како се прави 
пченкарник? Пред некој ден Доста ми донесе 
едно парче... и што убав беше... се топеше в 
уста.  
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ПЕТРА: „Ченкарник“? Тоа е лесна работа. 
 
МАРИЈА: Неколку пати пробав да направам ама не ми 

се погоди... нешто му фали. 
 
ПЕТРА: (Вика кон Доста) Досте, Досте, каде си 

чедо? 
 
ДОСТА: (Ја фаќа за раката) Еве баба... тука сум. 

 
ПЕТРА: Ајде носи ме во кујната...па да видат која е 

баба Петра. 
 
МАРИЈА: Ама не треба сега стрино... друг пат. Сега си 

дојдена на гости. 
 
ПЕТРА: (Станува со помош на Доста) Чедо! Денојте 

ми се броени... друг пат може ќе биди - 
никогаш. 

 
(Марија, Доста, Петра и Македон се упатуваат кон 
внатрешноста на куќата) 

 
РИСТО: Мајко! Додека си таму, дај свиткај некое 

мазниче? (Се смее) 
 
ПЕТРА: Ќе свиткам зошто да не...само да ми се 

гледаше. 
 
(Филип и Ристо седнуваат) 

 
ФИЛИП: Мајка ти многу е витална за нејзините 

години.  
 
РИСТО: До пред неколку години сé работеше низ 

куќата... ама видот го изгуби. 
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ФИЛИП: Кутрата... А ти Ристо, колку години си во 

Австралија? 
 
РИСТО: 35 години. 
 
ФИЛИП: Долго време, а некогаш си се вратил Стари 

крај. 
 
РИСТО: Да, само двапати... ама да знаеш дека сé 

знам што се случува во Македонија... еве 
овде (покажува на градите и срцето) овде 
ми лежи во душата... пратам вести, читам, 
гледам Ју-туб... нема ништо што не знам... 
знам како диши Македонија... кога пати од 
предавниците и кога плачи за нас....знам. 

 
ФИЛИП: Така и треба... Ти си вистински патриот. 
 
РИСТО: Мене ми изгледа дека само ние од 

дијаспората сме патриоти... а вие таму се 
вртите како некој компас по еврото. 
(Саркастично) Сакате Европа да ви фрли 

некое евро, за без работа, па во лето да 
одите Халкадики, да им правите бизнис на 
Атињаните. 

 
ФИЛИП: Верувај, мене не ми треба Европа. Мене ми 

треба семејството, народот наш ми треба – 
сите некако сме разбегани и разочарани. 
Политичарите ни велат - тоа била нашата 
иднина. 

 
РИСТО: Ех колку сте наивни. Политичарите се 

празноглавци кои немат ни грам мозок. Тие 
се сите продадени души, лесноумни, 
умноболни, слепци – погани луѓе кои се 
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подготвени да си ја продадат својата мајка 
за едно евро и само да бидат на власт. Тука 
парите на Сорос и Европската унија фрчат. 
Сакаат дури уставот да го сменат само да ги 
задоволат Атињаните. Слушај ме брате, тие 
се слуги на ѓаволот. 

 
ФИЛИП: За жал, така е. Но да знаеш Ристо, луѓето не 

ги интересира уставот или на кој јазик ќе 
зборуваат, туку се плашат да не гладуваат... 
сакаат работа, просперитет, иднина. 

 
РИСТО: Абе брате каква иднина нашата нација ќе 

има ако се уништува историјата. (Му ја 
покажува Библијата) Еве види. Македонија е 

библиска земја. Ама вие во „Стари крај“ 
сигурно ништо не знаете за ова. Во Стариот, 
а и во Новиот завет само Македонците и 
Македонија се спомнати, а сега овие 
копилињата ни велат дека сме „вештачка 
нација, вештачка држава“. А знаеш колку 
пати Македонија е спомната? Сигурно не 
знаеш – правата историја се крие од нашите. 
Се плашат фалангата на Александар да не 
им дојде. Спомната е над 30 пати! Слушна!? 
Над 30 пати. Слушај ваму - само сонцето е 
постаро од Македонија... само сонцето. И не 
е ни случајно што Филип и Александар го 
имаа сонцето за знаме. 

 
(Влегува Марија, им носи кафе и го прекинува 
разговорот) 
 
МАРИЈА: Еве ви македонско кафенце... а за 

политиката – оставетеја малку на страна – 
тоа нема крај. 
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РИСТО: Марија, ова не е политика... зборувам за 
нашата иднина. 

 
МАРИЈА: (Седнува) Доста ми велеше дека ќе одите на 

одмор во Македонија. 
 
РИСТО: Сакаме да одиме, (саркастично) ама не 

знаеме шиптарски, ќе нѐ вратат од граница. 
(Се фаќа за главата) Леле, не можам да 
верувам – дури воведоа туѓ јазик, направија 
федерализација. (Кон Филип) Ех бе Филипе, 

Филипе... ви го секоа јазикот. Да ви ги сечеа 
рацете подобро ќе беше. Срам да ви е! Ние 
овде протестиравме, ве браниме, а вие таму 
се туткате – се плашите како некои 
зајчина.(Плука на страна) Пу! Засрамете се! 

 
МАРИЈА: Да, протестот овде беше навистина 

успешен... имаше преку пет илјади. 
 
РИСТО: Не! Имаше над 40 илјади... а уште толку и во 

Мелбурн, Перт, Аделајд... секаде се 
протестираше. 

 
МАРИЈА: Ама нас никој не нé слуша. 
 
ФИЛИП: Политичарите со ЕУ си ја тераат својата 

политика... претседателот Иванов не го 
сметаат за ништо. Зборуваат дека се некакви 
демократи, а покажуваат дека се нацисти и 
шовинисти. Брате Ристо, како и порано така 
и сега, големите сили ја одлучуваат нашата 
иднина. 

 
РИСТО: Така прават оти им дозволуваме. Нам ни 

требат гемиџии да ја затресеме цела Европа 
па да видат кои се Македонците. 
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ФИЛИП: Тебе и на другите ви е убаво овде, сакате да 
ја браните Македонија со полн стомак и со 
седење на мекиот кауч пред телевизорот.  

 
РИСТО: Добро јас сум овде, а зошто ти не остана 

таму за да ја браниш? 
 
ФИЛИП: А од кого да ја бранам? Од нашите!? 
 
РИСТО: Предавниците треба да си платат. Зошто 

избега како кукавица? Требаше да му ја 
скинеш сенката на некој. 

 
ФИЛИП: Па зошто ти не отидеш таму да се бориш, 

ако си толку голем Македонец? А!? Кој те 
запира? 

 
РИСТО: (Станува од двоседот - агресивно) Ќе одам 

и ќе се борам. Не сум јас како тебе и другите 
- предавник. Им се соблековте со задниците 
на Европа. (Покажува со задникот) И вака 

му се испрчивте за да ве силуваат. Ве 
силуваат да ви ја признаат црквата, па за да 
влезете во Европа, па да влезете во НАТО, 
ве силуваат и Атињаните за да ве признаат 
како држава – растур направија од вас... Абе 
вие сте pice of shit! Вие сте најголемото лајно 
во Европа... оти, оти немате почит кон 
своето. Точно е она што рекле - човекот што 
не ја почитува својата нација е ништожник! 
(Плука) Пу! 

 
МАРИЈА: (Станува и се обидува да го смири) Седни 

Ристо. Испи го кафето – ти се олади. 
 
РИСТО: (Продолжува агресивно) Ќе видиш, ќе одам 

да се борам. Но, прво ќе одам во собранието 
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и сите политичари ќе ги испцујам и исплукам. 
Потоа ќе одам на гробовите на нивните 
родители, дедовци и баби да им се 
измочам... барем ќе ми се олесни на 
душата...  

 
(Влегуваат Македон и Доста. Изненадени се од она што 
го гледаат и слушаат) 

 
МАКЕДОН: Тато, што правите  – зошто се карате? 
 
ДОСТА: Dad! What are you doing? (Оди до Ристо и го 

фаќа за раката) Срцето ќе ти пукне – имаш 

high blood pressure. Леле мори мајко. 
 
РИСТО: Don’t worry. I’m OK. Само дискутираме. 
 
ДОСТА: Многу добро знам ти како дискутираш – не 

знаеш да запреш. 
 
МАРИЈА: Ристо ајде седни – напи се кафе, а јас ќе 

одам да видам што прави Петра. (Излегува) 
 
(Ристо седнува, малку делува збунето од разговорот - 
пие кафе. Македон и Доста гледааат во своите 
родители, изненадени од нивниот однос) 
 
МАКЕДОН: (Кон Филип) Тато, Доста со татко ѝ ќе одат 

Стари крај. И јас сакам да одам. 
 
ФИЛИП: (Изненаден) Што зборуваш глупости.... 

штотуку дојдовме овде. И гледај, таму 
повторно има политичка криза. 

 
МАКЕДОН: Таму секогаш има криза. Ете и тета сака да 

оди. 
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РИСТО: Ајде Филипе... децата ќе одат на одмор, а јас 
и ти в планина – како комитите. (Се смее) 

  
МАКЕДОН: На Доста ѝ кажував дека сакавме да 

воспоставиме селски рурален туризам. 
 
ДОСТА: Читав на интернет дека за тоа има голем 

потенцијал, посебно во Мариово. 
  
ФИЛИП: (Ја ниша главата) Море глупави деца... вие 

не знаете каква е таму ситуацијата. 
 
МАКЕДОН: (Се смее) Доста е храбро чупе...похрабро од 

нас... како Калеш Анѓа. 
 
РИСТО: Филипе сé е можно само ако се сака.Таму 

ние имаме две куќи – запуштени се, ама ќе ги 
поправиме. 

 
МАКЕДОН: И ние имаме една од дедо ми. 
 
ФИЛИП: Тоа е... тоа е фантастична идеја... само... 

само. 
 
МАКЕДОН: Само, само што? Секогаш ќе има „само“ 

нешто. Остави ме, како и ти што си имал 
некогаш сон, така и јас имам. Ние сме млади, 
можеме да отпочнеме таму нов живот. 

 
ФИЛИП: Што е тоа сега: ние... ние. Вие криете нешто 

од мене!? 
 
РИСТО: Ех Филипе, ти како да живееш во некој друг 

свет. (Покажува со рацете кон Доста и 
Македон) Не гледаш!? 
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ФИЛИП: Малку сум збунет – не очекував. Нека е со 
среќа. (Пауза) Ама синко, ние немаме пари 
за такви потфати. 

 
РИСТО: (Станува од двоседот и почнува да шета 

горе-долу низ собата) Парите не се во 

прашање – ако се има желба, сé се прави. 
Кога мојата Петкана, Господ ја прости (се 
крсти) - лесна да ѝ е земјата, ми дојде на 
сон светецот Димитар и ми велеше во 
селото да ја поправам црквата и секое утро 
да ја бијам камбаната... за да се знае... да се 
знае дека Македонија е исконска земја, 
Македонија е библиска земја... Македонија е 
наша и дека не е за продавање ниту е за 
давање под наем... 

 
ДОСТА: Dad! Што правиш – не држи говор. 
 
РИСТО: Sorry sorry! О, да. И јас ветив дека еден ден 

тоа ќе го направам. Па ако Доста и Македон 
се таму, тогаш ќе им помогнам. А што ќе 
правам овде? Ќе ги бројам авионите кога ќе 
слетуваат над Рогдаел или пак ќе си го губам 
времето со пензионерите. (Со шепот) А и 

мајка ми сака таму да ја закопаме. 
 
(Влегува Петра во придружба на Марија)  

 
ПЕТРА: Чедо те слушнав! Нема закоп пред да умрам. 
 
(Сите се смеат) 
  
ПЕТРА: Јас не гледам, ама сѐ слушам – имам 

магарешки уши. 
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РИСТО: Мајче, не се плаши – жива не те закопуваме. 
Деца, не се секирајте. Ќе одгледуваме кози, 
ќе правиме сирење -  и тоа тепано! 

 
(Ристо и другите се смеат од здоволство. Петра со 
помош на Марија седнува на двоседот) 

 
ПЕТРА: Ти синко ќе ги гледаш козите, а пак јас 

правнуци ќе гледам... (Се смее) 
 
(Сите се смеат) 

 
ФИЛИП: Ристо, само да провериме, да не сме 

случајно блиски роднини. 
 
РИСТО: Не! Don’t worry, мајка веќе провери.  
 
ПЕТРА: Ехе мене ништо не ми бега. Ние бевме од 

Долно маало а татко ти беше од Горно 
маало... 

 
(Сите се смеат) 
 
РИСТО: (Кон Петра) Ајде мајко, ние треба да одиме. 

(Кон Филип) Извини ако те навредив... јас 

сум малку бучен Македонец.  
 
МАРИЈА: (Се смее) Ама те знаеме - имаш добро срце. 

 
ПЕТРА: Чекај синко, треба да го испијам винцето и да 

испеам песна. (Кон Доста) Досте, каде си 

чедо? Дај ми го винцето? 
 
(Македон ја зема тамбурата) 

 
ДОСТА: (Ѝ ја подава чашата) Еве бабо. 
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МАКЕДОН: Ајде, јас сум подготвен. 
 
РИСТО: И да знаете во недела ве чекаме на гости – 

сите да ми дојдете... (Кон Филип) Да видиш 

што имам една убава домашна ракија... па и 
винце... (Како во занес) Абе лек за душата. 

 
ФИЛИП:  Мило ќе ми биде да дојдеме. 
 
(Петра, придружувана од останатите почнува, да ја пее 
песната „Кој пат оди за Мариово“, а Македон ја следи со 
тамбурата. Пеејќи излегуваат од сцената, со исклучок 
на Филип кој изгледа нервозен и тапо гледа пред себе) 
 
(Затемнување на сцената). 
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СЦЕНА5 
(Преспански договор) 
 
(Дејствието се одвива во домот на Марија – дневната 
соба. Филип седи на двоседот и пие ракија. Изгледа 
запуштено. Одвреме навреме се чеша по рацете и 
сомнително гледа наоколу – како да му е страв од 
нешто или некого. Влегува Марија и делува разочарано 
од она што го гледа со Филип) 
 
МАРИЈА: Што правиш...пак пиеш? 
 
ФИЛИП: (Ги крева рамениците и промрморува 

нешто) 

 
МАРИЈА: Оди излези малку... сонцето да те фати. 

Ристо секој ден те бара. Излези со него. Ќе 
те запознае со некои наши... за да не бидеш 
толку изолиран. 

 
ФИЛИП: (Во пијана состојба) Не ми е до луѓе 

дојдено. 
 
МАРИЈА: Што ќе правиш, сам кога ќе останеш. За два-

три дена одиме и... и како ќе те оставам сам 
во ваква состојба. 

 
ФИЛИП: Не се секирај за мене... Туку вие, вие како ќе 

одите Стари крај каде владее незаконие? 
 
МАРИЈА: Како за сите така и за нас. Децата поинаку 

размислуваат и убаво е што имаат некаква 
цел. Важно е да имаат љубов и слога, а 
другите работи не се важни.  

 
ФИЛИП: Се плашам... (Се напива ракија) 
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МАРИЈА: Зборував на скајп со Македонка... 
прашуваше за тебе и Македон.(Пауза) Се 
породила. 

 
ФИЛИП: (Ја ниша главата) Како е со здравјето? 
 
МАРИЈА: Добра. Денес се вратила од болница. 
 
ФИЛИП: (Се напива од ракијата и ја втурнува 

главата во дланките – како да се крие од 
себе си) Како е мама? 

 
МАРИЈА: Знаеш... секој ден го моли Господ да ја земе. 
 
ФИЛИП: (Растревожено – станува) Морам, морам да 

одам назад...ама како!? Како!? Каде!? 
Зошто!? (Се напива ракија, ја трие главата 
и ја удира со дланките) Ми го уништија 

сонот, ми ја зедоа светлината ми го изгореа 
сонцето... сонцето барем да го оставеа да ми 
ја топлеше душата.  

 
(Во очај ги трга ракавите и си ја штипи кожата на 
рацете, неконтролирано си ја чеша главата) 

 
МАРИЈА: Филипе, брате, што правиш? 
 
ФИЛИП: (Во очај) Под кожата ми лазат некои црвја... 

гадотии на инсекти... ми ја јадат мршата... ми 
глодаат од душата некои мизерии од 
суштества... некои ништожни суштества...од 
кои...(ги мириса рацете) од кои излегува 
неподнослива реа. 

 
МАРИЈА: (Го фаќа за рамото за да го смири) Немаш 

ништо... само ти се причинува. Ќе треба да 
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се смириш – да одиме на доктор... да ти даде 
нешто за смирување. 

 
ФИЛИП: Не сестро, не! Ова не е за доктор... за ова 

нема лек. (Се напива ракија) 
 
МАРИЈА: Ама и ракијата не е лек. Оди легни си... со 

денови не можеш да спиеш. 
 
ФИЛИП: Само таа ме смирува... стравот ми го зеде 

сонот. 
 
МАРИЈА: Ќе се ослободиш од стравот само ако се 

ослободиш од омразата. Омразата ја 
уништува душата.  

 
ФИЛИП: Немам душа повеќе... ми ја распарчија... 

поделија...разединија... продадоа... Види, 
види! (Му ја покажува дланката на која има 
алки) Види ги алките и јамките. Таа е мојата 

иднина – јамката околу вратот и да им 
ставам крај на болките...ама немам сила... 
немам храброст. (Пауза) Ристо е во 

право...јас сум кукавица. 
 
МАРИЈА: Подобро е да си кукавица. Мртов на никој 

нема да му бидеш потребен. (Пауза) 

Филипе... стана дедо. 
 
ФИЛИП: (Повторно се напива ракија и ја ниша 

главата) Слушнав. 

 
МАРИЈА: Не те радува тоа што Македонка стана 

мајка? 
 
ФИЛИП: (Ладнокрвно) Копиле на Европа, не ме 

радува. 
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МАРИЈА: (Ја ниша главата разочарано) Ми рече, ќе ја 

крсти Евросија... 
 
ФИЛИП: (Ја врти главата во очај) Евро-силија! 

(Станува и бесно се врти во собата - 
извикува) Евро-силија! Евро-силија! 

 
(Се слуша тропање пред влезната врата – влегуваат 
Македон, Доста и Ристо. Филип е изненаден од нивната 
посета. Марија оди да ги пречека) 

 
МАКЕДОН: Тато, што е тоа викање?  
 
МАРИЈА: Ништо, ништо... ракијата зборува... 
 
РИСТО: (Му приоѓа) Филипе, ти викаш, ама јас ќе 

врескам! Слушна вчера што се потпиша во 
Нивици?  

 
ФИЛИП: (Седнува на двоседот) Не слушнав, ама тоа 

го почувствував на моето тело, душата некој 
ми ја колваше цела ноќ. 

 
РИСТО: (Кон Доста) Ајде Досте, пронајди ги вестите 

од ЕсБиЕс. (Разочарано) Ова е најголемото 
предавство на векот... Да видиме што се 
криеше во вреќата: пакети на потчинетост, 
на уништување историјата...нацијата и 
државата. 

 
ДОСТА: Dad, немој да се нервираш премногу... Ајде 

слушајте: 
 
РИСТО: Како да не се нервирам? Овие нѐ прават 

будали... 
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(Сите се збираат околу Доста, само Филип возбудено 
шета, горе-долу низ собата. Се слуша македонска 
програма на ЕсБиЕс – се пренесуваат вести од 
Македонија во однос Препанскиот договор) 
 
(По слушањето на вестите, сите изгледаат 
разочарано. Филип и Ристо стануваат бесни) 

 
ФИЛИП: (Станува од двоседот. Разочарано се фаќа 

за главата) Знаев! Знаев! Под кожата ми 

лазеа црвја... некои гадотии. Сега сите мајки 
и сите ќерки ќе бидат силувани... ќе бидат 
силувани и мажите... ќе бидат силувани и 
децата... ќе бидат силувани новородените и 
дури оние што не се родени...ќе бидат 
силувани.(Вика) Европа! Ти си најголемиот 
педофил што ги обесчестуваш нашите 
деца... нашата иднина. (Главата ја става во 
дланките и липа во очај) Ја силуваа 
Македонија... 

 
(Доста ѝ приоѓа на Марија и ја прегрнува – двете 
зачудено и немо гледаат во Филип и Ристо) 

 
РИСТО: Ти велев, нам ни требаат гемиџии, 

предавниците да ги сотреме – кој е 
предавник на Македонија, тој е предавник на 
христијанството и на севишниот Господ. 

 
ФИЛИП: Доларот и еврото победува...кукастиот крст 

победува... месечината победува...ѓаволот 
победува...сонцето ни го згаснаа...коренот ни 
го уништија...(Вика) Евро-силија! 

 
МАКЕДОН: (Му приоѓа на Филип и го прегрнува) Тато, 

смири се... ова не е крај... еве ќе имаме 
референдум... и тоа нема така да им успее. 
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РИСТО: Порано другите потпишуваа за нас, сега ние 

самите си ја потпишуваме смртната казна. 
 
ФИЛИП: Сине, јас гледам само гробови, крстови и 

гробови... крстови ишарани со боите на 
нововерците, на празноглавците, на 
глупавите, на мороните, на ништожниците.  

 
МАКЕДОН: Не разбирам... 
 
ФИЛИП: Не можеш и не сакам ниту да ме разбереш... 

Се надевам дека никогаш нема да се соочиш 
со сето она што јас се соочувам. 

 
МАКЕДОН: Нема толку многу глупави луѓе во 

Македонија, референдумот за да успее. 
 
РИСТО: Море има! Има дури и на кило да ги купуваш. 
 
ФИЛИП: Синко, уморен сум, од барање правда. 

Уморен сум од стравот – да не гледам и да 
не слушам сигурно ќе биде подобро.  
(Седнува на двоседот, си ја потпира 
главата на дланките) Сега само Господ 

може да ја спаси Македонија. 
 
МАРИЈА: (Им приоѓа, му се обраќа на Ристо) Ајде 

Ристо, седни... да ти донесам кафе или 
ракија? 

 
РИСТО: Ракија!? (Саркастично) И што сега, сакаш да 

го прославиме предавничкиот договор? 
 
МАРИЈА: Не тоа... туку така... да зборниме за 

патувањето. А вие си ги подготвивте 
куферите? 
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РИСТО: Сѐ е подготвено – тоа е работа на Доста. 
 
ДОСТА: (Им приоѓа) Тет, I’ve organised everything – 

we are ready to go. (Радосна) I’m so excited. 

 
МАКЕДОН: И јас сум готов - Македонија here we come! 

(Се смее) 

 
ДОСТА: Мариово – here we come! (Се смее) 
 
РИСТО: (Се сепнува) Еј! Ќе заборавев... 

 
ДОСТА: Што? 
 
РИСТО: Знамињата да ги подигнам. 
 
МАРИЈА: Какви знамиња? 
 
РИСТО: Македонски знамиња... со сонцето. 

Испечатив илјада парчина. 
 
МАКЕДОН: (Се смее) Вистина!? Ами ќе ти ги земаат на 

граница. 
 
РИСТО: Ааа! Само нека пробаат, па ќе видат кој е 

Ристо Мариоецот... Ристо ВМРО-ецот. 
 
(Сите се смеат, со исклучок на Филип кој е потонат во 
мисли) 
 
РИСТО: Треба да видат кои се вистинските патриоти. 

Ајде деца... одиме по знамињата... (Кон 
Филип) Ти Филипе, брате, ако се 

предомислиш – има место и за тебе во 
куферот. (Се смее) Ќе те ставам со 

знамињата... Ајде останете со здравје... 
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(Ристо, Македон и Доста излегуваат) 

 
МАРИЈА: Одете... Господ да ви го осветли патот. (Му 

приоѓа на Филип и го прегрнува) Брате! (Се 
издишува длабоко) Што ќе правам со тебе? 
Како ќе те оставам вака...? 

 
(Затемнување на сцената). 
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СЦЕНА 6  
(Враќање во Македонија) 
 
(Дејствието се одвива во домот на Марија. 
Просторијата е полузатемната.  Филип лежи на 
двоседот – спие. Покриен е со ќебе. Сонува и пак 
поминува низ кошмар – вознемирено се врти во леглото. 
Во сонот му доаѓа неговата мајка – Солунка, која со 
наметка стои над него и му зборува) 
 
СОЛУНКА: Сине, Филипче, знам дека сакаш да се 

вратиш. Но знаеш – враќањето само бол и 
страв ќе ти донесе. Од Внатрешни ми рекоа 
дека сѐ уште не ги имат најдено убијците, а 
знам дека слободно си шетаат во градот. Ми 
се смеат зад грб – си ги штитат „своите“. 
Изгубив верба во луѓето. И онаа мала 
гордост што ја имав ми ја зедоа. 
Во куќава и ѕидовите се неми, сѐ е штама... 
само некогаш се слуша плачот на Евросина. 
Вчера за прв пат ми се насмеа... сакаше да 
ми каже нешто. Ха. Ме израдува. Не 
заборавај, во неа тече и наша крв. Кога ќе 
дојдеш, ќе ја крстиме. 
Синко, посадив ново дабче и секој ден го 
полевам... сакам... сакам коренот да ја допре 
длабочината на твојата душа и душата на 
сите наши. Каде што расте дабот таму се 
наоѓа мир – таму е Македонија. Македонка 
рече, ќе го полева... па ќе направела 
лулашка за Евросија... Ха ха, како вие што се 
крлавте кога бевте деца. 
Како што знаеш, со едната нога сум в гроб – 
ама сѐ уште не ми се влегува. Ти ме заколна 
да не умирам, да те чекам, ама каде да се 
вдомам: меѓу живите или меѓу мртвите? 
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(Филип очајно вика и се врти во леглото. Султана се 
губи од неговиот сон – заминува) 
 
ФИЛИП: Мамо! Мамо! Не оди!  
 
(Дотрчува во собата Македон и Марија – му приоѓаат на 
Филип) 

 
МАКЕДОН: Тато, тато! Стани... повторно сонуваш... 
 
МАРИЈА: Брате, Филипе, разбуди се... 
 
ФИЛИ: (Се разбудува, збунето гледа околу себе) 

Каде, каде е мама?...(Се врти наоколу) овде 

беше... стоеше над мене... 
 
МАРИЈА: Тоа беше сон. А што сонуваше? 
 
(Се гледа дека Филип е во големо ментално и психичко 
растројство) 

 
ФИЛИП: Ах, што... Не знам сестро... каде ми е 

душата... Ме стега нешто овде (покажува на 
градите) како овде да ми е затворена 

некаде и ме гуши... сака да излезе но не 
може. Во грлото како да имам некое диво 
месо – не можам да викам, не можам да 
плачам... еве овде (покажува на грлото) 

диво месо... сакам да го сечам или пак ти 
сечи го. Те молам сечи го и спаси ме. Тоа е 
туѓо – диво месиште... некое здание... 

 
МАРИЈА: (Го прегрнува) Нема ништо брате... така ти 

се присторува.  
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ФИЛИП: Се гледам во огледало и само... само гледам 
празен череп... избелен од сонцето. Месото 
го исцицале црвјата... 

 
МАКЕДОН: Тато, кажи ни за сонот? 
 
ФИЛИП: Ох да. (Пауза )Сам бев. Како да стоев над 

амбис – некаква црна енергија ме влечеше 
надолу. Околу амбисот наредени стоеа 
некои луѓе – изгледаа многу мизерно... на 
сите очите им беа извадени...од устата им 
течеше крв – изгледа јазиците им беа 
отсечени...не зборуваа...Па потоа мајка 
дојде...ми кажуваше нешто... ама не ја 
разбрав... Се плашам... (Се стресува од 
страв) 

 
МАРИЈА: Сонот си е сон... не обрнувај многу 

внимание. 
 
МАКЕДОН: Тето, кажи му ја радосната вест на тато. 
 
МАРИЈА: (Кон Македон) Оди, оди донеси го. 
 
(Македон оди во позадината на собата за да го земе 
мечот) 
 
ФИЛИП: Радост... не знаев дека и тоа постои. Се 

подготвив да одам на мојот погреб. Да знаеш 
сестро, животот и смртта се толку многу 
измешани – испреплетени, тие се толку 
многу блиски... како да постојат заедно. 

 
(Македон го носи мечот, гордост се гледа на неговото 
лице) 
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МАРИЈА: Утрово поштарот го донесе...ти го вратија 
мечот. 

 
ФИЛИП: (Станува од двоседот – радосен) Вистина!? 

(Го зема мечот, го разгледува и го бакнува) 
Мислев дека го изгубив... никогаш нема да го 
видам повеќе. 

 
МАКЕДОН: И сега што ќе правиш со него? 
 
ФИЛИП: Еден ден, можеби, со овој меч ќе ја вратам 

нашата чест ќе го вратам нашето 
достоинство. 

 
МАКЕДОН: Се надевам тато. Знаеш, сега заминувам за 

Македонија, и што да им пренесам на баба и 
Македонка?  

 
ФИЛИП: (Го фаќа за рамото) Значи одиш... ти се 

враќаш. Поздрави ги и кажи им дека многу 
ми е жал што не го исполнив ветувањето. 
Правда – не мислам дека постои. И самиот 
збор треба да се избриши од речникот. 

 
МАКЕДОН: Знам, има многу неправилности во светот – 

беззаконието тешко се менува. Но тато, ти 
не можеш да патиш за сѐ што нам ни се 
случува. 

 
(Се слуша тропање на предната врата, влегува Ристо 
со Доста и Петра – насмеани и весели дека патуваат. 
Облечени се за патување) 
 
РИСТО: (Весело) Добро ти утро Филипе! Ајде, јас сум 

подготвен комита да одам, а ти, уште ќе се 
мислиш? 
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ФИЛИП: (Замислено) Да, уште...значи се враќате... 

 
ПЕТРА: Синко ќе ме земиш со тебе? (Ја крева 

раката) Јас ќе бидам како Сирма Војвода! 
(Се смее) 

 
РИСТО: (Ја прегрнува) Ти мамо, само мазници ќе ни 

правиш. 
 
ПЕТРА: Добро... ние со Достето ќе сучиме... деца ќе 

гледаме...песни ќе пееме... 
 
ДОСТА: (Ја прегрнува) Бабо! Моја слатка бабо. 

 
МАКЕДОН: Јас сум подготвен. (Го вади куферот од зад 

двоседот) Ајде одиме. 
 
ДОСТА: (Кон Марија) „Тет“, а ти сигурно не доаѓаш? 

 
МАРИЈА: Сигурно... можеби подоцна ќе дојдеме со 

Филип. 
 
РИСТО: Ќе морате да дојдете за референдумот. 
 
ФИЛИП: Да, референдумот... тоа ќе биде демократија 

на срамот. 
 
МАРИЈА: Ако не дојдеме за референдумот – сигурно 

ќе дојдеме за свадбата 
 
РИСТО: (Се смее) Ќе дојдете само ако ве поканиме. 

Тоа е Господова работа. И ако дојде до 
нешто, да знаеш дека ова ќе биде прво, по 
30 години, венчавање во Мариово... ќе 
викнам гајди, кавали и тапани – три дена ќе 
се игра и пее песна мариовска и македонска. 
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(Надвор се слуша свирење од таксито) 

 
ФИЛИП: Господ да те слушне. Среќен ви пат. Ристо, 

те молам, на децата ти да им бидеш 
заштитник.  

 
РИСТО: (Кон сите) Ајде, „таксито“ не чека. (Се 

поздравува со Филип) Не се секирај... нема 

да оставам ниту прав да падне на нив.  
 
ФИЛИП: (Се поздравува со Доста, Петра и Македон) 

Среќен помин. Само деца пазете се. Оти 
сега во Македонија е ризично да си 
Македонец. 

 
МАРИЈА: (Се поздравува со сите) Брате, немој да ги 

плашиш децата – тие сигурно знаат повеќе 
од нас. (Кон сите) Ајде ќе ве испратам до 

„таксито“...  
 
(Ристо, Доста, Петра, Македон излегуваат и Марија ги 
следи.  Филип останува исправен, ги гледа како 
излегуваат и им мавта со раката. Потоа го зема мечот 
од двоседот, го гледа и бакнува. Седнува на двоседот, се 
потпира со брадата на него и немо гледа пред себе. На 
лицето му се гледа жалост и длабока потиштеност. 
Како во сон околу Филип доаѓаат и немо го гледаат 
Снежана, Солунка и Македонка која го држи бебето во 
нејзините раце. Следува македонска тажна музика од 
Синтезис „Љубов и смрт“ или „Чума“.)    
 

 
 
 

Крај  
 

Јули 2018 година 
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РЕЦЕНЗИЈА ЗА ДЕЛОТО „ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНЕЦ” 
ОД ДУШАН РИСТЕВСКИ 

 

 Со овој ракопис насловен „Последниот Македонец” 
од познатиот драматург Душан Ристевски се потврдува  
нараснатиот научен интерес за пристап кон театарската 
уметност и кон историјата на Македонскиот народ и 
Македонија, кој има посебно место кај иселениците од 
етничка Македонија, раселени по светот, особено на 
петтиот континент - Австралија. Оваа тема, за жал, не 
била често и континуирано истражувана и претставувана. 
Меѓутоа, нараснатиот интерес за одбрана на своите 
дедовски корени не е случаен и доаѓа во одредена 
еволуција на прашањата во посочениот контекст. Токму 
затоа имаме можност со интерес да го проследиме делото 
„Последниот Македонец”, кое се осврнува  на судбината, 
вистината и на историскиот  развоен континуитет на  
Македонскиот народ од етничка Македонија. 
 Драмскиот текст „Последниот Македонец” се јавува 
во овие немирни и судбоносни времиња за Република 
Македонија, кога на 19 октомври 2018 година, Собранието 
на Република Македонија со 80 гласови „за” донесе одлука 
за пристапување кон уставни измени, во согласност со 
Договорот од селото Нивици, во Преспа. Сето тоа се 
спроведе, бидејќи 2025 година е реалистичен датум за 
прием на нови членки од Балканот, наводно вклучително и 
нашата Република Македонија, како Република Северна 
Македонија во Европската Унија, но само доколку се 
исполнат критериумите. 
 И како резултат на овие тешки историски моменти 
за Република Македонија, за Македонците во етничка 
Македонија, како и за македонското иселеништво ширум 
светот се случуваат различни дејства. Секако, за 
историско одбележување  додека сето ова се случува во 
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Република Македонија, треба да се одбележи дека во 
Сиднеј, Австралија се прикажува истоименото драмско 
остварување „Последниот Македонец” од драматургот, 
писателот, новинарот, публицистот и доблесниот патриот 
Душан Ристевски со врвните артисти од Австралиско-
македонскиот театар од Сиднеј. 
 Делото „Последниот Македонец” е драма во 3 чина 
која го отсликува животот на еден Македонец кој се 
обидува да го сочува своето семејство, идентитет и желба 
да опстои. Од својот дом во Македонија, преку сеништата 
во Европа до населбите во Австралија, Филип Филиповски 
е човек кој ја бара и преиспитува својата душа.  
 По бруталниот напад врз неговиот дом и 
фамилијата, семејството на Филип се распаѓа. Нивното 
трауматично патување во новиот свет ги отсликува 
трагедијата на Македонците, внатрешните превирања како 
резултат на сегашните политички, национални, религиозни 
и социјални предизвици и ефектите тоа што ги 
предизвикува во иселеништвото насекаде во светот. 
 Ова дело е темелот за грандиозната театарска 
изведба, прикажана во Волонгонг и Сиднеј, со голема 
страст, а претставена преку уметничките постигнувања на 
врвни актери. Затоа со право се вели дека драмата 
„Последниот Македонец” е театарски сеопфатен повик на 
македонската нација која постојано се соочува со 
дискриминација од своите соседи и Европската заедница, 
и покрај тоа што тие Божји синови и ќерки се една горда и 
непокорна нација, која се соочува со уништување. 
 Авторот Душан Ристевски во ова негово интересно, 
значајно и по многу нешта единствено дело во 
македонското иселеништво, прикажува некои идни 
судбини и вистини на Македонците во „така и толку 
посакуваната” идна заедница. Така во делото „Последниот 
Македонец” авторот пренесува дека во идната држава  
Македонецот нема да постои ни тој како човек, туку сите 
Македонци ќе бидат бегалци, понижени, злоупотребувани, 
обесчестени и под нивната кожа ќе живеат некакви црвја и 
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зданија. А што е најстрашно нема да можат и смеат да си 
го кажат своето име, со јазик отсечен, со мозоци исколвани 
од чавки, па така бесцелно ќе скитаат без име и никогаш 
нема да најдат мир во душата бидејќи се откажаа од 
своите мајки и татковци, од нивните аманети, се откажаа 
од себе си. 
 Инаку, Душан Ристевски е познато име, поет, 
драматург и афирматор на Македонците во Австралија. 
Автор е на шест стихозбирки, шеснаесет драми и 
монодрами (сите изведени од Македонскиот театар од 
Сиднеј), а неговата поезија е застапена во повеќе 
антологии во Австралија, Македонија и Америка. Исто 
така, тој е основоположник на Македонското литературно 
друштво „Григор Прличев” (1978), на списанието „Повод” 
(1978),на Австралиско-македонското добротворно друштво 
(1982) и на Австралиско-македонскиот театар (2007) од 
Сиднеј. Затоа, тој е еден од најактивните и најценетите 
македонски општествени дејци во Австралија.  
 Душан Ристевски е роден на 22 февруари 1954 
година во Битола, градот на конзулите. Од 1973 година 
живее и работи во Сиднеј, Австралија. Завршил Виша 
социјална школа во 1985 година, дипломирал на 
Факултетот по социологија во 1991 година и во 1996 
година магистрирал на Факултетот по социологија и 
хуманистика во Сиднеј.  
 М-р Душан Ристевски е личност која е на 
распетието меѓу родната земја Македонија и втората 
татковина – Австралија. Затоа, патот од Сиднеј до Скопје и 
назад го поминал повеќе пати. Речиси секоја година доаѓа 
во Македонија, во Скопје, во Битола...  
 Инаку, една од најзначајните македонски 
асоцијации во Сиднеј и пошироко е, секако, Македонското 
литературно друштво „Григор Прличев”. Тоа е прво 
литературно друштво од таков вид во дијаспората. 
Друштвото беше формирано на 31 март 1978 година од 
група ентузијасти и вљубеници во македонскиот мајчин 
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јазик, литература и култура. Душан Ристевски беше првиот 
избран претседател на Друштвото.  
 Едно од најреспектираните македонски гласила, 
пак, што повеќе години се издаваше во Австралија, секако, 
беше списанието „Повод”. Тоа беше прво македонско 
списание во Австралија и единствено од ваков вид во 
иселеништвото, кое излегуваше како орган на 
Македонското литературно друштво „Григор Прличев”, чиј 
главен и одговорен уредник и душата на ова гласило беше 
Душан Ристевски. 
 Сите овие активности на полето на журналистиката 
и литературата на Душан Ристевски придонесоа тој да 
стане член на Друштвото на писателите на Македонија во 
1988 година, член е на Здружението на новинарите на 
Македонија од 1989 година и член на Македонското научно 
друштво од Битола. Потоа, Душан Ристевски навлезе во 
театарските води и во 2007 година го формира и стана прв 
човек на Австралиско-македонскиот театар во Сиднеј. 
Преку своите продукции, Театарот многу успешно 
дејствува во промовирање на македонската култура и 
нација во Австралија.  
 Делови од претставите како и целосни претстави се 
работени и на англиски јазик за пошироката публика. 
Театарот е награден во 2009 година од Министерството за 
здравје и Центарот за ментално здравје за успешното 
иноваторство во едуцирање на македонската заедница. Во 
2015 година, од мултикултурен Нов Јужен Велс, Театарот 
ја доби престижната Национална награда за култура и 
уметност за драмата „Ограда”. 
 Претседателот на Македонија, Ѓорге Иванов, во 
2015 година на Театарот му додели Повелба за 
промовирање на македонската култура и нација. 
Драматургот Душан Ристевски, исто така, е награден со 
посебна награда за иноваторство од Министерството за 
здравје на Нов Јужен Велс за драмата „Страв и срам”. 
Премиерот на Нов Јужен Велс за Денот на Австралија во 
јануари 2015 година го прогласи за лауреат Душан 
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Ристевски за неговата неизмерна работа и придонес во 
мултикултурната заедница посебно во театарската 
уметност. 
 Сето горенаведено Душан Ристевски го постигнал 
заедно со голем број Македонци во Австралија и 
Македонија. Таков е случајот и со изведбата на драмското 
дело  „Последниот Македонец”  од овој признат драматург, 
а во режија на Стефо Нанцу, го прикажаа познатите и 
признати театарски личности, со кои се гордеат не само 
Македонците на петтиот континент, туку и во етничка 
Македонија, а тоа се главните лица: Никола Апостоловски 
- Филип; Антонио Нешковски - Македон; Валентина 
Апостоловска - Солунка; Васко Србиновски - Ристо, 
Насилник 2, Детектив 2, Антиквар, Граничар; Владо 
Сазданов - Славе, Јоргос, Гробар; Лариса Мабеи - Марија, 
Сениште 1, Вашиот 2; Гордана Милошевска - Снежана, 
Ромка, Сениште 2, Вашиот 1; Стефани Тодоровски - Доста;  
Јаворка Котевска -Петра, Нашиот; Зоран Гулабоски - 
Граничар, Насилник 1, Детектив 1, Бегалец; Ина 
Милошеска - Македонка; Татјана Нешковска - Атина, 
Сениште 3, Вашиот 3; Сандра Митров - Теута, Ромка; 
Стефо Нанцу - Насилник 3, Граничар. 
 Во продукцијата се вклучени: Стефо Нанцу - 
композитор на музика и светло, Владо Сазданов - музика, 
Тони Наумовски - фотографија, М16 - ДВД продукција, 
MacPrint&Graphics - графичка обработка. 
 Се смета дека најновото драмско дело „Последниот 
Македонец” на Душан Ристевски во изведба на 
Австралиско-македонскиот театар од Сиднеј е најголемиот 
и најтешкиот проект што оваа реномирана театарска група 
ја има преземено.  
 Инаку, името на делото „Последниот Македонец” 
само по себе покажува дека се работи за драмско дело 
преку кое читателите, а преку претставата и гледачите ќе 
увидат дека македонската нација е уште пред една 
небиднина, пред прагот на уништувањето. Темата е доста 
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чувствителна бидејќи се работи за сегашните збиднувања 
во Македонија, Европа и Австралија. 
 Драмата е поделена во три чина. Првиот чин се 
случува во Македонија и покажува која е причината и кој е 
кривецот за нашето уништување; вториот чин се одвива во 
Европа, за божемниот - хипотетичен влез во Европската 
Унија од каде премногу очекуваме, а од каде најмалку сме 
ценети како луѓе и нација; третиот чин се одвива во 
Австралија каде Македонците доаѓаат не само како 
економски емигранти туку како бегалци на една нација и 
држава која веќе не постои.  
 Авторот на делото Душан Ристевски вели дека ние, 
нашата генерација, сме сведоци, за жал, на нашето 
уништување, посебно со таканаречениот Преспански 
договор, па со подметнатиот референдум и со 
парламентарната одлука на менување на Уставот се 
„запечатува нашата иднина – небиднина”. Со истиот 
Договор на столбот на срамот се ставаат не само 
македонскиот јазик, нација и држава туку и самото 
христијанство кое е под постојан притисок од оние кои се 
со исламска вероисповед. 
 Така, во драмскиот текст провејува дека на лагите 
кои имаат ѓаволски опашки им нема крај: после договорот, 
референдумот, уставните измени и божемниот влез во 
Европската Унија во Македонија ќе никнуваат кампови од 
бегалци од Блискиот Исток и Африка, а Македонците ќе се 
иселуваат „за подобар живот” во Европа. Македонија ќе 
стане оаза на немакедонци. 
 Според авторот Душан Ристевски, текстот бил 
работен неколку години, во различни периоди на 
македонското битисување. Секако, во меѓувреме на сцена 
ставил неколку други драми но секогаш се навраќал на 
овој текст, бидејќи политиката во Македонија постојано се 
менувала.  
 Всушност, со ова дело Душан Ристевски на одреден 
начин сака да го претскаже самоуништувањето на 
Македонија, доколку Македонецот не се свести и не ја 
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земе својата  судбина и иднина во свои раце. Авторот вели 
дека не постои во светот нација која самата си потпишала 
договор за самоуништување освен македонската. 
 Во драмското дело „Последниот Македонец”, а 
преку него и во театарската претстава се пренесува 
расветлувањето на приказната за едно македонско 
семејство кое поминува низ разновидни перипетии и се 
соочува со уништувањето на своето исконско име - 
Македонци, кои потекнуваат од земјата на Македон.  
 Преку ликот на Филип, е претставена сагата на сите 
Македонци кои со себе ги носат аманетите од дедо и 
прадедо да опстојат во една земја и држава каде 
најголемиот непријател на Македонецот е самиот 
Македонец, во една држава каде корупцијата и парите се 
поважни од честа и угледот, поважни од самото семејство, 
поважни од иднината на својата нација и држава. 
 Инаку, драмското дело „Последниот Македонец” 
излегува кога се слават 40 години од формирањето на 
Македонското литературното друштво „Григор Прличев” од 
Сиднеј, Австралија. Тоа е период во кој е претставен  
голем број македонски иселеници кои во слободното 
време се занимаваат со пишаниот збор, ја изразуваат 
силната љубов кон македонскиот јазик и кон својата 
дедовска земја - Македонија. 
 Македонското литературно друштво „Григор 
Прличев” е формирано на 31 март 1978 година со цел да 
ги зближи и соедини македонските доселеници во 
Австралија, кои потекнуваат од сите делови на Македонија 
и кои активно создаваат литературни творби; го чуваат и го 
негуваат македонскиот литературен јазик и македонската 
литература. За остварување на овие цели Друштвото 
презеде разновидни активности, како организирање на 
културно-литературни средби, семинари, наградни 
конкурси за „Прличева награда”, издавање на списанието 
„Повод”, формирање библиотека со читална и архивски 
оддел и издавање книги од самите членови пишувани на 
македонски и на англиски јазик. 
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 Друштвото од самиот почеток активно беше 
вклучено во борбата за зачувување на македонскиот 
идентитет, јазикот, културата и историските постигнувања 
на Македонците. Друштвото даде иницијативи, во 
зависност од потребите на заедницата, да се формира 
шаховска асоцијација, драмска асоцијација за млади, 
комитет за човекови права, дебатен клуб, клуб на ликовни 
уметници, служба за социјална грижа, социјално друштво 
за жени, училишта по македонски јазик и театар. 
 Друштвото беше активно вклучено во организирање 
собири и протести и издавање повелби и резолуции за 
зачувување на македонскиот идентитет и нација и во 
борбата против шовинистичките држави кои го негираат 
постоењето на Македонците кои живеат во поробените 
делови на Македонија, како и до македонските влади кои 
за последните две и пол децени од независноста на 
Република Македонија многу малку придонесуваат за 
обединетоста на Македонците и зачувување на 
македонскиот идентитет. 
 Горенаведеното се потврдува во литературното 
дело „Последниот Македонец” од драмскиот писател 
Душан Ристевски. Тоа претставува значаен прилог кон 
македонската иселеничка литература, која е дел од 
целокупното македонско постигнување на полето на 
литературата, драмската уметност и зачувување на 
македонскиот народ со своите атрибути и на етничка 
Македонија. 
 Затоа, со задоволство го препорачуваме 
литературното и театарско дело „Последниот Македонец” 
од Душан Ристевски на сите читатели и вљубеници во 
пишаниот и театарски збор во македонското иселеништво 
и во Република Македонија. 
 

Славе Катин, публицист 
(18 декември 2018 година) 
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REVIEW OF DUSHAN RISTEVSKI’S COMPOSITION 
“THE LAST MACEDONIAN” 

 

 The manuscript entitled “The Last Macedonian”, written 
by famous playwright Dushan Ristevski, confirms that there is 
growing scientific interest in accessing theatrical art and 
Macedonian history, which have a special place among the 
Macedonian expatriates displaced around the world, especially 
in Australia. In the past, this topic, unfortunately, was not well 
researched and properly represented. However, it is by no 
accident that there is growing interest in defending our native 
roots, which is surfacing through a certain evolution of issues 
in the indicated context. That is why we are given an 
opportunity, with much interest, to follow the composition “The 
Last Macedonian” which addresses the fate, truth and 
historical developmental continuity of the Macedonian people 
from ethnic Macedonia. 
 The drama “The Last Macedonian” takes place in these 
restless and fateful times for the Republic of Macedonia, when, 
on October 19, 2018, the Parliament of the Republic of 
Macedonia, with 80 votes in favour, adopted a resolution to 
make constitutional changes, in accordance with the 
agreement made in the village Nivitsi in Prespa. All this was 
carried out because 2025 is a realistic date for accepting new 
members into the European Union from the Balkans, allegedly 
including our Republic of Macedonia, as the Republic of 
Northern Macedonia, but only if all the criteria are met. 
 And as a result of these difficult historical moments, for 
the Republic of Macedonia, for the Macedonian people in 
ethnic Macedonia, as well as for the Macedonian emigrants 
around the world, various actions were taking place. Of course, 
for historical purposes, while all this was happening in the 
Republic of Macedonia, Dushan Ristevski’s drama “The Last 
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Macedonian” was being prepared in Sydney Australia. As 
mentioned earlier Dushan Ristevski is a famous playwright as 
well as a writer, journalist, publicist and virtuous patriot who, 
with top performers from the Australian - Macedonian Theatre 
in Sydney, brought to light this wonderful piece of drama he 
calls “The Last Macedonian”. 
 “The last Macedonian” drama is made up of three acts 
that depict the life of a Macedonian trying to preserve his 
family, identity and desire to survive. From his home in 
Macedonia, over the course of his ghostly travels through 
Europe, to his settlement in Australia, Filip Filipovski is a 
person who searches and examines his soul. 
 After a brutal attack on his home and family, Filip’s 
family fell apart. Their traumatic journey into the new world 
reflects the Macedonian tragedy, the internal turmoil as a result 
of the current political, national, religious and social challenges 
and the effects it has caused on Macedonian immigrants 
around the world. 
 This work was the basis for the grandiose theatre 
performance, shown in Wollongong and Sydney, with great 
passion, presented through the artistic achievements of top 
actors. Therefore it is rightly said that the drama “The Last 
Macedonian” is a wide plea, through the Theatre, for the entire 
Macedonian nation which constantly faces discrimination from 
its neighbours and the European community, even though 
these sons and daughters of God are a proud and defiant 
nation that faces destruction. 
 In this interesting, significant and, in many ways, only 
kind of composition in the Macedonian Diaspora, Dushan 
Ristevski depicts some future destiny and truth about the 
Macedonian people in a “desired” future community. Thus, in 
his composition “The Last Macedonian”, Dushan Ristevski 
conveys a message that in a future European state the 
Macedonian will not exist, even as people. All Macedonians 
will become refugees, humiliated, abused, dishonoured and 
some kind of worm will live under their skin. And what is most 
terrible is that they will not be able to say their name, with 
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tongues cut off and with brains picked by black birds. They will 
wander aimlessly without a name and never find peace in their 
soul because they gave up their own mothers and fathers, their 
own will and gave up on themselves. 
 Dushan Ristevski is a well-known name, poet, 
playwright and promoter of the Macedonians in Australia. He is 
the author of six poetry books, sixteen plays and monodramas 
(all performed by the Macedonian theatre in Sydney), and his 
poetry is present in several anthologies in Australia, 
Macedonia and North America. He is also the founder of the 
Macedonian Literary Association “Grigor Prlichev” (1978), the 
magazine “Povod” (1978), the Macedonian Australian Welfare 
Association (1982) and the Australian-Macedonian Theatre 
(2007) in Sydney. Therefore, he is one of the most active and 
valued Macedonian social activists in Australia. 
 Dushan Ristevski was born on February 22, 1954 in 
Bitola, the city of consuls. He has been living and working in 
Sydney, Australia since 1973. He graduated with Diploma of 
Welfare Work (1985), completed Bachelor of Social Sciences 
(1991) and in 1996 received a Master’s Degree in Counselling 
from the Faculty of Sociology and Humanities in Sydney. 
Dushan Ristevski is a living link between his native Macedonia 
and his second homeland Australia. He has journeyed many 
times from Sydney to Skopje and back, and almost every year 
he visits Macedonia, Skopje, Bitola... 
 One of the most important Macedonian associations in 
Sydney and beyond is, of course, the Macedonian Literary 
Association “Grigor Prlichev”. It is the first literary association 
of this kind in the Diaspora. The Association was founded on 
March 31, 1978 by a group of enthusiasts and lovers of the 
Macedonian language, literature and culture. Dushan Ristevski 
was the first elected President of the Association. 
 One of the most respected Macedonian mediums, 
which for many years has been published in Australia, was the 
journal “Povod”. It was the first Macedonian journal in Australia 
and the only one of its kind in the Diaspora, published as an 
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organ of the Macedonian Literary Association “Grigor Prlichev”, 
whose editor-in-chief and soul was Dushan Ristevski. 
 Dushan Ristevski’s many activities in the field of 
journalism and literature contributed to his becoming a member 
of the Macedonian Writers’ Association in 1988, member of the 
Macedonian Association of Journalists since 1989 and 
member of the Macedonian Art and Science Society of Bitola. 
Dushan Ristevski then entered the creative world of Theatre in 
2007 and formed the Australian-Macedonian Theatre in 
Sydney. Through its productions, the Theatre has been very 
successful in promoting the Macedonian culture and nation in 
Australia. 
 Parts of the performances as well as full performances 
are also created in English for a wider audience. In 2009 the 
Theatre received an award from the Ministry of Health and 
Centre for Mental Health for its innovative ways of successfully 
educating the Macedonian community. In 2015 the Theatre 
was awarded the prestigious National Award for Culture and 
Art for the drama “Ograda” (The Fence). 
 In 2015, Giorge Ivanov, President of the Republic of 
Macedonia, gave the Theatre an award for promoting the 
Macedonian culture and nation. Dramatist Dushan Ristevski 
was also awarded a special innovation award from the Ministry 
of Health of New South Wales for the drama “Fear and 
Shame”. In January 2015, the Premier of New South Wales, on 
the occasion of Australia Day awarded Dushan Ristevski for 
his immense work and contribution to the multicultural 
community, especially in theatrical art. 
 Dushan Ristevski along with many Macedonians in 
Australia and Macedonia achieved all of the above. This was 
also the case with the production “The Last Macedonian” 
directed by Stefo Nantsou and performed by the famous and 
recognized theatre performers, who are proud not only of the 
Macedonians in Australia, but of all the Macedonian people. 
Included among the main performers were: Nikola 
Apostolovski (as Filip), Antonio Neskovski  (Makedon), 
Valentina Apostolovska (Solunka), Vasko Srbinovski (Risto, 
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Abuser2, Detective2, Antique Dealer, Security), Vlado 
Sazdanov (Slave, Jorgos, Gravedigger), Larisa Mabei (Marija, 
Shadow1, Vashiot2), Gordana Miloshevska (Snezhana, 
Romano, Shadow2, Vashiot1), Stephanie Todorovski (Dosta), 
Jovorka Kotevska (Petra, Nashiot), Zoran Gulaboski (Boarder 
Officer, Abuser1, Detective1, Refugee), Ina Miloseska 
(Makedonka), Tatjana Neskovska (Athena, Shadow3, 
Vashiot3), Sandra Mitrov (Teuta, Romano dancer), Stefo 
Nantsou (Abuser3, Security). 
 The production also included: Stefo Nantsou - music 
composer and light, Vlado Sazdanov - music, Toni Naumovski 
- photography, M16 - DVD production, Mac Print & Graphics - 
graphics design. 
 This latest drama, “The Last Macedonian”, by Dushan 
Ristevski performed by the Australian-Macedonian Theatre in 
Sydney is considered the biggest and most difficult project that 
this renowned theatre group has undertaken. 
 The name of the script “The Last Macedonian” in itself 
shows that it is a dramatic piece through which the readers, 
and through the play, the viewers will see that the Macedonian 
nation is at the forefront of a calamity, that stands at the 
threshold of destruction. The topic is quite sensitive because it 
is about current events in Macedonia, Europe and Australia. 
 The drama is divided into three parts. The first part 
takes place in Macedonia and highlights the cause and the 
culprit for our destruction; the second part takes place in 
Europe, for the supposed - hypothetical entry into the 
European Union, from which we expect too much, and where 
we are least valued as a people and a nation; the third part 
takes place in Australia where Macedonians migrated, not only 
as economic emigrants but as refugees of a nation and state 
that no longer exists. 
 Dushan Ristevski says that we, our generation, are 
unfortunately witnessing our destruction, especially with the so-
called “Prespa Agreement”. With the embarrassing referendum 
and the parliamentary decision to change the Macedonian 
Constitution, “our future has been sealed with non-existence”. 
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With this Agreement, not only the Macedonian language, 
nation and state are placed on the pillar of shame, but also 
Christianity itself is under constant pressure from those who 
are of the Islamic faith. 
 Thus, in the drama, the lies that have devilish tails have 
no end: after the agreement, the referendum, the constitutional 
changes and the accession into the European Union, camps of 
refugees from the Middle East and Africa will pop up in 
Macedonia, and the Macedonian people will be evicted “for a 
better life “in Europe. Macedonia will become an oasis of non-
Macedonians. 
 According to Dushan Ristevski, the text has been 
worked on for several years, at different times of Macedonia’s 
existence. In the meantime, he composed several other plays 
for the stage, but always returned to this text, because politics 
in Macedonia is constantly changing. 
 In fact in this way, in a certain way, Dushan Ristevski 
wants to foretell Macedonia’s self-destruction, if the 
Macedonian people themselves do not realize and do not take 
their destiny and future into their own hands. Dushan Ristevski 
says that there is no nation in the world that has signed this 
kind of self-destruction agreement, except for the 
Macedonians. 
 Through the drama “The Last Macedonian”, and 
through its theatrical performance, highlighted is the story of a 
Macedonian family experiencing ups and downs and facing the 
destruction of its primordial name - Macedonian, originating 
from the land of Macedon. 
 The saga of all Macedonian people, represented 
through an image of Philip, carries the pledge from their 
grandparents and great grandparents to remain and survive in 
a country where the greatest enemy of the Macedonian people 
are the Macedonians themselves, in a country where 
corruption and money are more important than honour and 
reputation, more important than family itself, more important 
than the future of their nation and state. 
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 The drama “The Last Macedonian” was released for the 
40th anniversary celebration of the founding of the Macedonian 
Literary Association “Grigor Prlichev” in Sydney, Australia. This 
was a period when a large number of Macedonian emigrants in 
their free time dealt with the written word to express their 
strong love for the Macedonian language and for their 
grandfathers’ country - Macedonia. 
 The Macedonian Literary Association “Grigor Prlichev” 
was established on March 31, 1978, in order to bring closer 
and unite the Macedonian people who immigrated to Australia, 
who come from all parts of Macedonia and who actively create 
literary works; to preserve and nurture the Macedonian literary 
language and Macedonian literature. To accomplish these 
goals, the Association undertook various activities, such as 
organizing cultural and literary meetings, seminars, prize 
competitions for the “Prlicheva nagrada” award, publishing the 
magazine “Povod”, forming a library with a reading and archive 
department and publishing books written by its members in the 
Macedonian and English languages. 
 From the very beginning, the Association was actively 
involved in a struggle for the preservation of the Macedonian 
identity, language, culture and Macedonian historical 
achievements. The Association provided the necessary 
initiatives, depending on the needs of the community, to form a 
chess club, a youth association for drama, a human rights 
committee, a debating club, a club for artists, a social welfare 
service, a social women’s society, a Macedonian language 
school and theatre, etc. 
 The Association is actively involved in organizing rallies 
and protests and issuing declarations and resolutions for the 
preservation of the Macedonian identity and nation and in the 
struggle against the chauvinist states that deny the existence 
of Macedonians living in the occupied parts of Macedonia, as 
well as Macedonian governments that for the last two and a 
half decades, since the independence of the Republic of 
Macedonia, have contributed very little to the unity of the 
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Macedonian people and to the preservation of the Macedonian 
identity. 
 All of the above are confirmed in Dushan Ristevski’s 
literary work “The Last Macedonian”. This composition is a 
significant contribution to Macedonian emigrant literature, 
which is part of the overall Macedonian achievement in the 
field of literature, dramatic art and the preservation of the 
Macedonian people, their attributes and all of Macedonia. 
Therefore, we are pleased to recommend Dushan Ristevski’s 
literary and theatrical work “The Last Macedonian” to all the 
readers and lovers of the theatrical word in the Macedonian 
Diaspora and the Republic of Macedonia, 
 

Slave Katin, Publicist 
(18 December 2018) 

Translated by Risto Stefov 
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ДУШАН РИСТЕВСКИ - ДУХОВЕН ВОИН НА 
МАКЕДОНИЗМОТ 

 

 Светот одамна е поделен на два дела. Едните 
пишуваат а другите не читаат. Едно време ситуацијата се 
подобри и можеше да се слушне: „Не му подарувај книга, 
можеби веќе има една!”, но за жал и тоа траеше кратко. 
Познавам писатели кои се непознати во светот, но уживаат 
светска слава во своето село. Има и такви писатели кои не 
можат да се преведат ниту на нивниот јазик. Многубројни 
се оние кои прво добиваат награди а дури отпосле ги 
пишуваат своите „ремек дела”. Некој рекол дека денес „и 
розите мирисаат професионално”. За жал, така мирисаат и 
драмите на многу професионални писатели.  
 Душан Ристевски е исклучок. Затоа што пишува 
искрено и со голема страст. И затоа што пишувањето за 
него е внатрешен императив. Дали претерувам? Ако 
погледнеме некои повеќевековни митови и легенди, ќе 
испаднеме поскромни одошто заслужуваме.   
 Кога сплетките ќе остарат, од нив се прават митови. 
Грчките митови се почеток на трачот во литературата а 
подоцна и во порнографијата. Денешните телевизиски 
сапуници правени се според истата драматуршка матрица, 
само завиткани во современ „целофан”. Гледано од тој 
аспект, делата на Ф.М.Достоевски се првата „телевизија” 
која се појавила уште во 19 век! Што ќе остане од 
завалијата Вилијам (познат по прекарот Шекспир) ако му 
се одземат слоевите на поетичност и мисловност? 
Најобична црна хроника што секојдневно ја среќаваме во 
сите медиуми.  
 Светот одамна ја загуби својата невиност и 
меморијата за своето детство. Живееме во времиња на 
глобална и блуткава ментална естрада. Во свет кој се 
препелка во калта на вулгарен материјализам, цинизам и 



126 
 

простотилак. Во вакво планетарно „реалити шоу” појавата 
на драмски текст е голем настан. Тоа е последната 
одбрана на малите, обесправени и осамени луѓе но и на 
цели нации. „Пишувањето е како пеење во пустина”, изјави 
еднаш големиот Данило Киш, ни ги остави своите 
бриљантни книги и тивко замина во легенда. Еден од 
најголемите поети на човечкиот очај е Семјуел Бекет кој 
пред својот најпознат роман „Неименливото” до коска ја 
истетовира реченицата: „Се е бесмислено, но јас никогаш 
нема да престанам да зборувам!” Пишувањето е како обид 
да го задржиш ветрот во цврсто стегнатата дланка... 
 И сега во една таква никаква ситуација, се јавува 
некој си што се одзива на името Душан а со презиме 
Ристевски и храбро, да не реча дрско, ја пишува својата 
драма „Последниот Македонец!” Да се пишува рецензија 
за уметничко дело е тешка работа. Да се пишува рецензија 
за пријател е невозможна мисија. Треба да лажеш а да не 
те фатат! Откако ја прочитав драмата „Последниот 
Македонец” од Душан Ристевски и на обајцата ни лекна! 
Уметноста има смисла само кога ќе успееш да ги 
изненадиш другите но да се изненадиш и самиот себе! 
Одамна се смета здраво за готово дека победниците ја 
пишуваат историјата. Формално правно е така, но Душан 
Ристевски со пиесата „Последниот Македонец” покажува и 
докажува дека историјата ја пишуваат насилници! А тоа 
значи дека тие се најголемите губитници, гледано од 
филозофска, домаќинска и секоја друга страна. 
 Пишувањето на современ драмски текст е 
сизифовска работа. Не само заради немањето на 
„историска дистанца” туку и заради политичката 
затруеност на многу празни глави кои не одат подалеку од 
своите физиолошки потреби, водени само од сопствениот 
стомак и дебелото црево. „Послениот Македонец” е пиеса 
што покажува дека Македонците се народ со древна и 
блага душа. Народ со милениумско искуство и вредности 
кои денешниве колонијални сили не ги признаваат или 
едноставно не ги препознаваат. 
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 Секогаш ќе има самотија за тие што ќе ја заслужат. 
Само големите уметници ја разбираат осамената 
воздишка на славниот Емил Сјоран: „Не гледај угоре. Таму 
нема ништо. Вселената е само полупроизвод на нашата 
тага”. Пиесата „Последниот Македонец” ја одразува 
личната и колективната драма и тага по сопственото 
славно минато но и уплав од предавничката сегашност! 
Пиесата на Душан Ристевски ми разбуди повеќе 
асоцијации и паралели, а некои од нив ќе споделам со вас. 
Судбината на светот за Достоевски се прикажува во 
медиумот на судбината на неговиот народ. Метафизичкиот 
идентитет на националното и хуманото е основа во 
неговата идеја за творењето. Кога културата, која е еден 
од обидите за припитомувањето на човекот, ќе се умори, 
одвнатре ќе се изживее и ќе почне да слабее, тогаш луѓето 
стануваат алчни и хистерични. Заличуваат на пубертетлии 
или трудни жени. Во душата се активираат нагони кои не 
можеме лесно да ги именуваме. Тогаш сите добра и зла 
стануваат сомнителни и секој закон е расколебан и 
поткопан. Настапува ера на она што Ниче го нарекува 
“пресврт на сите вредности”.  
 Тоа е хаотична состојба која означува самрак на 
една цивилизација (народ, нација) од која неминовно 
мораат да се родат нови духовни и морални вредности. 
Според Х. Хесе, кај Достоевски подсвесното е прикажано 
како ѓавол (демон). Појавата на демонот (ѓаволот) секогаш 
е симптом на нарушената рамнотежа помеѓу свесното и 
несвесното. Знак е дека актуелниот животен концепт е на 
умирање и дека се подготвува смена на вредностите. Во 
една темпорално-естетичка перспектива, демонот ја 
означува потиснатата нагонска сила која сака да ги разбие 
сите конвенционални стеги или се јавува како негатор на 
сето постоечко со сите општествени и политички 
импликации. 
 Душан Ристевски со својата пиеса „Последниот 
Македонец” ме потсети на основите на театарот. Во 
долгите летни жеги, театарот е барде со ладна изворска 
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вода. Во осамените и скомињави ноќи, театарот е топла 
постела за изѕемнати нозе. Театарот е вечност на мигот. 
Остра и лута критичка сабја за сите лошотилаци во нас и 
во светот.  Театарот е нежен допир и љубовен шепот. 
Утеха за неутешните и заборавените. 
 Душане, нека се множат твоите драми и нашите 
Македонци! 
 

Братислав Димитров 
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DUSHAN RISTEVSKI – A SPIRITED  
MACEDONIAN WARRIOR 

 
 

 The world has long been divided into two parts. One 
part writes and the other part does not read. At one time the 
situation improved and it was possible to hear: “Don’t give him 
a book, maybe he has one!” But unfortunately this was a short 
time. I recognize the writers who are unknown in the world, but 
enjoy world fame in their own village. There are also those 
kinds of writers who can’t even be translated in their own 
language. Numerous are those writers who first receive awards 
and then write their “masterpieces”. Someone said that today 
even “the roses smell professionally”. Unfortunately, the plays 
of many professional writers also smell that way. 
 Dushan Ristevski is an exception because he writes 
sincerely and with great passion and because writing, to him, is 
an internal imperative. Do I exaggerate? If we look at several 
centuries-old myths and legends, we will turn out to be more 
modest than we deserve. 
 When deeds grow old, myths are made out of them. 
Greek myths are the beginning of gossip in literature and later 
in pornography. Today’s television soaps are made according 
to the same dramatic matrix, just wrapped in modern 
“cellophane”. Observed from this aspect, the works of F.M 
.Dostoevsky are the first “television” that appeared in the 19 th 
century! What will remain of William (known by the nickname 
Shakespeare) if his layers of poetry and thought are taken 
away? The most common black chronicle that we encounter in 
all mediums every day. 
 The world has long lost its innocence and memory for 
its childhood. We live in global times and in a mentally 
deafening show business. In a world, that is toiling in the mud 
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of vulgar materialism, cynicism and stupidity. In such a 
planetary “reality show,” the emergence of a dramatic text is a 
major event. It is the last defense of small, oppressed and 
lonely people, but also of whole nations. The great Danilo Kish 
once said “Writing is like singing in desolation,” and left us his 
brilliant books while he quietly vanished in legend. One of the 
greatest poets of human despair is Samuel Beckett, who 
before his most famous novel “The Unbelievable” coined the 
sentence: “It is all meaningless, but I will never stop talking!” 
Writing is like an attempt to trap the wind in a tightly clamped 
palm... 
 And now, in this kind of situation, someone called 
Dushan Ristevski bravely, but not insolently, appeared and 
wrote his drama “The Last Macedonian!” Writing a review for a 
work of art is a difficult thing. Writing a peer review is an 
impossible mission. One needs to be crafty without getting 
caught! I was pleasantly surprised reading the drama “The 
Last Macedonian” by Dushan Ristevski! Art makes sense only 
when you manage to surprise others and yourself! It has long 
been taken for granted that the winners write history and it’s 
their formal right, but Dushan Ristevski with his play “The Last 
Macedonian” has shown and proven that history is written by 
bullies, thugs and brutes! And that means that they are the 
biggest losers, viewed from a philosophical and every other 
point of view. 
 Writing contemporary drama is Sisyphean work. Not 
only because of lack of “historical aloofness” but also because 
of the political poisoning of many empty heads that don’t go 
beyond their physiological needs, guided only by their own 
stomach and colon. “The Last Macedonian” is a play that 
shows that the Macedonians are a people with an ancient and 
gentle soul. A people with a millennium of experience and 
values that today’s colonial powers do not recognize or simply 
do not comprehend or appreciate. 
 There will always be solitude for those with merit. Only 
the great artists understand the lonely sighs of the famous 
Emile Sioran who said: “Don’t look up. There is nothing there. 
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The universe is just a half-product of our grief.” The play “The 
Last Macedonian” reflects the Macedonian people’s personal 
and collective drama and grief over their glorious past, but also 
warns of the frightening and treacherous present! Dushan 
Ristevski’s play aroused me in many ways, some of which I will 
share with you. 
 The fate of the world for Dostoevsky was reflected in 
the medium of the fate of his own people. The metaphysical 
identity of a nation and humanity was the basis of his idea of 
creation. When culture, which is one of man’s attempts at 
domestication, tires and weakens, people become greedy and 
hysterical. They begin to act childishly or like pregnant women. 
Urges and impulses are activated in their souls which we 
cannot easily name. Then all good and evil become dubious 
and every law is broken and subdued. It turns into an era 
which Niche calls “the turn of all values.” (Umvertung Aller 
Nierte) 
 It is a chaotic state that denotes the twilight of a 
civilization (people, nation) from which new spiritual and moral 
values must inevitably be born. According to H. Hese, 
Dostoevsky’s subconscious is depicted as a devil (demon). 
The appearance of the demon (devil) is always a symptom of 
the disturbed balance between the conscious and the 
unconscious. It is a sign that the current life concept is dying 
and that a change of values is being prepared. In a temporal-
aesthetic perspective, the demon denotes a suppressed 
impotent force that wants to break all conventional clutches or 
appears to negate everything that exists with all its social and 
political implications. 
 Dushan Ristevski’s play “The Last Macedonian” 
reminded me of theater basics. In the long summer heat, the 
theater is a bard with cold spring water. In lonely and stagnant 
nights, the theater is a warm bed for tortured legs. The theater 
is the eternity of the moment. It is a sharp and angry sabre for 
all the bad things in us and in the world. The theater is a gentle 
touch and a loving whisper.  
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 It is consolation for the uncomfortable and forgotten. 
 Dushan, let your plays and our Macedonians be 
multiplied! 

 
Bratislav Dimitrov 

(Translated by Risto Stefov) 
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ДУШАН РИСТЕВСКИ (БИОГРАФИЈА) 
 
 Душан Ристевски е роден во 1954 година во 

Битола, Македонија. Од 1973 година живее и работи во 
Сиднеј, Австралија. Завршил Виша социјална школа во 
1985 година, дипломирал на Факултетот по социологија во 
1991 година, а магистрирал во 1996 година на Факултетот 
по социологија и хуманистика. Работи како советник и 
терапевт во државната служба за Ментално здравје во 
Сиднеј. 
 Душан е автор на стихозбирките: Полутици (1984) 

издадена двојазично на англиски и македонски јазик 
Полутици-Fragments (1989); Страдалници на сонот 
(1992); Копча (2001); Цвеќе-Жена (2003); Украдени мисли 
(2009) и Забранета љубов (2009); на драмите: Страв и 
срам издадена на македонски (2006) и на англиски (2009); 
Каменот од роби (двојазично) (2018); Последниот 
Македонец (2019); Монодрамите: Мајка, изведена во 

Сиднеј и во Прилеп на Театарските игри „Војдан 
Чернодрински“ (1990), Ченто, изведена во Сиднеј и 
Волонгонг (2015), Неда, изведена во Сиднеј (1996 и 2016), 
Каменот од Роби, изведена во Сиднеј (2018); 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), сите изведени од Австралиско 

македонскиот театар од Сиднеј. Застапен е со поезија во 
повеќе антологии во Австралија, Македонија и Америка. 
 Наградуван е повеќе пати. Драмата Страв и срам 

во 2007 год. беше наградена од Државната служба за 
здравство со посебна награда за иновација за просвета во 
здравството, Националниот центар за ментално здравје 
истата ја награди во 2009 год. за промоција на менталното 
здравје. Со драмата Ограда се здоби со национална 
награда за култура во 2015 год. Владата на Нов Јужен 
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Велс во 2015 год. го награди Душан 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 година ја доби наградата 
„Иселеничка грамота“, а во 2011 година за книгата поезија 
Украдени мисли ја доби престижната награда „Стојан 

Христов“ на Струшките вечери на поезијата. 
 На општествено-добротворен план Душан работи 
во регионот „Св. Ѓорѓи“ во Сиднеј од 1976 година. Тој го 
формира Македонско-австралиското добротворно друштво 
во 1982 година и одигра важна улога на воспоставување 
на социјално-општествени служби за македонската 
заедница наменети за жени, младинци и постари граѓани. 
Исто одигра водечка улога на воспоставување и 
подобрување на посебни мултикултурни служби како член 
повеќе од 10 години во Извршниот одбор на St. George 
Migrant Resource Centre. Тој исто така од 1987 до 1990 
година завземаше функција на ржавен Комисионер за 
етнички работи во Ethnic Affairs Commission of NSW 
(Multicultural NSW). 
 Душан е основоположник на Литературното 
друштво „Григор Прличев“ (1978), на Австралиско 
македонскиот 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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DUSHAN RISTEVSKI 
 
 Dushan Ristevski was born in 1954 in Bitola – 

Macedonia.  He migrated to Sydney in 1973. Having 
completed his Diploma in Welfare Work in 1985 and Bachelor 
of Social Sciences in 1991, in 1996 he gained his Masters 
Degree in Counselling/ psychotherapy. Since 1991 he has 
been working as a Counsellor for the St George Mental Health 
Servicein Sydney. 
 Dushan is published author of the following books of 
poetry:  Polutici (1984) republished bilingually Polutici – 
Fragments (1989), Dream-Agony (1992), Clasp (2001), 
Flower-Woman (2003), Stolen Thoughts (2009), and 
Forbidden Love (2009); the dramas: Fear and Shame 
published in Macedonian (2006) and in English (2009), The 
Stone of Robi (Bilingual) (2018), The Last Macedonian 
(2019).  He is an author of the following stage productions 
performed in Australia and Macedonia by the Australian 
Macedonian Theatre of Sydney: Monodramas: Mother, 
performed in Sydney and in Prilep (Macedonia) at the Vojdan 
Chernodrinski Theatre Festival in 1990, Chento performed in 
Sydney and Wollongong (2015), Neda, performed in Sydney in 
1996 and 2016, The Stone of Robi performed in Sydney 
(2018); Dramas: Fear and Shame  (2008), Mr Balkan (co-
author) (2009), Old and Happy (2010), Raskol (2011), Leave 
the Candle Alight (2012), Wrestling the Bear (2013), The 
Fence (2014), Doctor Dodgy (2015), The Suitcase (2016), 
Grandma’s Getting Married (2016), My Sunshine (2017), 
The Last Macedonian (2018).  He has also published poetry 
in various anthologies in Australia, Macedonia and the United 
States. 
 For the play Fear and Shame in 2007 he was awarded 
with the St George Hospital and Community Health Service 
Award of Excellence for Innovation in Health Education and 
also the National Centre of Mental Health (2009) awarded 
Dushan for promoting mental health. In 2015 he was awarded 
with the “Aleksandar the Great” Life achievement theatre 
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award.The play The Fence in 2015 received the National 

marketing award for art and culture. In 2015 the State 
Government of NSW awarded Dushan for promoting art and 
culture. In 2010 his book of poetry Forbidden love was 
awarded with Iselenichka Gramota and in 2011 for the book 
Stolen Thoughts he received the prestigious award Stojan 
Hristov at the Struga International Poetry Festival. 

 Dushan has been actively involved in the community 
welfare in St George Area (Sydney) since 1976. As a founder 
of the Macedonian Australian Welfare Association in 1982, 
Dushan played an instrumental role in establishing community 
welfare services for young people, women and the elderly. 
Through his involvement with the St George Migrant Resource 
Centre (as a Board Member for over 10 years) he also played 
a major role in the establishment and improvement of welfare 
services for the multicultural communities in the St George 
Area. Between 1987 and 1990 he served as a part time 
commissioner with the Ethnic Affairs Commission of NSW 
(Multicultural NSW).  
 Dushan is a founding member of the Macedonian 
Literary Association of Australia “Grigor Prlichev” (1978) and 
Australian Macedonian Theatre of Sydney (2007), member of 
the Writers’ Association of Macedonia, the Journalists’ 
Association of Macedonia and Macedonian Art and Science 
Society of Bitola. 
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Сандра Митров                 Стефо Нанцу 

 
МАСЛО СО ВОДА  
НЕ СЕ МЕША 
 
Дали има иднина,  
дали има мир 
Кога магла се крева,  
и лоши нешта се гледат 
Ко крвта на камен 
Масло и вода не се меша. 
Во сонот ќе видам,  
волци идат 
Во сонот ќе слушам,  
мртва тишина 
Дивјаци се берат  
и ѓаоли се смеат 
Мајка ми велеше 
Масло и вода не се меша 
Дедо ми велеше 
Масло и вода не се меша. 

 

 
МАКЕДОНКА ЌЕРКА МОЈА 
 
Каде одиш ќерко моја? 
Каде одиш? 
Каде одиш ќерко моја? 
Каде одиш? 
Ти си душа моја 
Ти си сонце мое 
Без тебе не сум здрав 
Без тебе имам страв 
Македонка, ќерко моја 
Каде одиш? 
Македонка, ќерко моја 
Каде одиш? 
Каде одиш? 
Каде одиш? 
 
 
 
Забелешка: Текстовите и 
композицијата на двете песни 
се на Стефо Нанцу и истите 
беа изведени за време 
сценското прикажување на 
„Последниот Македонец“ . 
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СТАТИИ ОБЈАВЕНИ НА MACTEL.COM.AU 
 

(Информации и осврти за претставата „Последниот Македонец“ 
објавија повеќе медиуми, меѓу кои и „Австралиско-Македонски 
Неделник“, „Денес“, „Македонска нација“, „Macedonian News”, бројни 
веб портали и веб страници, радио програми итн, но во интерес 
на просторот овде ги пренесуваме само статиите објавени на 
MACTEL.COM.AU) 

 
ПРЕМИЕРА ВО ВОЛОНГОНГ НА ПОСЛЕДНИОТ 
МАКЕДОНЕЦ 

 Објавено на MACTEL.COM.AU  на 29.10.2018 

  
 Премиерата ќе се одржи во сабота 17 ноември во 7 
часот, а ќе следи и втора претстава во недела 18 ноември во 
3 часот во Sun Lounge Function & Reception Centre, 8-14 
Stewart Street Wollongong. 
 Австралиско македонскиот театар од Сиднеј за 
македонската заедница ја припреми најновата драмска 
продукција „Последниот Македонец“. 
 „Последниот Македонец“ е драма во 3 дела која го 
одсликува животот на еден Македонец кој се обидува да го 
сочува своето семејство, идентитет и желба да опстои. 
 Од својот дом во Македонија, преку сеништата во 
Европа до населбите во Австралија, Филип Филиповски е 
човек кој ја бара и преиспитува својата душа. После 
бруталниот напад врз неговиот дом и семејство, семејството 
на Филип се распаѓа, нивното трауматично патување ги 
отсликува трагедијата на Македонците, внатрешните 
превривања како резултат на сегашните политички, 
национални, религиозни и социјални предизвици и ефектите 
тоа што ги предизвикува во Дијаспората насекаде во светот. 
 Ова е грандиозна театарска изведбата, прикажана во 
голема страст со врвни актери. „Последниот Македонец“ е 
театарски сеопфатен повик на македонската нацијата која 
постојано се соочува со дискриминација од своите соседи и 
Европската заедница за едни горди и непокорни луѓе кои се 
соочени со уништување. 
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 „Последниот Македонец“ се изведува од наградениот 
Австралиско македонски театар од Сиднеј, напишана од 
познатиот наградуван драматург Душан Ристевски и режирана 
од интернационално познатиот артист Стефо Нанцу со 
најдобрите македонски глумци од Австралија. 
 Улогите ги толкуваат: Никола Апостоловски, Антонио 
Нешковски, Валентина Апостоловска, Васко Србиновски, 
Владо Сазданов, Лариса Мабеи, Гордана Милошевска, 
Стефани Тодоровски, Јаворка Котевска, Зоран Гулабоски, Ина 
Милошеска, Татјана Нешковска,Сандра Митров, СтефоНанцу. 
 За карти и резервации јавете се до следниве лица: Васко 
Србиновски на 0411710760; Гордана Селјановска на 
0428775667 или 42751434; Македонскиот добротворен центар 
во Порт Кембла на 4275 2266; Мери Ангелкоски на 0413892557 
 Тикети: $20; со концесија (пензионери и студенти) $15 
 FB: Australian Macedonian Theatre of Sydney (AMTS); 
Macedoniantheatre@gmail.com 
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НОВА ДРАМСКА ПРОДУКЦИЈА - РАЗГОВОР СО  
ДУШАН РИСТЕВСКИ 

 
Објавено на MACTEL.COM.AU на 5.11.2018 

  
Нова театарска продукција 
ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНЕЦ 
 
Повод за разговор е најновата драмска продукција 
„Последниот Македонец“ на Душан Ристевски во изведба 
на Австралиско македонскиот театар од Сиднеј. 

. 
Како што се најавува, оваа 
драма е најголемиот и 
најтешкиот проект што ова 
реномирана театарска група 
ја има превземено. 
Заангажирани се, покрај 
режисерот Стефо Нанцу, 
четиринаесет актери од 
Сиднеј и Волонгонг. 
Зошто е најголем и 
најтежок проектот 
„Последниот Македонец“? 
Самото има по себе 

покажува дека се работи за драмско дело преку кое 
гледачите ќе увидат дека македонската нација е пред уште 
една небиднина, пред прагот на уништување. Темата е доста 
чувствителна бидејќи се работи за сегашните збиднувања во 
Македонија, Европа и Австралија. Драмата е поделена во 
три дела: првиот дел се случува во Македонија и  покажува 
која е причината и кој е кривецот за нашето уништување; 
вториот дел се одвива во Европа, за божемниот - 
хипотетичен влез во ЕУ од каде премногу очекуваме, а од 
каде најмалку сме ценети како луѓе и нација; третиот дел се 
одвива во Австралија каде Македонците доаѓаат не само 
како економски емигранти туку како бегалци на една нација и 
држава која веќе не постои. Ние, нашата генерација, сме 
сведоци, за жал, на нашето уништување, посебно со 
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таканаречениот Преспански договор, па со подметнатиот 
референдум и со парламентарната одлука на менување на 
уставот се „запечатува нашата иднина - небиднина“. Со 
истиот не само македонскиот јазик, нација и држава кои се 
ставаат на столбот на срамот туку и самото христијанството 
кое е под постојан притисок од оние кои се со исламска 
вероисповед. На лагите кои имаат ѓаволски опашки им нема 
крај: после договорот, референдумот, уставни измени и 
божемен влез во ЕУ во Македонија ќе никнуваат кампови од 
бегалци од блискиот исток и Африка, а Македонците ќе се 
иселуваат „за подобар живот“ во Европа. Македонија ќе 
стане оаза на немакедонци. 
Кој е поводот за едно вакво „предизвикувачко“ дело 

Текстот го работев неколку години, во различни периоди на 
македонското битисување. Секако во меѓувреме на сцена 
ставив неколку други драми но секогаш се навратував на 
овој текст бидејќи политиката во Македонија постојано се 
менуваше. Прашањето во однос договарање за името 
постои веќе повеќе години и тоа ни преставувало како голем 
проблем, не поради тоа што Атињаните тоа го бараат, туку 
поради тоа што нашите политичари отсекогаш истапуваат 
незрело, и таа незрелост сега се покажа дека не доведува до 
уништување. Сега со новата влада која е корумпирана со 
сета административна, судска и полициска гарнитура се 
направи каша-попара од нашата нација и таа болка што 
нацијата ја чувствува ја чувствувам и јас. Тие ништожници 
кои наликуваат на луѓе кои секојдневно роварат во 
Македонија и како некои црвја ја глодаат сржта на 
македонското битие и душа го чувствувам и јас и поради тоа 
патам, пати Дијаспората, патат сите Македонци. Едноставно 
со ова дело сакам да го претскажам самоуништувањето 
доколку не се свестиме и не ја земеме нашата судбина, 
нашата иднина, во свои раце. Не постои во светот нација 
која самата си потпишала договор за самоуништување освен 
македонската. Едноставно поттикнувам да не се ќути или 
молчи. Нашиот умен народ рекол „не ќути оти ќутук ќе 
станеш“ – а еве во Македонија направија ќутуци од луѓе, да 
се плашат и срамат да ја отворат устата и да си го кажат 
мислењето. 
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Писателите секогаш се повеќе напредни во своето 
размислување, а политичарите се назадни. 

Точно, посебно во споредба со политичарите кои играат 
политика, а воопшто не ја разбираат и кои профитираат од 
нивните позиции. Овчар, како што вели нашиот мудар народ, 
не може да биде политичар, не може да води држава и не 
може да го брани интересот на својата држава. Република 
Македонија се соочува со закани, не само од ЕУ, ОН и НАТО 
туку и од самата СДС „која е нивна маша“. А да не ги 
спомнувам албанските политички партии кои никогаш не 
биле за доброто на Македонија. Тие изманипулираа со 
референдумското прашање и закануваа дека мора да се оди 
на референдум, мора да се подржи договорот, мора да се 
прави уставна промена, мора да се влезе во ЕУ и НАТО и 
дека ова ни е последна шанса – сето е манипулација за да 
дојдат до својата цел. Мора само да се умре, а не мора 
ништо да се прави кое не води во пропаст и уништување. 
Таканаречените мисионери од ОН и ЕУ кои ја посетуваат 
Републиката, дрско влегуваат како некои волци во 
Македонија, не да ѝ помогнат, туку само да ја ограбат, 
обезличат, распарчат и секако да им донесат на 
политичарите мито на „демократски начин“ самите да си ја 
уништат нацијата. Мојот дедо кажуваше дека дрски 
мисионерчина доаѓаа во Македонија кога се припремаше 
делбата во 2013 година, значи тие не ѝ мислеа добро на 
Македонија, а еве и сега повторно, трчкаат како некои 
збеснати волци – значи тие „не ни мислат добро“. Постои 
кампања од надвор и од внатре (платена од западот, 
кукавичкото јајце да успее), македонскиот јазик, нација и 
држава да се уништи. 
Кои се вашите очекувања, посебно кога се знае дека 
политичките драми можат да бидат „нож со две 
острици“. 

Темата е деликатна и е предизвикувачка да се стави на 
сцена. Изведбата ќе биде на високо ниво, за наши услови, и 
се надевам дека гледачите ќе бидат задоволни. Имаме 14 
актери но во драмата постојат 37 различни карактери. 
Очекувам да се јави поголема национална свест и луѓето да 
вршат поголемо политичко влијание, да бидат присутни и да 
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не се самоизолираат кога ќе дојде националното прашање. 
Ние како дијаспора треба и мораме да вршиме притисоци 
врз сите македонски влади и институции за тие совесно да 
работаат кога ќе дојде прашањето за нашиот јазик и нација. 
Очекувам пофални мислења, а и критики, но за тоа ќе 
зборуваме откако ќе се види драмата. 
Премиерата на драмата, за прв пат ќе биде направена во 
Волонгонг, град оддалечен од Сиднеј 80 км но богат со 
театарска традиција, на 17 ноември во 19 часот во 
просториите на Македонскиот културен центар до самата 
црква Св Димитрија, а следниот ден 18 ноември повторно се 
прикажува во 15 часот. Потоа следат престави во Сиднеј: 
Бенкстеон на 24 ноември и Рогдаел на 1,2 и 8 декември. 
Душан, Ви посакувам како вас така и на сиот ваш тим, 
успех со „Последниот Македонец“, дело кое изгледа ќе 
ни биде „мевлем“ за нашата душа која сега толку многу 
ни е растргната и разединета. 

Иван Трпоски 
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ЕКСКЛУЗИВНО ИНТЕРВЈУ СО НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ 
ВО УЛОГА НА ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНЕЦ 

 
Објавено на MACTEL.COM.AU на 11.11.2018 

 
Никола Апостоловски во улогата на Филип во 
ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНЕЦ 
 

 Повод за разговор е Никола 
Апостоловски кој ја игра 
главната улога во најновата 
театарска продукција 
„Последниот Македонец“ од 

Австралиско македонскиот театар 
од Сиднеј што премиерно ќе се 
прикаже во Волонгонг во сабота 
17 ноември во 19 часот во 
просториите на Македонскиот 
културниот центар до самата 
црква Св Димитрија Солунски, а 
потоа следат уште пет престави 
во Волонгонг и Сиднеј. Драмата е 
од познатиот и наградуван 
драмски писател Душан 

Ристевски, а во режија на интернационално признатиот и 
наградуван режисер Стефо Нанцу. 
Никола, во Театарот веќе си заангажиран неколку години. 
Повеќе пати се пишувало за твоите извонредно одиграни 
улоги во „Раскол“, „Остави ја свеќата да гори“, „Борење 
со мечка“, „Доктор Жими Мајка“,„Куферот“, „Сонце мое“. 
Кој карактер и во која драма мислиш најповеќе ти 
лежеше на душата? 

Најпрво да ти се заблагодарам на поканата а истовремено 
би сакал да ти ја честитам наградата за општествена 
доброволна работа во регионот Свети Ѓорѓи (Сиднеј) 
доделена од Премиерката на Нов Јужен Велс, Гладис 
Береџемијан и Парламентарецот Марк Коре.  
Во Автралиско - Македонскиот Театар од Сиднеј сум член од 
2000- та година, и од тогаш па наваму, директно како актер 
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во драмските дела или индиректно како технички продуцент 
имам учествувано во сите продукции на овој реномиран 
театар. Театар кој што е наградуван многу пати, како во 
Австралија (НЈВ), така и од Македонија за ширење на 
македонскиот јазик и култура. 
За моите карактери во драмските дела сум се изјаснил 
повеке пати. Како актер можам слободно да кажам дека сите 
улоги ми се многу мили и тешко е да се определам за еден 
лик. Но бидејки инсистирате, би рекол карактерот на Трпе во 
“Борење со мечка" е еден кој ми остави најсилен впечаток, 
карактер кој беше многу комплексен, лик трауматизиран со 
болест, неразбран од фамилијата и пријателите. Човек, кој 
 прави се што е во негова сила за доброто на синот и 
сопругата, за на крај да умре и подлегне на болеста (рак) 
сам, во болницата оставен од сите. 
Сега ти се довери главната улога на Филип во 
„Последниот Македонец“. Како се чувствуваш да го 
играш овој лик? 

Би сакал да им се заблагодарам на Стево Нанцоу и Душан 
Ристевски што имаа доверба во мене за да го претставам 
ликот на Филип во ова за нас како театар најголемо дело. 
Инаку чувството после добивањето на ликот на Филип е 
одлично но истовремено страшно, бидејќи ова е грандиозен 
проект каков што досега не сме прикажале. Одлично, бидејќи 
играм улога во која на некој начин и јас самиот се играм, со 
болката и со страдањата на македонскиот народ, делејќи ги 
истите чувства, болки и стремежи со сите наши Македонци. 
Страшно, бидејќи очекувањата од сите нас, а посебно од 
нашиот режисер се на многу високо ниво, ова грандиозно 
дело “Последниот Македонец" да го претставиме во 
вистинско светло како што овој текст заслужува да се 
прикаже и претстави. 
Што е тоа што Филип ќе му пренесе на Македонците, кога 
во овој момент македонската нација е на распетие? 
Да се биде силен, единствен, достоинсвен, упорен и никогаш 
да не се откажеме од нашето минато, сегашност и иднина. 
Ние сме Македонци по род и никој нема право ниту има сила 
да ни го земе тоа ако ние самите не им го дадеме! Ниту една 
власт, личност или надворешно влијание не смее да ни се 
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меша, сменува историја, име и да ни диктира кои сме и што 
сме. Ние сме Македонци! Оваа е главната порака на Филип, 
но истовремено и моја лична порака до сите Македонци, 
каде и да сме. 
Изгледа дека Филип како карактер ние сите го 
чувствуваме – што би им препорачал на Македонците? 

Да престанат со делби, кавги, расправии и бесмислени 
обвинувања едни кон други. Ние сме сите браќа и сестри на 
ова парче слободна земја Македонија. Дијаспората е 
продолжена рака на нашата татковина, и носечки столб на 
Македонската култура и јазик насекаде низ светот. Овде има 
една прекрасна реплика на Филип кон сите нас и би сакал 
сите да се помислиме на неа “Доста! Доста! Доста со делби! 
Ќе бидеме силни САМО ако сме заедно"! 
Никола, честитки до целиот тим на Македонскиот тератар 
од Сиднеј и не само што е важно да се види туку и мора 
да се види оваа драма – долгот наш е да опстоиме како 
нација и да им го пренесеме нашиот јазик и култура на 
идните генерации. 

 
Иван Трпоски 
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ПРЕД ПРЕМИЕРАТА НА ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНЕЦ 

  
Објавено на MACTEL.COM.AU  на 17.11.2018 

  
Пред самата премиера на мамутската драмска продукција 
Последниот Македонец во изведба на Австралиско 
македонскиот театар од Сиднеј поведовме разговор со 
некои од артистите вклучени во оваа продукција.  

. 
Разговорот беше за за тоа кои се нивните импресии и што 
понесуваат со себе како артисти и Македонци. Се поставија 
две прашања и на истите овие се одговорите што ги добивме: 
Што значи за тебе драмата Последниот Македонец? 
 Душан: Автентична слика за како Европа ја силува 
Македонија. 
Никола: Ова е борба за нашиот идентитет, јазик и култура. Тие 
се столбови на нашето постоење и егзистенција. Без нив сме 
никој и ништо. Во овие болни и тешки времиња убаво е да се 
потсетиме кои сме, зошто сме и каде одиме. 
Јаворка: Како насилството и корупцијата го уништува 
македонското семејство и нација.                        
Владо: Драмата ја вади на виделина нашата совест. 
Валентина: Драмата ќе ја побуди свеста на нашиот народ, за 
нашето постоење, за нашето битие. Ние сме Македонци и тоа 
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треба да останеме. Во никој случај не смееме да дозволиме 
да ни се одземи она што сме го наследиле од дедо и прадедо. 
Како го гледаш својот карактер/улога? 

Душан: Голем и одговорен предизвик да се пишува за 
славното минато, за конфузната сегашност со која се продава 
минатото и македонската душа и за неизвесната слепа 
иднина. 
Никола: Силен и горд човек кој го почитува и сака својот 
национален идентитет и семејството. Растргнат и во голема 
болка после сите превривања во нашата Македонија, за на 
крајот повторно да се воздигне како Феникс и гордо да каже: 
Ние сме Македонци! 
Јаворка: Постануваш бегалец (избркан) од својата земја 
поради тоа што си Македонец. 
Владо: Во мојот карактер, Славе, се отсликува лутината, 
разочараноста и пожртвеноста во борбата за правда. Со 
другите два карактери ја отсликувам Европа со нивните 
мизерните граѓани. 
 Валентина: Ја толкувам улогата на мајката Солунка која е 
стожерот на семејството. Таа е горда македонка која во себе 
го носи аманетот за продолжување на нашиот род. 
Театарот ви нуди четири престави во Сиднеј и две во 
Волонгонг  
Цена: $20 полна цена, $15 за студенти и пензионери 
Со карти пред самиот влезот пред преставите или за 
резервации и повеќе информации јавете се на 0425231335 
или на и-маил dushan@macedon.com 
  
WOLLONGONG 
Sun Lounge 
Function & Reception Centre 
8-14 Stewart Street Wollongong 
17 November: 7.00 pm 
18 November: 3.00 pm 
 
ВANKSTOWN 
Bankstown Polish Club 
11 East Terrace Bankstown 
24 November: 7.00 pm 
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 ROCKDALE 
Macedonian Cultural Centre “Ilinden” 
65 Railway Street Rockdale 
1 December: 7.00 pm 
2 December: 3.00 pm 
8 December: 7.00 pm 

  
  



158 
 

 

 

 

 

 

 



159 
 

ПРЕМИЕРА НА ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНЕЦ 

  
Објавено на MACTEL.COM.AU  на 21.11.2018 

  
 Минатата сабота, 18 ноември во просториите 
Македонскиот културниот центар при црковната општина Св 
Димитрија Солунски во градот Волонгонг се одржа 
премиерската изведба на драмата „Последниот Македонец“ 
од Душан Ристевски во режија на Стефо Нанцу во изведба на 
Австралиско македонскиот театар од Сиднеј. Поради барање 
на публиката втората претстава се одржа на 19 ноември. 

 
 Најпосле театарската завеса се крена, а публиката со 
нестрпливост го очекуваше расветлувањето на приказната за 
едно македонското семејство кое поминува низ разновидни 
перипетии и се соочува на уништувањето на своето исконско 
име – Македонци, кои потекнуваат од земјата на Македон. 
Преку ликот на Филип, кој со особена чувствителност и 
напнатост успешно го изигра Никола Апостоловски, се 
престави сагата на сите Македонци кои ги носат со себе 
аманетите од дедо и прадедо да опстојат во една земја и 
држава каде најголемиот непријател на Македонецот е самиот 
Македонец, во една држава каде корупцијата и парите се 
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поважни од честа и угледот, поважни од самото семејство, 
поважни од иднината на својата нација и држава. 
 Темата, политички актуелна, не беше лесно да се стави 
на сцена не само поради чувствителноста туку и поради 
одговорноста што авторот, режисерот и целиот театарски тим 
ја носат врз себе. И како што се очекуваше после три месечно 
интензивно работење, театарскиот 14-членскиот тим, кои 
толкуваа 33 карактери, успеа два часовната претстава да ја 
направи интересна за гледачите иако постојано беше 
исполнета со напнатост за неизвесноста на семејството, а 
воедно и македонската нација. Тешко е да се одвојат 
најдобрите артисти, кои тимски работеа и извонредно ги 
толкуваа своите улоги. Но важно е да се забележи дека 
главниот носител на сите динамични сцени беше Никола 
Апостоловски кој во улогата на Филип не доближи до 
страдањата и сонувањето на сите Македонци без разлика 
каде тие живеат. Валентина, како и обично со трогателност го 
одигра ликот на мајката Солунка, како и Антонио во ликот на 
Македон, Владо во Славе, Васко во Ристо, Лариса во Марија, 
Стефани во Доста, Јаворка во Петра, Гордана во Снежана, 
Татјана во Атина покажаа дека се вистински таленти како и 
Зоран Гулабоски кој одигра четири улоги. За прв пат на сцена 
настапија младите Ина во улогата на Македонка и Сандра во 
улогата на Теута кои покажаа дека имаат артистички 
потенцијал. Музиката за претставата ја компонира и 
изведуваше Стефо Нанцу, кој покажа дека покрај што е добар 
режисер туку е и добар композитор. 
 Честитки на целиот персонал на Македонскиот театар за 
убавата претстава која треба да се види од сите Македонци и 
да се поддржи театарот кој секоја година успева да ни понуди 
нови и со различни теми претстави. Најголемата порака што ја 
понесов со себе е: Сега во Македонија е ризично да си 
Македонец. 
 Наредните престави се во Сиднеј и тоа во: Бенкстеон на 
24 ноември во 19 часот во Bankstown Polish Club, 11 East 
Terrace и во Рогдаел на 1 декември во 19 часот, 2 декември во 
15 часот и 8 делември во 19 часот во просториите на 
Mакедонскиот културен центар „Илинден“, 65 Railway Street. 
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НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ ВО УЛОГАТА НА ФИЛИП 

  
Објавено на MACTEL.COM.AU  на 22.11.2018 

 . 
Публиката го избра најдобриот актер: НИКОЛА 
АПОСТОЛОВСКИ ВО УЛОГАТА НА ФИЛИП 

 На премиерната изведба на драмата „Последниот 
Македонец“ што се одржа минатата сабота во Македонскиот 
културен центар во Волонгонг, публиката беше запрашана да 
го каже своето мислење и да гласа за изборот на најдобар 
актер во драмата „Последниот Македонец“ а со тоа и да се 
награди со престижната награда за глума Александар 
Македонски што Австралиско македонскиот театар од Сиднеј 
ја доделува секоја година. 

 Најповеќе гласови доби Никола Апостоловски кој ја 
толкуваше улогата на Филип. После премиерата и после 
изборот на публиката го запрашавме Никола да ни го каже 
неговото мислење за тоа како се чувствува. 

 „Чувството после успешната премиера на “Последниот 
Македонец” е прекрасно. Сета онаа енергија која се собираше 
за време на пробите и сета макотрпна работа да се изведе 
ова прекрасно дело, најде на еден начин како испуштена 
вентил на премиерата во Волонгонг. Претставата беше 
прикажана на високо ниво и сите актери, на самата вечер се 
прикажаја во одлично светло што мене најповеќе ми помогна 
за и јас да го претставам ликот на Филип Филиповски онака 
како што режисерот и писателот го замислија. Се надевам на 
наредните претстави во Банкстаун и Рокдаел ке ги имаме 
истите чувства на гордост и задоволство од прикажаното и ќе 
продолжиме со надградување на нашите ликови и секако да го 
претставиме ова грандиозно дело “Последниот Македонец” во 
уште подобро светло.“ 
 Честитки до Никола за прекрасно одиграниот главен 
јунак Филип во „Последниот Македонец“ и на сите други 
актери. 
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ПОГЛЕДИ КОН ДРАМАТА ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНЕЦ 

  
Објавено на MACTEL.COM.AU  на 27.11.2018 

  
 Деновиве започна со прикажување на големото драмско 
дело „Последниот Македонец“ од популарниот драматург 
Душан Ристевски, а во изведба на Австралиско-македонскиот 
театар од Сиднеј. Драмата, премиерно, се прикажа во 
Волонгонг, каде пред полната сала посетители, актерите со 
своите артистички квалитети ја задолжија публиката да ги 
награди со долготрајни аплаузи.  
 

 
 Изминатава сабота, на 24-ти ноември, Театарот настапи 
со истото дело и пред својата сиднејска пуплика во 
просториите на Полскиот клуб во Бенкстеон, каде посетеноста 
исто така беше на завидно ниво. Ова драмско дело 
„Последниот Македонец“, предизвика голем интерес во 
Македонската заедница во Сиднеј, Волонгон и пошироко, за 
кое покрај името на насловот, заслужни се и бројните гласила 
кои почесто ги промовираа програмските настапи на своите 
етерски и новински страници. 
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 Посетителите радознало очекуваа каков ќе биде 
квалитетот на изведбата и кој ќе биде „последниот“ 
Македонец, зашто во денешново време, со килавите 
политичари во Парламентот во Македонија, за влез во ЕУ и 
НАТО и покрај неуспешниот референдум, им претскажуваат 
„среќна“ иднина на Македонија и на македонскиот народ со 
промена на исконското име, со бришење на сопствената 
историја, со промена на Уставот...     
 Артистите настапија со љубов и почит кон своите 
карактери, а со тоа кај гледачите предизвикаа национална 
емоционалност и возбуденост од личностите што ги толкуваа. 
Во публиката, пак, можеше да се забележи револт на лицата и 
да се слушне липање и солзи во очите на покревките гледачи 
кои се соживеа со трагедијата на Македонците. 
 Честитки до авторот Душан Ристевски, кој покрај драми 
од комичен и социолошки карактер, има напишано повеќе 
драми и со печалбарски и национален карактер, по кое јас 
лично го именовав како Македонски Шекспир. Исто голема 
заслуги за квалитетно поставувањето на драмите на сцена 
има и режисерот Стефо Нанцу. Целиот тим функционира 
безпрекорно и за тоа нижи пофалби и признанија, а едно од 
нив е и признанието добиено од Владата на Нов Јужен Велс и 
повелба од претседателот на Македонија, Ѓорге Иванов. 
 На крајот да ја забележам изјавата на драматургот 
Душан Ристевски: „Оваа е грандиозна театарска изведба, 
прикажана со голема страст и со врвни актери. „Последниот 
Македонец“ е театарски сеопфатен повик на македонската 
нација која постојано се соочува со дискриминација од своите 
соседи и Европската зедница за едни горди и непокорни луѓе 
кои се изложени на нивно уништување“. 
 Инаку драмата „Последниот Македонец“ повторно ќе се 
прикаже во Рогдаел на 1,2 и 8 декември. 

Иван Трпоски 
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ДРАМАТА ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНЕЦ ЈА РАЗБРАНУВА 
ДУШАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ 

  
Објавено на MACTEL.COM.AU  на 04.12.2018 
  
 И додека во македонското собрание се кова и 
последниот клинец се става на тешките пранги околу вратот 
на Република Македонија во Сиднеј Австралија се прикажува 
драмата Последниот Македонец од Душан Ристевски со 
врвните артисти од Австралиско македонскиот театар од 
Сиднеј.  
 Имав можност да ги гледам двете престави минатиот 
викенд и бев воодушевен од настапот и енергијата што ја 
извлеков од она што се прикажа на сцена. Стравот од прогони 
и уцени од малтретирање и монтирани судски процеси на 
прадавничата влада само во Македонија може да им успева, а 
не во Австралија, каде уметниците и артистите можат 
слободно да се искажуваат и да творат.  
 Авторот како да имаше предчувство на она што ќе доаѓа 
за Македонците во Европа, во Евросилија, каде Македонецот 
нема да постои како човек и во која сите Македонци ќе бидат 
бегалци, понижени, злоупотребувани, обесчестени и под 
нивната кожа ќе живеат некакви црвја и зданија. А што е 
најстрашно нема да можат и смеат да си го кажат своето име, 
со јазик одсечен, со мозоци исколвани од чавки, па така 
бесцелно ќе скитаат без име и никогаш нема да најдат мир во 
душата оти се откажаа од своите мајки и татковци, од нивните 
аманети, се откажаа од себе си. 
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 Подплатените политичари на кои не им успеа 
предавничкиот и срамниот референдум, наспротив вољата на 
народот, посегнаа по уставот, по сржта на државата и 
нацијата. Како некои ѓаволи се нафрлија да ја глодаат 
македонската душа за да се сотре македонската држава и 
нација. „Да им се исуши раката, да им се сотри племето“ како 
што ќе рече Солунка, бабата на силованата Македонка која 
подоцна ќе го породи бебето на Европа. А па нејзиниот татко, 
Филип, ќе заклучи дека „победува кукастиот крст, победува 
месечината во Евросилја“  и поради тоа „ризично е да се биде 
Македонец во Македонија“. 
 Прашањето со кое публиката си замина после 
гледањето на ова два часовна престава, која ти се чини 
поради динамичната изведба траеше само 10 минути, дали 
има спас за Македонците, дали вистина сме сведоци на 
изумирање на македонската нација и последниот Македонец 
се истисна во светот во далечните простори на сонот и 
реалноста да го бара својот род распрскан на сите континенти 
и го моли да се врати за да се одпочне нова држава, без 
историја и минато. А дали е тоа можно, кога семејството се 
распаѓа, кога се руши изграденото, кога се уништува родот, 
дали е можно да има враќање во земјата која не постои. Од 
она што се постави на завршниот чин од авторот и режисертот 
 Стефо Нанцу, мислам, секој излезе со поинаков заклучок 
од завршената трагична приказна: можно е да има враќање во 
Македонија за да не се уништи родот; да се прифати 
новороденото како неминовна последица на евроатланската 
силувачка политика; излезот е да се врати честа со мечот на 
Александар Македонски и сонот на гемиџиите; животот и 
смртта се толку блиски како да се неразделни – не вреди да 
се живее кога својот брат те уништува... 
 Публиката излегуваше со насолзени очи, жалеше не 
само за семејната трагедија на Филип туку и за трагедијата 
што како некоја чума надвиснала над сите Македонци, над 
Македонија која ете сега се продава и уништува од самите 
Македонци. 
 Од кажувањето на присутните, „Последниот Македонец“ 
е најдобрата театарска продукција досега поставена на сцена 
од овој театар кој повеќе од десет години успешно на сцена 
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поставува дела важни за македонската култура и нација. Не 
треба да се испушти шансата да се гледа оваа престава, а 
последната е оваа сабота, 8-ми декември со почеток во 19 
часот во Македонскиот културен центар Илинден 675 Railway 
Street Rockdale. 
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