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На сите
домашни и белосветски
кино неимари





ОД ПОДРУМ ДО ПОКРИВ





УМЕТНОСТ HA CPЦETO
(HEART-ART)

Ce појави грутка во надразнетото срце која:
направи cè од ништо
засади цвет во темнината
ги уништи мечтите и тагите
ги оживеа идеалите
каменот го претвори во сјај
создаде вечност од смртта
од сонот направи јаве
омразата ja фрли в бунар
љубовта ja назначи за Кралица.
И ми рече да ja посакам кога ќе ce почуствувам осамен.

(Рани стихотворенија, 1988)
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ИСПОВЕД НА ЕДЕН 
КИНОТЕАТАРСКИ ЛАБОРАНТ

Ова е кратка исповед, колку да не се заборават некои факти, 
по ради немилосрдноста на кормиларите на времињата кои не гираат 
и извртуваат вистини.

Наслови на претстави: ОТКРОВЕНИЕ, ЧАСОВИ ПО ЗЛОС-
ТОР, ЕВМЕНИДИ, ЖЕЛКИТЕ ОД ГАЛАПАГОС, ЛУНА ПРИМА, 
ЗОО ПРИКАЗНА, КРАЈ НА ИГРАТА 2001, СУВО ДРВО ОД ВАВИ-
ЛОН, СТРУМИЦА 1918, КРАЈОТ НА КРАЛОТ. Десет на број.
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13КИНО НЕИМАР

Во сите тие театарски произведенија, покрај режијата, имав 
улога на театарски лаборант. Но и ги продуцирав и менаџирав овие 
проекти. Најпрвин преку новосадската независна трупа „Серафин 
танц“, па преку скопската „Академска театарска лабораторија“, 
а потоа преку алтернативните форми на организирање во разни 
места и градови. Во годините од 1990 до 2010. Во времето кога се 
воспоставуваа стандардите за нов, самостоен и независен културен 
простор во Македонија.

Исто така, сметам дека сум придонел за ревитализацијата на 
кино-културата во мојот роден град, најнапред преку тестирањето на 
вку сот кај солиден број гледачи преку проекциите на „Бал-кан-кан“, 
„Алек сандар“ и „Страдание“... А потоа преку организацијата на 
прв иот македонски филмски фестивал во дваесет и првиот век.

Условите за создавање на свој, приватен кинотеатар веќе се 
со зреани.

Звучните слики ќе заиграат, низ магијата на Пит Кралски.
Напред, со новиот наслов, во поход по нови претставувања!
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ТИВЕРИОПОЛСКИ АСТЕР

Од промоцијата на новиот уникатен филмски фестивал, 
преку востановувањето на ТИВЕРИОПОЛСКАТА ФИЛМСКА 
АЛИЈАНСА Астерфест – Институтот за краток и документарен 
филм, каталетно се манифестираат мотоата: ТИВЕРИОПОЛСКИ 
АС ТЕРФЕСТ; ОТКРИВАЊЕ НОВИ КИНЕМАТИЧКИ ПРОСТО-
РИ; ОСВОЈУВАЊЕ НА КИНЕМАТИЧКИТЕ ПРОСТРАНСТВА; 
БЕЗ ГРАНИЧНИ ФИЛМСКИ ВИДИЦИ; ЈУГОИСТОЧНИ ПРИ-
КАЗНИ; ЕВРОАТЛАНТСКИ ФИЛМСКИ ПАТОКАЗ; СТРУМИЦА, 
ОТ ВОРЕНОСТ, КРЕАЦИЈА...

Филмските чуда се такви, што й се дава предност на онаа вис -
тинита имагинација, но и на урбаното и руралното филмско ужи  вање. 
Секако, со лозунгот за висока верност на публиката и креа  торите.

Тука некаде е зародишот на новите Астарти, Стримони, просветле-
нија на Водо чки...

И најпосле: „Филм или вистина?!“ – прашањето е сега.

2
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СТРУМИЧКИ ГЛОБАЛИЗАМ
Нешто сосем лично или скица за свежи мемоари

Овој текст за книгава го завршив последен. Не затоа што тре-
баше да чекам некој повод или инспиративен миг, ами затоа што тој 
период некако ми се редеа подосвежени настани во мислите, како 
во синема-веритé. Не како во мокументарец, колку за изговор.

Стефан Цвајг одамна пишуваше за неимарите на светот, низ 
оската на светот на литературата. Така тој, меѓу другото, се потпи-
раше на духовите на Достоевски и Стендал, нарекувајќи го едниот 
мајстор, а другиот поет на својот живот.

Јас тука се обидувам да се потпрам врз моето лично духовно нас-
ледство, но и на моите проектни концепти – своевидна опсервација 
на еден багаж со драмска кинестетика. (Иако, морам да признаам, 
филмот го засакав преку алтернативните живеења произведени од 
една прекрасна поетска реч, а во театарот започнав како статист во 
Шекспир.)

3
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Градењето сопствен систем, референтен и аргументен, тоа ли 
е сето она што сум го градел во атарот на културата и уметноста 
последниве 20 професионални години? Патем, на почетокот од оса-
мостојувањето на Македонија, во 1991-та, малкумина беа тие кои 
веруваа во своја, новооформена стандардизација на еден театарски 
и филмски систем од вредности. Иако се боревме со сопствени-
от жар и со самопрегор, со проектот за Словенскиот Орфеј бевме 
оневозможени да го посетиме БИТЕФ, заради тогашното ембарго, 
кое за нас важеше, а за 
некого не. Тапијата на 
братството и единство-
то некаде себично се 
чува(ше), а браќа сме 
сите, нели?! 

Во ‘прљавото ка-
залиште’ насетував 
инсинуации од сомни-
телни типови, додека 

4
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мојот прв Бекет со успех се играше во Скопје и додека промовирав 
текстови од нови драмски автори. Ми се случуваше и апсурдизам: 
подготвував проби и правев кастинзи, а проектите ги започнуваа 
други „режисери“, лустрирани и сё уште нелустрирани. Се моткаа 
околу мене зависниците на којзнае какви тајни служби, но останав 
имун на сите газења, иако отворив фронт против едно од најзаплет-
каните гнезда на македонската делумно фалсификувана (до 90-тите) 
театарска и филмска историја. Оттогаш, без доволна причина и без 

добро друштво, не го 
арчам времето во се-
дења по слични места 
и кулоари каде се крч-
каат човечки судбини 
и се одбираат питомци 
за отстрел.

Иако, стамено др-
жејќи се, во еден мо-
мент преживеав обид 

6
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за прогонство од сопственото огниште. Како пес, што би рекол 
Кафка. Таков беше почетокот на новиот милениум кај нас, кога 
транзиционерите менуваа разни бои и правеа зулуми по нашите 
институции.

Подоцна ми се слу чу ваа и други жестоки ис ку ше нија... 
Финиширајќи го филмот за Борис Трајковски, три дена и три 

8
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ноќи спиев во монтажната 
единица во МТВ, за да ги 
спасам лентите од униш-
тување или краж ба. 

Неправда, па тоа е не-
правда, би рекле од „Лева 
па  тика“. Но без десната, не-
маше да ја најдеме прав дата 
ни каде, како што дуваа(т) 
вет риштата во плуралис-
тичка Ма ке до нија.

А имаше и редица 
пре молчувања...

Најпосле сфатив дека 
е најдобро да се креира ток-
му дома. Домот како свет 
во мало. Домот на Алек-
сандар. Домот на Шиле, 
на Абаџиев...

Зајадливоста од по с-
та  рите колеги раѓаше бес-
компромисен револт. Бо-
жем ги иритираше фактот 
дека сум ти бил најмлади-
от и најплоден режисер на Балканот, тазе печен, плус со менторство 
од најдобриот педагог по режија на светот.

Почитував и сё уште ценам трезвена критика (последниве годи-
ни на повидок е еден нов бран, благодарение на кадрите произведени 
од наши ревносни едукатори) и сметам дека сум во голема мера 
самокритичен во однос на креативниот процес, но на моменти сум 
неотпорен на критизери-дилетанти, кои во последно време толку 

9
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многу се накотија, така што и фејсбукот и анонимните коментатор-
ства на интернет – понекогаш просто експлодираат од злоба, завист 
и ширење говор на омраза.

Затоа, сметам дека обидот за свесен заборав се урива само 
со пишување, мислење, со отворање на фиоките полни со факти...

Малкумина знаат дека Карл Мај покрај книгите за Винету и 
Шетерхенд, напишал и таква за Балканот каде што се опишува една, 
небаре, филмска акција во мојот роден град Струмица...

Френки, бунéли и патáти. Русалии. Тримери. Карневали, фес-
тивали. Сё на едно место. Цел град – отворена сцена. Град – театар. 
Kино – град. Град со кинематички импулс. 

Струмица со нејзините добронамерници е непресушен вруток 
на една уметност која се испишува во меморијата на глобалниот, 
а сепак наш свет.

Струмичкиот глобализам е нов, поинаков правец на уметничко 
изразување.

И затоа, во оваа книга нема доволно простор за моите, Јаношик, 
Арабела, Сандокан, Пан Тау. Но затоа има за некои чувствителни 
глобални феномени на драмските медиуми. Сето тоа е дел од моето 
градителство, кино неимарство, чиишто објекти најсрдечно Ви ги 
предавам Вам, драги мои читатели.

Додека се подготвуваше за печат оваа книга, падна идеја за еден 
нов проект. Но падна и еден сателит во водите на Пацификот. 

Утре летам за Прага. 
Којзнае што ќе се случи задутре?!
Одисејата продолжува...

(Ноќта спроти 26 септември 2011)



ГРАДБИ 





ЗВУЧНИ СЛИКИ

Драмска полифонија 
низ 15 слики

Dramatis personae

ВИКТОР
КАМЕЛИЈА
ФИЛИП
МАЈКАТА
ТАТКОТО
УЧИТЕЛКАТА
ДЕДОТО
ПРВИОТ
ВТОРИОТ
НЕПОЗНАТИОТ
Ученици, актери, публика

Редослед на сликите:

1. ПРОЛОГ
2. ЛЕКЦИЈА

10
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3. РОДЕНДЕН
4. ИНТЕРМЕЦО I
5. СРЕЌНА СЛОБОДА
6. МАРИХУАНА
7. ДА НЕМА КРАЈ
8. ИНТЕРМЕЦО II
9. СРЕЌЕН ЗАТВОР
10. ИН ВИНО ВЕРИТАС
11. НОВА ГОДИНА
12. РАСКОЛ
13. ИНТЕРМЕЦО III
14. ЗАМИНУВАЊЕ
15. ЕПИЛОГ

(Временскиот тек е релативен. На роденденот Виктор полни 
12 години. До расколот се поминати 15 години. Пред и потоа уло
гите ги играат исти актери. Надворешните промени кај ли ковите 
не се толку важни. Посебно кај Виктор, Камелија и Филип. Неоп
хдни се промените – внатре. Оваа претстава е филм во гла вата 
на Виктор. Се случува в театар. Сега.)

Слика 1: ПРОЛОГ

(Публиката влегува. Актерите се костимираат. Се појавува 
ак терот кој ќе го игра Виктор. Се затрчува на сцената.)

АКТЕРОТ КОЈ ЌЕ ГО ИГРА ВИКТОР
Празен простор. Тоа е театар. Тие, свештениците на светата 

умет ност, прикажуваат како луѓето јадат, пијат и ги носат своите 
кос туми. Тие, големи таленти, низ тривијални сцени и фрази се ма-
чат да извлечат морал, едноставен и корисен во животот. И откако 
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во илјада варијации ми изнесуваат секогаш едно те исто, едно те 
исто, едно те исто – тогаш јас бегам...

(Актерите се замрзнати во една слика. Се добива впечаток 
дека се наоѓаат во групна фотографија.)

Потребни се нови форми. Нови форми се потребни и ако ги 
нема, тогаш не треба да има ништо.

(Актерот кој ќе го игра Виктор вади од џебот пенкало и седнува 
во школската клупа од детството. Започнува одмрзнувањето на 
ликовите. Непознатиот фотографира. Секој се претставува на 
начин карактеристичен за ликот којшто го игра. Татко му на Вик тор 
– старомоден идеалист; Мајка му – идеална домаќинка; Не говата 
учителка по биологија; Камелија – последната убавица; Филип – 
добриот другар и ѕверка; Дедо му – неговиот прв духовен учи тел; 
Првиот и Вториот. Ликовите се претворени во актери. Мрак.)

Слика 2: ЛЕКЦИЈА

(Училница. Се слуша училишното ѕвонче. Влегува учителката 
по биологија. Учениците се немирни. Во последната клупа седат 
Виктор и Филип. Виктор и повеќето врсници се на 9годишна 
возраст.)

УЧИТЕЛКАТА
Има ли некој отсутен?
СИТЕ
Нема, учителке...
УЧИТЕЛКАТА
Тишина!
(Еден од учениците држи слика која го прикажува човековиот 

живот во неколку фази.)
Новороденото дете, доаѓајќи во средина со сосема други услови 

од оние во мајчината утроба, почнува постепено да се адаптира кон 
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нив. Мозокот расте брзо и кај детето главата е сразмерно поголема 
одошто кај возрасен човек.

ЕДЕН ОД УЧЕНИЦИТЕ
Голема глава!
УЧИТЕЛКАТА
Тишина! Скелетот и мускулатурата се зацврстени и детето поч-

нува да оди, оди, оди... Процесот на стареење е посебно бурен на 
возраста позната како пубертет...

(Во училницата влегува Камелија.)
КАМЕЛИЈА
Добар ден, учителке, извинете што доцнам...
УЧИТЕЛКАТА
Викторе, нели никој не е отсутен?
ВИКТОР
Не сум видел, добро, учителке.
УЧИТЕЛКАТА
Како, не си слеп?!
ВИКТОР
Не знам, можеби...
УЧИТЕЛКАТА
Тишина! Седи, слепчо. (Камелија уште стои.) Седи и ти. И 

другпат да доаѓаш на време... Растењето продолжува во таканаре-
чен период на младоста и човекот навлегува во зрело доба. Околу 
50-годишна возраст, метаболизмот се намалува и човекот зачекорува 
во старост. Тогаш настапува природна смрт.

(Се огласува училишното ѕвонче. Учениците излегуваат. Ос
тануваат само Виктор, Филип и Камелија. Ги ставаат ташните 
на грбот. Се гледаат. Филип му го зема пенкалото на Виктор, кој 
му возвраќа со тоа што го удира со топка. Потоа Виктор ја фаќа 
Ка ме лија за рака и со неа излегува. Мрак.)
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Слика 3: РОДЕНДЕН

(Соба. Кревет. Маса и четири столови. На масата роден
денска торта. Мајката, Таткото и Дедото го чекаат Виктор да 
се врати од училиште. На подот се забележуваат два предмета 
– едниот поголем, а другиот помал, покриени со платно. Најпосле 
се појавува Виктор.)

ТАТКОТО
Абе, кај си ти досега? Те чекаме пет саати.
ВИКТОР
Вежбавме математика со Филип.
ТАТКОТО
Ако де. Без мака нема наука. Само треба да кажеш. Другпат, 

од школо – право дома. Јасно? (Виктор ја испушта ташната. 
Таткото покажува кон поголемиот покриен предмет.) Она таму е 
од мене. (Му ги тегли ушите. Виктор го подига платното. Мото
цикл. Го пали.) Јас ќе те учам. И не ли ги видам сите петки – нема 
возење.

ВИКТОР
На старо.
ТАТКОТО
Понекогаш и јас ќе завртам некој круг.
ВИКТОР
Поарно дај го в музеј.
МАЈКАТА
Не лути се, сине. (Го открива помалиот покриен предмет. 

Басгитара и засилувач.) Од мене. (Го бакнува Виктор.)
ВИКТОР
Супер! (Ја проба гитарата.)
ТАТКОТО
Само, по седум – нема музика.
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ВИКТОР
Ако не можам тука, тогаш кај Филип.
ТАТКОТО
Е, за тоа ќе видиме.
ДЕДОТО
(Држи во рацете кутија запечатена со црвена хартија и врзана 

со панделка.) Внучко, сакам да ми ветиш дека нема да го употребиш 
подарокот, пред да ти биде потребен.

ВИКТОР
(Дедото го гали по главата.) Се заколнувам. (Дедото му ја 

дава кутијата.)
МАЈКАТА
Гледаш ли, сине, колку мислиме на тебе.
ВИКТОР
Да не станеше тато револуционер, утре сабајле ќе ми купевте 

нешто.
ТАТКОТО
Каков р... (Го удира Виктор. Кутијата паѓа.)
МАЈКАТА
Сине, татко ти не е револуционер, туку обичен функционер, 

но тоа нема никаква врска со твојот роденден. Повелете на торта! 
(Виктор ги гасне свеќичките. Јадат од тортата. Одеднаш, се 
појавуваат двајца во сиво. Му се обраќаат на Таткото.)

ПРВИОТ
Excuse me, but you must come with us.
ТАТКОТО
Јас?
ПРВИОТ
With us.
ВТОРИОТ
Yes, it’s true. (Му ставаат лисици на рацете. Мрак.)
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Слика 4: ИНТЕРМЕЦО I

(На просцениумот. Актерот кој го игра Виктор прави звуци 
со гитарата, испробувајќи ја.)

АКТЕРОТ КОЈ ГО ИГРА ВИКТОР
Звуци!
Чудни се звуците.
Ги разликувате?
Јас ги чувствувам.
Преку нив си ја кажувам вистината.
Да. И сега?
Се поставува прашањето:
Да се свират звуци или музика?
Тоа е прашањето сега.
(Ја отвора кутијата што Дедото му ја подари на Виктор. Ја 

става раката внатре и вади – комплет револвери. Одбира пиштол 
на вода. Прска. Мрак.)

Слика 5: СРЕЌНА СЛОБОДА

(Соба. На креветот лежи болен Дедото. Мајката чисти риба. 
На подот лежи Виктор. Лицето му е покриено со албум. Околу 
него – расфрлани книги, листови, фотографии. Таткото се враќа 
од затвор. Во рацете носи елка.)

ТАТКОТО
Што е ова?
МАЈКАТА
Виктор. Лежи пијан, дрогиран. Не го разбирам.
ТАТКОТО
Разбуди го.
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МАЈКАТА
Викторе! (Му го тргнува албумот од лицето. Виктор има 

очила.) Викторе! (Виктор ги отвора очите.)
ВИКТОР
Добро дојде.
ТАТКОТО
Добро најдов.
ВИКТОР
Среќна слобода.
ТАТКОТО
Благодарам. Тоа ти е обетка на увото? Болеше? Со здравје да 

си ја носиш.
ВИКТОР
(Станува.) Остарен си.
ТАТКОТО
Што ми фали?
ВИКТОР
Ништо.
ТАТКОТО
(Од џебот вади лисици.) Со овие ме уапсија. (Му ги подава на 

Виктор.)
ВИКТОР
Што да им правам?
ТАТКОТО
Играј си затвор. (Виктор му ги фрла лисиците. Таткото ги 

подига.) Ајде засвири нешто. (Виктор ја зема гитарата. Произве
дува какофонија.) Тоа ли е музика?!

ВИКТОР
Тоа се звуци. (Ја остава гитарата, го зема албумот и му го 

подава на Таткото.) Види се каков си бил некогаш. (Го пали мо
торот. Таткото го отвора албумот. Заедно со мајката гледаат. 
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Виктор излегува. Одеднаш, Дедото се закашлува и почнува да се 
гуши. Мајката се затрчува кон него. Дедото паѓа. Таткото го ис
пуш та албумот. Мрак.)

Слика 6: МАРИХУАНА

(Осамено дрво. Се слуша црцор на птици. Виктор и Филип 
седат под дрвото. Пушат. Крај нив се наоѓа моторот.)

ВИКТОР
Какво е ова дрво?
ФИЛИП
Незнам.
ВИКТОР
Каде му е лисјето?
ФИЛИП
Мора да е мртво.
ВИКТОР
Сё се менува. Само ние не можеме. Што да правиме сега?
ФИЛИП
Запеј нешто.
ВИКТОР
Што?! (Филип му шепнува нешто на увото. Се погледнуваат.) 

Добра идеја! (Виктор пее, а Филип игра, имитирајќи го кучето.)
Во кујната влезе пес,
и украде корка леб,
готвачот се налути –
со черпакот ‘трес’.
И си умре тој пес.
Кучињата дотрчаа,
гроб му ископаа,
над него напишаа:
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‘Во кујната влезе пес...’
(Се смеат.) Вака времето побргу ни помина.
ФИЛИП
Би поминало тоа и со добро вино.
ВИКТОР
Да, но не така брзо.
ФИЛИП
Што да правиме сега?
(Одеднаш, се појавуваат два кловна. Првиот го јава Втори

от. Во еден момент, Вториот го исфрла Првиот на земја, и сега, 
Вториот стана јавач, а Првиот коњ.)

ВИКТОР
Ајде одовде. 
(Виктор го пали моторот. Филип се качува на багажникот. 

Тргнуваат. Мрак.)

Слика 7: ДА НЕМА КРАЈ

(Соба. Ветрец. Есенски лисја. Виктор и Камелија влегуваат 
со моторот. Камелија го соблекува мантилот и ја остава таш
ничката на масата. Во едната рака држи цвет, а со другата му 
ги кине венчињата.)

ВИКТОР
Што е тоа?
КАМЕЛИЈА
Игра.
ВИКТОР
Каква?
КАМЕЛИЈА
Смешна. (Го фрла цветот.) Викторе, се плашам.
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ВИКТОР
Зошто?
КАМЕЛИЈА
Овде лежел мртовец.
ВИКТОР
Не зафркавај. И мртвите се луѓе. Денес ми е роденден, ро ден ден.
КАМЕЛИЈА
Што не си ми рекол порано?
(Камелија ја зема ташничката од масата. Ја отвора. Вади 

од неа банана. Ја јадат заедно. Се бакнуваат.)
ВИКТОР
Камелија! (Ги соблекува панталоните.) Предај се да ја осетиш 

убавината која мора да биде вечна. Нејзиниот крај би значел смрт. 
(Виктор й ги собува штиклите.) Да нема крај!

КАМЕЛИЈА
Да нема.
(Се покриваат со чаршаф и легнуваат на креветот. Доде

ка Виктор и Камелија водат љубов, Непознат човек излегува од 
публиката. Застанува на просцениумот каде што се наоѓаат ре
волверите. Вади од кутијата мало кутивче. Го става во левиот 
џеб, а од десниот вади исто такво кутивче. Го става во големата 
кутија. Се симнува од просценииумот и пак седнува во публиката. 
Потполн мрак.)

Слика 8: ИНТЕРМЕЦО II

(На просцениумот. Актерот кој го игра Виктор се пресобле
кува во женско и се шминка. Во заднината се проектира сликата 
на Рене Магрит „Присутност на духот“.)
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АКТЕРОТ КОЈ ГО ИГРА ВИКТОР
Слики!
Чудни се сликите.
Има разни слики:
Микеланѓело, Дирер, Бројгел, Мунк, Ван Гог, Магрит, Дали...
Дали сум јас слика?
А може ли вака:
Звуци или слики?
Слики или звуци?
Тоа е прашањето сега.
(Таткото стои зад Виктор и го чека со лисици.)

Слика 9: СРЕЌЕН ЗАТВОР

(Соба. Таткото му става лисици на Виктор. Лисиците со јаже 
ги врзува за моторот. Таткото го вози моторот околу масата и 
го влече Виктор.)

ТАТКОТО
(Се смее.) Звуци! Слики! Звуци! Слики! Звуци! Слики! (Се 

појавува Мајката. Во рацете држи кошница. Таткото го запира 
моторот. Мајката ја спушта кошницата. Виктор паѓа.)

МАЈКАТА
Што му направи?
ТАТКОТО
(Се симнува од моторот.) Ништо.
МАЈКАТА
(Стои над Виктор.) Како ништо, види го на што личи.
ТАТКОТО
Тој нека каже. (Го одврзува јажето. Лисиците остануваат. 

Му ги собува штиклите. Й ги покажува на Мајката. Ги фрла.)
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ВИКТОР
(Ја расфрла храната од кошницата.) Јас не сум при себе. Про-

фесорот е при себе. Сакате да ми го опнете, професоре? Вие сё нај-
добро ми мислите, а јас гледам како да ве суредам. Вие ме раните, 
а јас ве лаам. Вие цел живот се борите за мое добро, а јас не сум 
свесен. Јас сум гомно едно расипано. (Виктор плаче. Мајката ја 
зема кошницата и ја собира храната.)

ТАТКОТО
Сакав да го поправам. (Излегува.) Мајката му приоѓа на 

Виктор. 
ВИКТОР
Јас бегам. (Таткото се враќа. Во рацете носи леген со вода. 

Виктор станува.) Бегам. (Го погледнува таткото.) Бегам. (Изле
гува, со лисиците на рацете.)

ТАТКОТО
Среќен затвор.
(Мајката ја остава кошницата на масата. Таткото си ги 

собува чевлите. Мајката го гледа. Таткото ги става нозете во 
легенот. Мрак.)

Слика 10: ИН ВИНО ВЕРИТАС

(Осамено дрво. Се слуша црцор на птици. Виктор и Филип се
дат под дрвото. Крај нив лежи велосипед. До нив се наоѓа и шише 
полно со вино. Филип држи камен и удира со него врз лисиците со 
кои е врзан Виктор.)

ФИЛИП
Те тепаа?
ВИКТОР
Се разбира дека ме тепаа.
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ФИЛИП
(Му ги вади лисиците.) Ова мораме да го прославиме. (Го зема 

ши шето со вино. Го отвора. Отпива.)
ВИКТОР
Дали ти некогаш си ја читал Библијата?
ФИЛИП
Библијата?
ВИКТОР
Се сеќаваш на онаа приказна... (Му шепнува нешто на увото. 

Се гледаат.) Побргу ќе ни помине времето. (Станува.) Си биле 
двајца разбојници распнати на крст истовремено со нашиот Спа-
сител. И тогаш...

ФИЛИП
Со нашиот – што?
ВИКТОР
Спасител. Велат дека едниот бил спасен, а другиот осуден на 

вечни маки. (Филип станува.)
ФИЛИП
А, од што бил спасен?
ВИКТОР
Од пеколот.
ФИЛИП
Од пеколот?
ВИКТОР
Будало! Од смртта.
ФИЛИП
Фантастичен крај. Ајде одовде.
ВИКТОР
Не можеме.
ФИЛИП
Зошто? (Виктор покажува кон недопиеното шише. Го допива

ат. Филип го крши празното шише од каменот. Во тој момент, се 
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појавуваат два витеза. Едниот има меч, а другиот штит. Првиот 
го напаѓа Вториот.) Одиме!

(Филип се качува на велосипедот. Се качува и Виктор. Зами
нуваат. Мрак.)

Слика 11: НОВА ГОДИНА

(Соба. Ноќ спроти Нова година. Виктор прави звуци со гита
рата и го гледа албумот. Таткото се бричи. Мајката ја украсува 
елката. Виктор погледнува на часовникот.)

ВИКТОР
Стари, се сеќаваш на штиклите?
МАЈКАТА
Какви штикли?!
ВИКТОР
По дедовиот погреб.
ТАТКОТО
Да. И?
ВИКТОР
Што велиш, сопственичката на штиклите да ти биде снаа?
ТАТКОТО
Ај, не трескај глупости.
МАЈКАТА
Вистина ли е тоа?
ВИКТОР
Тој во ништо не верува. А би можел да стане дедо.
ТАТКОТО
(Станува.) Беља, сто отсто, признај!
МАЈКАТА
(Се прекрстува.) Сполај му на Бога. (Виктор го пали моторот.)
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ТАТКОТО
Чек... Чек... Чекај!
ВИКТОР
Знаеш оти одам на журка. Ќе продолжиме следната година. 

(Излегува.)
МАЈКАТА
Белким и тоа ќе го доживееме.
(Таткото го вклучува телевизорот. Мајката сервира. Сед

нуваат. Јадат печена кокошка, пијат пиво и гледаат ТВ. Палат 
прскалки. По некое време задремуваат на масата. Камбаната над
вор удира 12 пати. Се емитува филмот „Жил и Џим“ на Франсоа 
Трифо. Одеднаш, се појавува Виктор со моторот. Се качува на 
масата. Го фаќа Таткото за гуша.)

ВИКТОР
Каде е вистината?! Вистината кај е?! Камелија и Филип! Отсега 

никому не верувам. Ниту тебе. Ништо не ти верувам. Ти нема да ме 
учиш што да правам јас! Кој да бидам јас! Јас не сум ни твој, ни на 
твојата партија, ни на твојата власт! (Таткото му удира шамар.) 
Јас сум сам. (Виктор се качува на моторот.) Сам! Сам! (Излегува. 
Таткото зема шише со петролеј. Ги става книгите на Виктор во 
легенот и ги полива. Ги пали.)

ТАТКОТО
(Се смее.) Звуци! Слики! Звуци! Слики!.. 
(Согорува и семејниот албум. Мрак.)

Слика 12: РАСКОЛ

(Када. Камелија седи во кадата. Филип стои над неа и ја полива 
со вода. Одеднаш, се појавува Виктор. Скока од моторот. Филип 
го испушта бокалот. Камелија влегува во кадата. Виктор го уди
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ра Филип меѓу нозете. Филип се влече до велосипедот, го зема и 
заминува. Виктор почнува да се смее.)

КАМЕЛИЈА
Зошто се смееш? Викторе, што ти е?
ВИКТОР
Зборувај, чие е детето!
КАМЕЛИЈА
Твое.
ВИКТОР
Нели рече оти е негово?
КАМЕЛИЈА
Не, не, знаеш дека сум само твоја...
ВИКТОР
Лажеш!
(Ја бакнува. Низ бакнежот, почнува да ја дави. Камелија вика 

и плиска со рацете и со нозете. Останува неподвижна во кадата. 
Виктор се исправа. Се качува на моторот. Мрак.)

Слика 13: ИНТЕРМЕЦО III

(Актерот кој го игра Виктор го вози моторот по сцена
та. Застанува на просцениумот. Моторот останува да ра
боти. Ја зема гитарата. Свири еден акорд. Ја бакнува и ја 
остава. Разлева црвена боја по лицето. Зема железен револ
вер. Го полни. Се качува на моторот. Го подига револверот.) 

АКТЕРОТ КОЈ ГО ИГРА ВИКТОР
Нека му е вечна слава и фала.
(Го натегнува револверот. Го доближува до слепоочницата. 

Го притиска чкрапецот. Мрак. Пукот. Крик.)
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Слика 14: ЗАМИНУВАЊЕ

(На просцениумот лежи Виктор. Лицето му е црвено. Се поја
вува коњ впрегнат со двоколка и двајца, од кои едниот го запира 
коњот, а другиот му се приближува на Виктор. Го гасат мото
рот. Го подигаат лешот и го носат кон колата. Во тој момент, 
се појавуваат Мајката и Таткото, облечени во црно, со по една 
запалена свеќа. Мајката носи венец, а Таткото крст. Мајката 
го положува венецот. Таткото го забива крстот. Во заднината 
двајцата го товарат телото на Виктор.)

МАЈКАТА
(Клекнува.) 
Да станеш веднаш, да победиш в борба
Или да паднеш? Да умреш. Да спиеш.
Тоа ли е целта?
ТАТКОТО
(Стои.)
Да сонуваш. Да гледаш сништа. Да, тука е јазлот.
Но што ќе сониш во смртниот сон
Пред ова земно одмотано клопче?
(Во заднината Првиот и Вториот тргнуваат со впрегнатиот 

коњ. Во колата лежи мртвиот Виктор.)
МАЈКАТА
Кој би го влечел тој животен товар
Да не е таа непозната земја
Од која никој не се вратил назад?
(Товарениот коњ излегува надвор од сцената. Магла.)
ТАТКОТО
Тој страв ја гони волјата да молчи,
Да стои нема пред скриени тајни.
Но доста веќе.
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(Ги оставаат свеќите под крстот. Тргнуваат. Во тој миг, 
од местото каде што излезе коњот со Виктор, излетува еден бел 
гулаб. Мајката и Таткото ги подигат главите. Гледаат. Мрак.)

Сцена 15: ЕПИЛОГ

(Празна, целосно осветлена сцена. Тишина. Се појавува ин
спициентот. Немушто се движи по сцената. Тензична тишина. 
На сцената се појавуваат актерите кои играа во претставата, 
облечени во приватни костуми. Се гледаат меѓу себе беспомошно. 
Куршумите со кои Виктор пукаше во себе, биле вистински. Се про
ектира филмска секвенца која ја прикажува смртта на Виктор. 
Одненадеж, низ јаже се спушта Актерот кој го играше Виктор. 
Облечен е во својот приватен костум и на реверот му виси црвен 
трендафил. Во рацете го држи железниот револвер. Зачекорува 
кон публиката. По него зачекоруваат и останатите актери. На 
лицето им се забележува дискретна насмевка. Застануваат на 
просцениумот.)

АКТЕРОТ КОЈ ГО ИГРАШЕ ВИКТОР
Драга публико...
ОСТАНАТИТЕ АКТЕРИ
...Што и да се случи, исто ќе ни биде –
Смрта е горе и смрта е долу:
Гол газ од казна не се плаши.
Таму каде што нема Господ, сё е дозволено,
А каде што е дозволено сё, сё е можно...
АКТЕРОТ КОЈ ГО ИГРАШЕ ВИКТОР
...Стапицата успеа,
А јас –
Научив од вас сё:
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Да се биде или не.
(Го фрла револверот врз штиците. Го вади од реверот црвени

от трендафил. Й го фрла на публиката. Аплауз. Мрак. Крај.)

Post Scriptum:

Овој драмски текст личи на партитура и претставува своевидна 
замена за неопходното литерарно ткиво во создавањето на супстан-
цијата наречена Театар. Настанат e како продукт на постмодерната 
драматургија која го наметнува својот т.н. етиден драмски облик. 
Притоа, вршена e интерполација на различни фрагментарни тексто-
ви (Шекспир, Гете, Чехов, Бекет, Стефановски, Маџунков), a сепак 
текстов e компактен и егзистира како единствена драма.

Драмскиот тек e повеќеслоен. Секој од ликовите на некој начин 
e внурнат во свој свет. Јадрото на приказната ja содржи животната 
проблематика на тројца млади, жигосани од времето пред апока-
липсата. Виктор од училишни денови исконски ce вљубува во Ка-
мелија, која го освојува co својата чудесна убавина. Тој, заедно co 
Филип, здружен co него од одамна, низ мистични бас-звуци, низ 
алкохол и наркотици, бара излез од вжештената ситуација која ja 
произведува патријархалниот татко. Мајчиното срце e малку по-
веќе наклонето кон Виктор за разлика од татковото, иако и таа не 
го разбира потполно Викторовиот разум. Дедото, пак, го внесува 
Виктор во светот на теоријата за непостоење на две вистини, и во 
знакот на тоа, на роденденот му дава подарок кој e воедно клуч за 
докажување на таа теорија. Од друга страна, ова e драма во драма. 
Следејќи ja драмската линија на Актерот кој го игра Виктор, ce 
отвора пиранделовската димензија на текстов. Актерот ce обидува 
да допре до повеќе точки на постоењето на „штиците што живот 
значат“. Cè додека не нè однесе до клучната дилема ДА CE БИДЕ 
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ИЛИ НE. Bo оваа хамлетовска реплика настанува преплетување 
на Театарот и Животот, a Виктор и Актерот кој го игра Виктор 
стануваат едно, те исто. Во меѓувреме, отеловската љубомора на 
Виктор, која иако недоволно поткована, ja открива неверноста и 
недоследноста на Камелија и Филип, за да прерасне во свирепо 
убиство. Виктор e излажан, засрамен, понижен. Крајниот исход не 
го чека по природен пат, како што го учела учителката по биоло-
гија, туку по неприроден, насилен пат. Од лавиринтот решава да 
излезе преку самоубиство со дедовиот пиштол. Театарски убеден 
дека во реквизитерскиот пиштол ce наоѓаат ќорци, пука во себе и 
истовремено го убива својот двојник – Актерот кој го игра Виктор. 
Тој навистина умира. Публиката верува во тоа, бидејќи e очевидец 
на замената на куршумите од страна на Непознатиот. Претставата 
e доведена до степен на потполна веродостојност. Ho, заборавајќи 
на тезата дека театарската илузија e бескрајна, драмата би завршила 
трагично. И така, ce случува неочекуван пресврт кој ja негира ин-
формацијата за смртта на актерот. Драмата завршува co happy end. 
Актерот кој го игра Виктор излегува како победник, осудувајќи го 
песимистичкиот чин на Виктор. Експериментот „Што би било, кога 
би било...?“ ce остварува, a публиката ce ослободува од изрежира-
ната стапица. Како врв на сето тоа, на површината испливува нова 
димензија, нова форма, нова магија на Театарот.

Првиот и Вториот ce појавуваат двапати во драмата: првпат 
како лица кои го апсат Таткото, a вторпат како гробари кои го носат 
мртвиот Виктор. И во двата случаја, тие ce во индиректна врска co 
егзекуторите од Кафкиниот „Процес“ и имаат функција да ja означат 
привидната мутација помеѓу таткото и синот.

Оваа драма co своите тематско-содржински определби зрачи од 
себе необична суровост, жестина, апсурд и отуѓеност на ликовите 
во соодветните ситуации, од што произлегува осовременетата уни-
верзалност и автентичност на текстов. Исто така, co користење на 
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повеќемедиумски изразни средства (фотографии, филм, телевизија) 
ce поткрепува и неопходниот факт дека Театарот e синкретична 
уметност.

Партитурата e можна за реализација во кој било Театар од бал-
канското поднебје. Таа има цел да ги разоре сите фосилни сомневања 
дека Уметноста стои на стаклени нозе. Таа претставува отворена 
побуна (и доказ) против сите оние кои ce јавуваат co помисла или 
дилема од типот „Дали Театарот cè уште постои?“.

Постои, и уште како!

(Нови Сад – Струмица, 1991; драмата е праизведена на сцената на На
родниот театар „Антон Панов“ во Струмица на 25 јануари 1992 и е прва теа
тарска премиера од домашен автор на струмичкиот репертоар за возрасни во 
самостојна и независна Македонија)
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ФИЛОЛАХЕС И ДРУГИТЕ

Поставувањето на комедијата адаптирана според „Мостела-
рија“ на Тит Макциј Плаут има задача да раскаже колку човековата 
глупост е бедна наспроти преправањето, скржавоста, туторството, 
слепата љубов и раскалашноста – во светот кадешто не се знае кој 
живее, а кој умира.

Тука се среќаваат ликови како: ТЕУРОПИД (бивш амбасадор), 
ФИЛОЛАХЕС (негов син), ТРАНИОН (прв ѓубреџија), ГРУМИОН 
(втор ѓубреџија), ФИЛЕМАТИЈА (вљубена проститутка), СКАФА 
(постара проститутка), КАЛИДАМАТ (млад доктор), ФАНИСКО 
(негов асистент), ДЕЛФИО (травестит), СИМОН (полицаец), МИ-
САРГИРИТ (банкар) и МЕСЕЧАРОТ.

Дејствието се случува во едно гратче, на југот од Балканот, 
овие години.

(за претставата 
„Приказна за Филолахес и другите“ 

од Плаут, 1997)
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ТИБУ И РОСА

Ако историјата циклично се повторува и ако таа кај нас се 
поправа мошне често, тогаш Синфороса и Тибурсио во еден миг 
се фаќаат во театарско-општествена склупца каде што СТАРИТЕ и 
НОВИТЕ не се разликуваат по технологијата, ами по приодот кон 
владеењето во демократската џунгла.

(за „Тибурсио и Синфороса“ 
последната претстава од Коле Чашуле, 2009)
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ДУХОТ НА ТАТКО МИ
Транскрипт од документарниот филм за Ристо Шишков

ГЛАС НА СИНОТ: Земи ги очиве, моиве две остри сабји, на
нижи ги како два златни синџира околу твоите бели гради. Земи ја 
устава, од неа вода да пиеш. Не сум ти јас Турунџе, ниту сум Гули 
војвода, јас сум си самиот, самиот Ристо Беломорски, роден во 
време опасно, време комунистичко. Дај ми ја пушката да си одам в 
планина, там да си најдам дружина, дружина одбор јунаци, друж
ба да дружам, бој да си бијам, со тие клети душмани, за тебе, за 
тебе, татковино.

ТЕЛОПИ:
Актерот Ристо Шишков (19401986) беше обвинет за неприја

телска дејност по линија на македонски национализам и шовинизам 
во СФРЈ.

Парадоксалниот процес против него се водел во предметите 
„Табакера I/II“ и „Електрон“ изготвени од тајните служби.

Причините за отворање досие на Шишков уште во 1972 год., 
како и прераното заминување на овој расен актер, до денденес 
остануваат енигма.

Огледалото – тоа си ти,
и кога се дроби во илјада парченца
пак останува нешто од чистата материја
од која се обновува новото огледало.
   Иван Чаповски
СИНОТ НА ШИШКОВ: Бидејќи растев со актер како Ристо 

и бев дете коешто одеше по филмови, театар и телевизија – друго 
не знам – се случуваа работи кога морав со него да одам во Маке-
донскиот народен театар, да ме корумпира со десет ќебапчиња и 
кромид. Кога ќе се вратевме дома, на Булевар „ЈНА“ беше, сега е 
ул. „Св. Климент Охридски“, човекот, значи, си имавме проблеми, 



48 Горан Тренчовски

човекот се носеше како Русин. Значи, со шубара, астраган, со капут, 
комплетно. Јас имав 14 години. И имаше ситуации, еве конкретно 
една: доаѓа пред Црквата и легнува, снег многу имаше, февруари 
месец, точно се сеќавам, легнува во снегот на сред булевар, значи, 
не е срамота, првак на драма, и актер, легнува и вели: јас сум многу 
уморен. Дете од 14 години го влече татко му и му вели... Му велам: 
тато, стани, дај да си одиме дома, гладни сме, да си одиме дома. 
Љољо, седи тука со мене, сакам да се одморам, пред црквата, пред 
куќата, во снегот, многу сум уморен.

СЕСТРАТА НА ШИШКОВ: Тој страда и за татко му, а страда 
и за мајка му, и за двајцата.

СИНОТ: Духот на татко ми е преку мене.
СЕСТРАТА: И Васко е ист како татко му – бунтовник-Васко. 

И Васко е ист.
СИНОТ: Како што оди дома вика: Љољо, бидејќи живеевме 

сами, Љољо, стави ми да се избањам. Од маката во душата, тоа не 
знам дали можат да го разберат Македонци, комплет, актер од проба 
дојден или од претстава, нејсе, влегува во када полна, со шубара, 
со капут, со панталони, со кондури, и вели: многу е добро, многу 
ми е тешко, ама добро е, ќе се одморам малку.

СЦЕНА СО ШИШКОВ ОД „НЕЛИ ТИ РЕКОВ“.
СИНОТ: Разбрав само една работа: тој човек кога умираше, 

тоа го правеше на истиот начин. Не знам колку луѓе беа со него 
во болница сè на сè, бидејќи има и фолиранти, го знам тоа дека 
има фолиранти, и гребатори; само знам една работа, дека тие луѓе 
што беа, верувајте, Гоце Делчев, Питу Гули, што сакате кажете, не 
можел така да умре. Во најтешките болки, шест месеци врзан за 
раце и нозе, и многу просто и едноставно, на крајот, само им кажа: 
не сакам никој.

СЦЕНА СО ШИШКОВ ОД „ЗАЛЕЗ ЗАД ЕЗЕРСКАТА 
ЗЕМЈА“: 
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Љубов моја. Венчило невенчано. Дојди со мене на Тимор.
СЦЕНА СО ШИШКОВ ОД „НАЈДОЛГИОТ ПАТ“:
Шакалите нè чекаат. Завиваат. Ни се смеат. 
ТОМЕ ВИТАНОВ: Тој беше голем космополит. Погрешни 

толкувања има за него, многу, во сите овие години по смртта, бил 
ваков - бил онаков. Ристо Шишков беше алтруист. Тој беше многу 
чесен човек. Тој никому не му мислеше зло, никого не мразеше, 
тој беше робусен, експлозивен, меѓутоа, во суштина, беше едно 
големо дете.

13
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ТЕЛОПИ:
* 23 март 1940 – Мрсна, Егејска Македонија 
† 17 јуни 1986 – СР Македонија 
МАРЈАН ЗАХОВ – ПЕЦЕВ: Мајка ти Стојанка, она беше многу 

цврста, како успеваше сите работи да ги надмине?
СЕСТРАТА: Работеше во кујната, во Монополот работеше, до крајта, 

переше чаршафи. Таа беше ангажирана секаде... Секаде, за да спечали 
некој динар. Знаеш как' детството нашо: мама сама, пари немавме, ра-
ботеше и студираше во Белград, растовараше вагони, така заврши.

ХРИСТО КИРОВСКИ: Во тоа време што живеевме ние, го 
направија националист. Не беше он националист. Он си го сакаше 
својот народ, си ја сакаше Македонија. И ги сакаше сите луѓе.

ТЕЛОП: Скопје 1970
СЦЕНИ НА ТИТО ВО СКОПЈЕ. ВО ЕДЕН МОМЕНТ, РИС-

ТО ШИШКОВ РЕЦИТИРА ПРЕД ПУБЛИКА КАДЕ СЕ НАОЃА 
ТИТО. АПЛАУЗИ.

ДУШАН КОСТОВ: Не постои човек кому Шишков не му по-
могна, не постои човек кој на Шишков му помогна.

ГОЦЕ РИСТОВСКИ: Судбината на актерот Ристо Шишков е 
типично македонска приказна. Имено, според сите случувања, во 
она што го нарекуваме творечки живот на Ристо Шишков, можеме да 
препознаеме едно типично македонско дејство, една типична, велам, 
македонска приказна. Зошто? Во оваа негова животна судбина, во 
оваа негова уметничка судбина, постојат сите нешта што ги има во 
животот македонски, од памтивек па до ден-денес. А имено, таа е 
исполнета со креации, со високи остварувања, таа е исполнета со 
труд, со работа, со искрен и чесен патриотизам, на моменти дури 
и со висок хероизам, но, се разбира, тука го имаме и она што го 
нарекуваме антујунаци, можеби малку и лажен патриотизам, тука го 
имаме и она што се нарекува можеби и предавство или, ако сакате, 
синдром на самоуништување присутен кај македонскиот народ.
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ВАНЧО МЕЛЕВ: Да можете да зборувате за Ристо Шишков, 
пред сè, треба добро да го познавате, ако не лично, барем да го 
поз на вате неговото дело.

СЦЕНА СО ШИШКОВ ОД „МАКЕДОНСКА КРВАВА 
СВАДБА“.

ЉУПКА ЏУНДЕВА: Тој од сцената умееше да ја разгали ду-
шата на гледачот. Тој умееше и да ја разбуди совеста кај публиката. 
Имаше публика која доаѓаше на секоја претстава негова да го гледа. 
Беше многу сакан.

СЦЕНА СО ШИШКОВ ОД „МЕЧКА“: 
Револверот се држи вака. Вака? Да. Леле, оганжена, очи...
АЛЕКСАНДАР ШЕХТАНСКИ: Мислам дека уште сто години 

нема да се роди таков актер.
БЛАГОЈ ЧОРЕВСКИ: За Шишков можам да кажам со еден 

збор дека беше волшебник на сцената.
ТОМЕ: Огромна дарба од Бога.
ЉУПКА: Умееше и да создаде атмосфера за проба, за снимање.
СИНОТ: Верувам, барем верувам, ако не се исплати тоа за 

што Шишков умре, или што има Македонци што се трудат, не е 
важ на смртта. 

ХРИСТО: Тоа што тој, еден артист, го правеше на филм, во 
све тот никој не го има направено досега. Толку беше природен. Не 
са каше дублери.

СЦЕНА НА ШИШКОВ ОД „ЦРНО СЕМЕ“.
КРСТО ЈОВАНОВСКИ: Тој историската личност на Гоце Дел-

чев ја претвори во жива легенда.
СЦЕНА НА ШИШКОВ ОД „ТАБАКЕРАТА“.
БЛАГОЈ: Тој беше огромен како фигура, но многу топол, мно-

гу, во убавата смисла на зборот, со едно огромно срце. И секогаш 
беше иако, огромен како физикус, присен и многу мил со луѓето 
кога ќе се сретнеше.
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СЕСТРАТА: Постојано беше кај нас.
АЛЕКСАНДАР: Дента кога беше убиен генералот Васко Ка-

рангелески, јас случајно отидов кај Ристо. Тој дознал и го најдов 
како плаче како дете. Го прашувам: ‘Што е Ристо, што се случило?’ 
А тој ми вели: ‘Го убија Гоце Делчев.’ Јас на шега му реков: ‘Па нели 
ти си Гоце Делчев’, а тој ми рече: ‘Не бе, генералот Карангелески, 
тој беше поголем Македонец и од Гоце.’

СЦЕНА НА ШИШКОВ ОД „ПЛАНИНАТА НА ГНЕВОТ“.
ИЛИНДЕНКА ПЕТРУШЕВА: Беше тоа на едно од изданијата на 

Дојрански ракувања, во Дојран. Таму секоја година имавме една убава 
манифестација посветена на филмот, на која доаѓаа голем број наши 
филмски творци, а меѓу нив најчест гостин беше Ристо Шишков. Јас 
имам повеќе приказни за тие наши дружења во Дојран, меѓутоа една 
случка ми остави особен впечаток и по тоа, до ден-денес жалам што 
во тој момент немав фотографски апарат или филмска камера. Беше 
тоа некаде околу пладне, сите се бевме собрале на терасата на хотелот 
Мрдаја, нели опуштени, очекувајќи ја вечерната проекција. И јас бев 
седната на едно столче, потпрена на ѕидот од хотелот, од терасата, 
нели, со поглед кон езерото. Тука беа Ацо Снагата, Мери Бошкова, 
Љупка Џундева, Нада Гешовска, целото тоа друштво. Муабетот си 
одеше како што си одеше, со многу шеги и сето тоа. Ристо не беше 
со нас, но по едно половина час, ете го, се појавува Ристо Шишков и 
директно доаѓа докај мене и ми вели: ‘Стани од столчето’! Му велам: 
‘Ристо, има толку столчиња таму, седни на некое друго столче.’ ‘Не, 
стани од столчето‘! Јас, ајде, не сакам да се расправам, оти пред тоа 
имавме некоја непријатна случка со покојната Љубица Крстевска, 
кога Ристо ни го фрли клучот од хотелската соба в езеро. И реков, да 
не правам проблеми, нормално, станав и си седнав на друго столче, 
свртена со грбот кон езерото. Ристо седна на тоа столче. И ние про-
долживме со муабетите. Наеднаш, јас сфатив дека нешто не во ред, 
погледнав во Ристо, тој воопшто не беше присутен со мислите, еднос-
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тавно, не слушаше што зборуваме. И практично, го фатив неговиот 
поглед – тој гледаше низ нас. И се свртев наназад, накај планината 
Беласица, накај Дојранското Езеро. И сфатив дека Ристо гледа таму, 
некаде во тие ридиштата, сакаше да го открие својот Кукуш. Е, за 
тоа жалам, за тој миг, жалам што немав фоторафски апарат. Да ја 
сликам таа безмерна болка на Ристо Шишков. 

КОЛЕ МАНГОВ: Он беше, може да се каже, посебен феномен 
во поглед на професијата. 

ХРИСТО: Најголемиот од најголемите досега во Македонија. 
Да беше жив, сега ќе беше он претседател. 

СИНОТ: Јас имав 16 години кога он почина, тој имаше 46. На 
пример, како малечок, не ја разбирав работата дека треба да се чека 
Тито на улица, со црвени марами, а учев во школото „Песталоци“. 
Сакав да го чекам и јас Тито, реално да збориме, а едноставно, имав 
забрана, многу проста забрана, и му се лутев. На родениот татко 
му се лутев, викам, не оди оваа работа така, сепак наставничките и 
директорот, пријателите... Бидејќи мама не беше тука, и ние бевме 
сами, тој мораше да ме зема со него, по театар, филм, нели. И, што 
би рекол јас, детството мое беше чудно, бидејќи луѓето не разбираа 
што значи да ти забрани таткото со сите деца да одиш на манифес-
тација од типот на Тито и Југославија.

СЕСТРАТА: Јас го фрлам ѓубрето тука и гледам еден милицио-
нер излегува карши нашата врата. Влегувам кај комшиката и викам: 
‘Што сака тој милиционер тука?’ Вика, ‘Ристо тргнал од Скопје.’ 
Милицијата знаеше веќе и по пет минути дојде Ристо. Вика: ‘Ај, 
ќе дојдеш ли со мене до Ново Село, треба да земам сирење една 
канта?’ Викам: ‘Ќе дојдам.’ И трнавме. До Босилово – 4 коли зад нас 
милиција, 4 коли. Он излезе, каков што беше, висок, се потпре на 
колата и вика: ‘Што сакате од нас? Пасош немам, пари немам, филм 
немам, сè ми скинавте, што сакате повеќе од мене?’ И во Скопје 
кога доаѓав, милиционерската кола беше таму паркирана.
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КОЛЕ: За него професијата беше над животот. Што друго да 
кажам? Повеќе од живот, повеќе од сè, и во тој поглед тој беше нај-
тешко повреден. И таа тешка повреда, таа го однесе на оној свет.

ХРИСТО: И ќе ми каже: ‘А бе, Егејче, а бе кандила!’ ‘А бе какви 
кандила?’, викам. ‘А бе, кандила.’ Викам, ‘Што сакаш да кажеш?’ ‘А 
бе, џандари!’, вика. ‘Полицајци, бе! Нè следат!’ Верувајте, ќе излезе 
на мочање, едниот ќе стане, го следеше дури до клозетот!

СИНОТ: Духот на татко ми беше цело време присутен, како 
Хамлет. Цело време бев гардеробер со него. Цело време го чекав 
Годо, да ни биде подобро. Цело време имав Едипов комплекс, оти 
нели, мајка ми е Полјачка, сега е во Америка, не сум ја видел, ја 
нема... И хамлетовски, би рекол дека тој дух тука ќе биде!

СЕСТРАТА: Васко?! Дете без мајка. Знаете како порасна? По 
улиците. Ристо беше сè на снимање. Со мајка му кога се разведоа, 
го оставија детето и мама го гледаше, и јас тука помагав... И, по 
улиците, со другарите...

ХРИСТО: И ми црташе некои карти за Македонија. И ми ви-
каше, ако смееш, влези, бе, Егеец! Влези во мојата територија! 
Јас, за инает, ќе ја придвижам ногата... Запри! Ќе се развикаше. Не 
запирам, бе! И јас, ќе нацртав карта. Ај, влези ти во мојата! И така, 
кавга до сабајле.

СЦЕНА НА ШИШКОВ ОД „ЦРВЕНИОТ КОЊ“.
СИНОТ: На родителски средби не смееја да го викаат бидејќи 

велеше: синот ќе дојде со мене и не сакам никакви, во тогашно вре-
ме, комунистички интриги, следења, ловци на телефони, милиција 
под зграда и тепање! 

СЦЕНА НА ШИШКОВ ОД „ПАРАДОКСОТ НА ДИОГЕН“: 
Без причина.
СИНОТ: Отпосле разбрав една работа, многу интересна, дека 

човекот и молчел. 
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ЗОРА ЃОРГИЕВА: И тој кога ме виде, право стана и вика: 
‘Зошто си таква?’ А јас му кажав: ‘Мајка ми почина.’ И викам: 
‘А ти, како си?’ ‘Е’, вика, ‘што мислиш, како сум?’ Го прашувам: 
‘Што правеше таму, кај што беше?’ ‘Е па’, вика, ‘бев одговорен за 
паркот.’ ‘Е друго, што друго правеше?’ ‘Па, така’, вика, ‘шетав по 
паркот, ги полевав цвеќињата.’ А кога го прашав, ‘Имаше ли некое 
насилство, физичко, над тебе?’, не ми одговори. 

СИНОТ: Сигурен сум дека го тепале. Не кажуваше. Беше во 
затвор... Нејсе. Една поента имаше многу проста – човек од метар 
и осумдесет да дојде дома, секој ден, значи, да дојде дома и да пла-
че, маж, и да вели... (Еве, камбани, тоа е тоа!) И да вели дека нема 
Македонци, тогашно време.

СЦЕНА НА ШИШКОВ ОД „ПАРАДОКСОТ НА ДИОГЕН“: 
Ако сакав да се бранам, јас сè уште сум во состојба да си нај

дам адвокат. Го молам бранителот по службена должност да не 
се плетка во мојот приватен живот. 

ВЛАДИМИР ПЛАВЕВСКИ: Шишков боледуваше од повеќе бо-
лести. Беше изразит хедонист. Сакаше да го прегледувам. Сакаше да 
му ги кажувам наодите. Меѓутоа, беше недисциплиниран пациент.

ПЕРО ЈОВАНОВСКИ: Во Струга, при снимањето на филмот 
‘Време, води’, настанал некој тежок политички инцидент, така беше 
пренесена информацијата кај Претседателот. И добив задача извор-
но да отидам, да одржам состанок и да информирам што практично 
се случило таму. Се закажа состанокот, другарот Прличко го отвори 
состанокот не како што ние сме навикнале, туку он, едноставно, 
со прилично насолзени очи, проговори: ‘Магариња едни, што сте 
на правиле!? Како не ви е срам?’ 

СЦЕНА НА ШИШКОВ ОД „ПАРАДОКСОТ НА ДИОГЕН“: 
Јас лично сум одговорен за причинетата штета. Го слушнав 

обвинението и ја признавам мојата вина.
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ВЛАДИМИР: Човекот физички опаѓаше. Се гледаше дека неш-
то се случува со него, дека страда, но психички тој не се помируваше 
со тоа дека е болен. 

СЦЕНА НА ШИШКОВ ОД „ЦРНО СЕМЕ“:
Го отепаа човекот...
Беше хедонист до последниот момент. Од друга страна, беше 

фаталист; велеше, е па сега, ако се случи, ако треба да умрам, ќе 
умрам.

СЦЕНА НА ШИШКОВ ОД „ПАРАДОКСОТ НА ДИОГЕН“: 
Што сакате од мене?
ПЕРО: Настанаа огромни трошоци, а филмот беше незавршен.
СЦЕНА НА ШИШКОВ ОД „ПАРАДОКСОТ НА ДИОГЕН“: 
Зошто правите комедии овде? Зар за сè сум виновен само јас? 

Зошто еднаш не го завршите она глупаво кој, што и зошто?! Стре
лајте ме, обесете ме, плукам на вашите бранители и обвинители!

СИНОТ: Јас сум многу среќен човек. Истите луѓе кои го уништија 
татко ми, многу добро и едноставно ќе кажам, сакаат да нè удрат и 
нас. Ќе потенцирам дека Васил Шишков остана жив, сестра ми Јоана 
остана жива, а останаа и некои наши ретки пријатели. Сите луѓе што 
и до ден-денеска учествуваа во тоа, имаат многу големи проблеми 
бидејќи нè оставија живи. Тоа значи дека, кога ќе се видам со некое 
мајче, со некоја ќерка или со мои колеги, знам кој е што.

ПЕРО: Ако сега се постави прашањето дали некој го кодошел 
или не, јас тврдо стојам на позицијата дека никакво кодошење не-
мало, туку била инсценирана таа ситуација од неговите колеги. Тие 
кои седеле таа вечер со него, и другите кои биле од надвор, а беа 
присутни и во Нови Сад, на Фестивалот каде еден примил и награда. 
За мене беше чудно што, освен Прличко, не стана никој од неговите 
колеги да каже дека тоа е случено во една таква состојба и дека не 
треба да му се дава којзнае колку широко значење, ниту пак да се 
дава веднаш оценката, уште непроверена, дека – станува збор за 
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тежок политички настан, зашто ете, го опцул Претседателот, или 
кажал некои погрдни зборови, му го нарушил авторитетот. А јас сум 
убеден дека, на еден Претседател кој имаше во тоа време огромен 
авторитет, еден весел човек кој излегол од кафеана, па и пцост да 
изговорил, мислам дека не можел да му го сруши авторитетот, или 
пак, ако навистина го направил тоа, тогаш не можеме да зборуваме 
за авторитет на таа личност.

СЦЕНА НА ШИШКОВ ОД „ПАРАДОКСОТ НА ДИОГЕН“: 
Згрешив. И ќе ја поднесам заслужената казна. Што сакате 

уште од мене?
КОЛЕ: Беше осуден условно. Се покажа по гестовите дека 

судијата му беше наклонет, дека беше за поблага казна. 
ХРИСТО: Го затворија неговите колеги, љубоморни на него.
ВАСЕ МАНЧЕВ: Конечно, Шишков беше и останува света 

жртва на својата уметност, на својата посветеност, како начин на 
живеење којшто не може да се замени со друг. Тој останува пара-
дигма на едно уверување дека, сепак, уметноста е над реалноста и 
дека уметниците треба да владеат со неа. 

СЦЕНА НА ШИШКОВ ОД „ЈАД“.
СОФИЈА ГОГОВА: Го видов Ристо Шишков во затворска об-

лека, со букет, со уште еден затвореник, тој продаваше цвеќе. Тоа 
беше мојата најтажна средба, во мене длабоко врежана, којашто 
никогаш нема да ја заборавам. Во мигот прво застанав, и емотивно 
некако му пријдов, се поздравивме. Со големата, широка насмевка 
на убав, голем човек, повторно го видов големиот Шишков.

ТЕЛОП: ИВАНОВ 1984
ФОТОГРАФИИ СО ШИШКОВ.
ТОМЕ ВИТАНОВ: Тоа му беше последна претстава, а тој веќе, 

за жал, длабоко беше навлезен во болеста. 
ВЛАДИМИР: Мене дури ми беше чудно зошто режисерот Бран-

ко Ставрев му ја дал главната улога на Шишков, дури и го прашав 
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Ставрев: ‘Зошто му ја даваш сега оваа улога на Шишков?’ ‘Па тој’, 
вика, ‘е најсоодветен за таа улога’, а Шишков, бидејќи разговаравме 
во меѓупаузите на пробите, рече: ‘Па нашол кого да умре’, вака, 
буквално, на шега, во негов карактеристичен стил.

ХРИСТО: Кога излезе од затвор, со мене се дружеше. Го из-
бегнуваа сите. Затворен беше дома.

СЦЕНА НА ШИШКОВ ОД „ДОЖДОВИТО СОНЦЕ“:
Тешко сум казнет. Но не мислам дека очајувам, макар што 

не сум далеку од тоа. Првиот впечаток за овдешните луѓе од ден 
на ден се потврдува. Јас живеам меѓу дивјаци, нечисти и неуки. 
Не само што не се цивилизирани, туку, по мое цврсто убедување, 
никогаш тоа нема да им се случи, зашто оној малку дух и разум 
што го имаат, го употребуваат за спротивставување на секаков 
обид за цивилизација. 

ЈОРДАН ПЛЕВНЕШ: Го испративме на скопските гробишта 
Бутел, во неговата плодотворна и вечна младост, во неговата веч-
на легенда. И тогаш, си помислив на стиховите на Анри Пишет 
посветени на Жерар Филип. Тоа беше моето чувство за неговото 
испраќање во вечноста и за неговото вечно останување во наши-
те срца, дека мигот кога Македонија се разделуваше од Шишков 
личеше како да се тоа солзите на сонцето претворени во дожд во 
нашите срца.

СИНОТ: Духот на тато. Веројатно тој би сакал да направам сè 
за мојата земја. И го правам тоа, се трудам... Многу е тешко... Но 
духот на мојот татко стои, зашто по 20-тина години, сè уште жени, 
деца, го имаат преку медиумите, а некои луѓе веќе не постојат. Тоа 
значи дека он е тука. И тој би бил најсреќен да ја види оваа држава 
сега ваква. Само независна да е. А духот негов, преку мене, јас 
мислам дека набрзо ќе се види, бидејќи аманетот што ми го даде 
кога умре ќе се оствари. Јас ќе го одмаздам.
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ТЕЛОПИ: 
Во филмот „Духот на татко ми“ учествуваше Васил Шиш

ков (1970). Тој е актер. И син на единствениот балкански актер 
забрануван и затворан како голем Европеец во комунистичка Ма
кедонија. Духот на таткото Ристо Шишков е судбинска чистота 
во огледалото на следните генерации. 

ГЛАСОТ НА СИНОТ: Каде, си, Татковино?!
ТЕЛОПИ: 
Овој документарец е инпириран од истражувачкиот журна

листички текст „Кој го кодошел Ристо Шишков“ на Братислав 
Ташковски. 

Во филмот се користени архивски материјали од Македонска
та телевизија и Кинотеката на Македонија.

ГЛАСОТ НА ШИШКОВ ОД „ВРАЌАЊЕТО НА БОРИС 
ТУШЕВ“:

Какви сакаш перја налепи му на петелот. Тој наутро пак ќе 
кукурига. Така ме расцапи умот. Само срцето да ми го остават на 
мира. Да ми ја остават мислата во него. На крајот на краишта
та брат ми има право. Оти ако мислата не ја префрлиш во друго 
срце, што си постигнал?

(ВО ЗАДНИНАТА СЕ ПОЈАВУВА СЛИКАТА НА ШИШКОВ 
СО ДЕЦАТА.)

(Филмот ја имаше својата промоција на 23 март 2010 во Струмица, во чест 
на одбележувањето на 75годишнината од раѓањето на Ристо Шишков)
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END(K)ING

Ова е претстава за (де)тронизацијата на вредностите, за круната, 
за тронот, за вечната игра „горе-долу“ олицетворена со чесно кана-
лизирање на актерскиот креативен потенцијал врз база на животен 
поетички режисерски концепт. 

Нова трагикомично-гротескна драматика инспирирана од род-
ниот крај на чинителите на ова театарско доживување во летото 
Господово 2010.

„Судот донесе смртна пресуда за лицето означено со шифрата 
001. Поради неговите многубројни, систематски и континуирани 
злодела врз народот. Отежнувачка околност за донесување таква 
пресуда е непоколебливата убеденост на лицето дека злосторствата 
биле нужни и оправдани. И дека тој, доколку и натаму биде цар на 
Етиопија, ќе продолжи со уште пожестоки зла. Сé дури Етиопјаните 
не станат вистински небесен народ!“

Да живее Кралството на независниот театар!

(за претставата „Крајот на кралот“ 
од Васе Манчев, 2010)
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АНГЕЛСКИ НАПАД

Оваа театарска праизведба е инспирирана од настанот кој се 
случил точно пред 60 години, на 13-ти август 1951, во врска со 
мистериозното загинување на 5-темина струмички студенти, тема 
за којашто многупати е зборувано, но и молчено.

Низ јазикот на сценската фикција, се обидуваме да отвориме 
повеќе интересни агли за вивисекција на уметнички измислени, но 
сепак веродостојни човечки судбини. Дејствието се случува во 1951 
и во 1961 година, низ призмата на фамилија чиишто преостанати 
членови се носители на сеќавањата од едно драматично време кога 
режимот е надвиснат над сите интимности и лични потреби. Притоа, 
единствен излез од општествениот лавиринт е смирувањето на ду-
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ховите кои се разбрануваат и при најмало споменување за овој чин 
на нехумано исчезнување на невините и надежни персоналитети.

Имав можност детството да го поминам на улицата недалеку од 
„Топчето“, каде што гравитира духот на еден од студентите со исто 
презиме. Додека ја режирав оваа претстава се уверив дека една од 
неговите омилени лектири била „Побуна на ангелите“ од нобело-
вецот Анатол Франс. И Белев, и Јар’мов, и Пецев, и Костуранов, 
како и Топчев – биле предвесници на една духовна побуна, на едно 
движење за слобода на интелектуалната младешка мисла.

Но неочекуваниот апсурд побудува чудни спомени, посебно 
кога времињата и местата се претопуваат, споредуваат, за на крајот 
да добијат универзален тек...

(за претставата „Беше еднаш“ 
од Братислав Ташковски, 2011)





ХОДНИЦИ
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АБАЏИЕВ И ФИЛМОТ

Покрај тоа што дојранчанецот Ѓорѓи Абаџиев (7.10.1910-
2.8.1963) е еминентен писател на раскази, новели, романи и пуб-
лицистички трудови, тој е сценарист на долгометражниот игран 
филм „Мис Стон“ (1958, режија Жика Митровиќ), косценарист е 
на ТВ драмата „Пустина“ (1967, режија Душан Наумовски), негова 
е идејата за филмот „Република во пламен“ (1969, режија Љубиша 
Георгиевски), а според расказот „Табакерата“ е снимен истоимениот 
краток игран филм (1972, режија Д. Наумовски).

Абаџиев ја одбележа епохата на почетокот и растежот на првата 
генерација македонски писатели, оставајќи посебен авторски белег 
во добата на пионерскиот книжевен подем. Исто така, филмовите 
инспирирани од неговите дела беа темел на македонската кине-
матографија и имаат огромен придонес во развојот на играната 
продукција на Македонската телевизија (ТВ Скопје).

Во неговата историска белетристика има мноштво пацифистич-
ки пораки, а неговото творештво е податливо за вредна екранизација 
и аудиовизуелно раслојување.

Време е да се востанови уметничка награда од редот на фести-
валските признанија, што ќе го носи името на големиот Ѓорѓи 
Абаџиев. Така трајно ќе се продолжи делото на овој наш роднокраен 
писател, со што би се овозможило пристапување на младите маке-
донски сценаристи, режисери и актери кон неговиот исклучителен 
филмски опус базиран врз неповторливи литературни вредности.
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НИКОГАШ РОБ

Дали сме поблиску до светот на скромните, отколку до оној на 
сиромашните?! Со што се одликува нашата фантазија за богатоста? 
Има ли, нема ли почит кон втемелувачите на самостојноста во сите 
слоеви на поновото македонско општество?

Можеби и има отповед за овие прашално-извични формулации, 
но малку се вложува во создавањето реална слика за тоа кој, што, 
каде, како и зошто бил инволвиран во периодот на осамостојување-
то на македонскиот културно-духовен простор. Притоа мислам на 
деведесеттите години од минатиот век, кога нашата земја храбро 
се отцепуваше од југословенскиот круг, со малициозен афинитет 
кон она што е сопствено, традиционално, па и национално. Од 
таквите недоволно доминантни влијанија, а и од сенката која ја 
произведоа босанско-српско-хрватските конфликти, македонско-
то прашање кое се провлекува со векови наназад, остана гласно 
неартикулирано. Затоа Словенија, Бугарија, Чешка и Унгарија се 
изборија многу повеќе за својата самобитност, иако праидејата за 
македонска државотворност е една од најстарите, ако не и најстара 
во Европа и Светот.

Што значи да се молчи пред сопствените барања? Знак ли е тоа 
за некаква скриена немоќ или за нешто што кажува за особините на 
народот кој долго време опстанал под ропства и окупации. Којзнае. 
Се сеќавате ли на изреката од серијата на партизанските цртани 
романи НИКОГАШ РОБ? Таа беше срочена за да биде насочена 
против симпатизерите на фашизмот, но сепак таквата многу подобро 
функционира во пошироки, балкански размери. Изреката не треба 
да се прифаќа како гола парола, бидејќи на извесен начин ја пер-
сонифицира патеката кон ослободувањето, уривањето на стегите. 
А што е, всушност, ослободувањето, ако не – можност за употреба 
на слободата на духот, изразувањето и творештвото.
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Пополека ги изодивме најжешките точки на современата ег-
зистенција, кога секој различен НЕЗАВИСЕН медиумски изворник 
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си формираше своја, честопати дијаметрално поинаква претстава 
за вистинската информација. Аналитичките дискурси многу мал-
ку беа присутни. Имаше повеќе благонаклоност или нихилизам, 
одошто непристрастна оценка со дистанца. Требаше да се следат, 
на пример, редакциите за култура во нашите телевизиски куќи и 
ќе видевте каква неусогласеност и контрадикторност имаше во 
пласирањето на некаква теза, став, да не речам избор на настан на 
годината. Претпоставувам дека проблемот беше во затвореноста на 
комуникацијата. Не може два-тројца типови да ни креираат јавно 
мислење и притоа да се лутат ако бидат посочени нивните погрешни 
примери како необјективни. Ако треба веќе да се вреднува домаш-
ниот креативен труд, тоа треба да се прави со респект кон авторите, 
без омаловажување на ниеден процент ефективен учинок, затоа што 
сето тоа е – наше. Оти потоа залудно ќе се смееме на фактите дека 
соседите прават таква и таква програма, таков и таков репертоар 
и слични работи.

Во шеесеттите години постоеше еден видлив подем на ко-
лективизацијата, во онаа ГРАБЕЖЛИВА смисла. Се пројавуваа 
бројни обиди да се земе сё што може да му наштети на системот, 
започнувајќи од имотот на приватните плацеви до производите во 
занаетчиските дуќани. Да се биде неподобен, антидржавен еле-
мент, значеше срам. А срамот го немаше кај шпионите, поткажу-
вачите, клеветољупците. Тие денес се накотени како невестулки и 
она што е најинтересно: нивните потомци изигруваат столбови на 
демократијата.

Боемството одигра мошне важна улога во искажувањето на 
мислата, посебно во втората половина од дваесетиот век. Искрената 
мисла можеше да се чуе само по кафеаните. Во домовите постоеше 
страв од соопштување на скокотливите страни на вистината, по 
улиците исто така. Преостануваше само да се влезе во кавенéто, да 
се испие дупла мастика и да се каже нешто што ти лежи на душа, 
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а притоа да не настрада никој. А денес, секој на кој ќе му текне 
да постави трактор или тротинет на магистрален пат, блокирајќи 
дузина инфраструктурни места во државата, приватни субјекти и 
фамилии, останува исполнет со својата гордост за изразување на 
незадоволството. Да, треба да се биде ревносен во тие нешта, но 
не на штета на мнозинството. Тука недостасува точното лоцирање 
на проблемите. Некогаш имаше милиција која беше страв и трепет 
за таквите потези, а во новите времиња, мала квазиинтелектуална 
група која се камуфлира како независна и експертска, несвесно му 
напакостува на угледот на нашето уредување во меѓународни рамки. 
Од друга страна, се молчи поради злосторствата, а се подига глас 
поради глупости. Додека траат еуфориите, нема да има правдина, 
на ниедно поле.

Каде се сега тие БИСТРИ ВОДИ во коишто се слуша гласот на 
поединецот?! Каде се оние прототипови на антијунаци, кои можат 
да им се спротивстават на неправилните одлуки на државата со 
јазикот на искреноста? Нашата театарска и филмска публика сака 
да ги види тие ситуации во кои се зборува на прималниот јазик. Тоа 
е нешто како знак на равенство со крикот на народниот гениј. 

Во врска со ова, како раскинување на ропствените синџири, 
испеана е една романтична народна мелодија за двајца вљубени кои 
седат под еден бор, со стиховите: Ах, кој ли беше, боже мој / Ах тој ми 
беше ангелот мој / Срцето ми, душата ми / Срцето ми оган гори...

Треба почесто да се навраќаме кон ваквите мотиви, без оглед на 
сивите денови и без разочарување поради урнатите кули од нашите 
древни градски упоришта.
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ЏЕРОНИМО, КОНАН И ПО НЕКОЈ САМУРАЈ

Светската и домашната митолошка ономастика како да се 
оперирани од појавата на негување на нови личности во групата 
на свежи, родени во дваесеттиот век урбани херои, директно или 
индиректно поврзани со некое традиционално течение на значајни 
настани среде реката на матното совремие. Пред избувнувањето на 
речиси сите поголеми револуции и достигнувања во атарот на наука-
та, уметноста и општественото уредување, некако сё одело по пат на 
инерција. Секоја нација, секое племе на домородци или доселеници 
си создавале своја имагинарна претстава за тоа кои се преокупациите 
во текот на претстојниот век на опстојување и докажување во светот 
на брзата менливост на вредности. Австралиските и новозеландски-
те Абориџини доживеаа тотален цивилизациски пораз од страна на 
Западот. И староамериканските Индијанци. Многу малку (сега) кој 
се сеќава на афирмативното регистрирање на придобивките што тие 
ги направиле за својот род. Исто така може да изразиме негодување 
и при сумирањето на пишаните артефакти за Маите, Астеките, Бри-
гите, Хазарите, Пеонците, Астраите, Струмјаните. 

Да не се археолошките предмети врз кои стрмоглаво се одвива 
една трговија со историски поглавја, како и записите од карпестата 
уметност и остатоците од мегалитската култура, навистина ќе биде 
многу тешко да се располага со факти за одбрана на различното 
потекло на античките вистинити јунаци. Денес со фасцинација чи-
таме за делата и мисијата на ликовите од Илијадата, за библискиот 
апостол Павле, за светиот Климент. Вулгарниот свет се обидува да 
негира и да го сврти фокусот кон други теми и прашања, бегајќи 
од одговорноста во адекватното пласирање на вистинските херои 
и ликови кои помогнаа при воздигнувањето на свеста за една нова 
Европа. А всушност сё почнува одовде. Од овој крстоснички реги-
он потекнуваат многу биографии кои го расчистија патот кон сите 



73КИНО НЕИМАР

18



74 Горан Тренчовски

четири страни на светот. Да не ги повторуваме по незнам кој пат зас-
лугите на Филип II во сферата на војувањето, како и на Јустинијан 
во сферата на правото. Сето тоа егзистирање е поврзано со некои 
полупронајдени архиви, артефакти и разни докази за потврдување 
на историските вистини и веродостојности. 

Она што е најзагадочно е барањето на одговор на прашањето 
за припадноста на сите тие групи на богатства, оставнини, амане-
ти. Дали иднината на светскиот поредок им припаѓа на газдите на 
најголемите музеи, библиотеки, архиви?! Кој всушност располага 
со тоа енормно количество на аргументи од коишто повеќе од поло-
вината се непознати за најновата генерација жители на планетава? 
Како тие да станат достапни и за најобичниот граѓанин, за оние кои 
им се преку глава препукувањата околу тоа кој прв ќе се досети 
да измисли разни граѓански раздвижувања? За жал, политичката 
матрица во пост-транзициска Македонија имаше создадено една 
клима на пренебрегнување на трајните вредности. Со тоа што една 
фракција или опција се отцепува од матицата, тоа значи дека се соз-
дава новосозреана идеја за истерување на некои поинакви вистини. 
Има тука и многу психолошки обоености. А сё всушност се врти 
околу проблемот со пласирање на вистините. Стара рашомонска 
проблематика.

Во тоа разноличие од нови погледи, навистина се губи тезата 
дека најновата историја ја пишуваат физички и материјално посил-
ните. Таа, во модерното поимање на светот веќе станува излитена. 
Оти сё што е внедрено во минатото, било ставено пред испит на 
некои турбулентни мигновенија од кои зависи вечното сочувување 
на она што е наше. Тука се појавува и прашањето за туѓоста, за тоа 
што е туѓо, а што лично. Во ерата на поделености, ние се тепавме 
за знамиња, за букви, за дишење воздух. Тоа сите ние го имаме, 
секојдневно располагаме со слободата која подеднакво им припаѓа 
и на ситите и на гладните, и на босите, и на оние со котурни.
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Еве, на пример, борецот за права на Апачите. Славниот Џеро-
нимо е пред сё вистинит лик, од крв и месо, вткаен во меморијата 
на Западот, а потоа низ фикцијата пополека распространет и кај 
оние новородените. Глупаво е да се тврди дека тој им припаѓа само 
на нативните (древни) жители на Америка, а не и на современите. 
Истата логична постапка може да се спроведе и врз спорот во ма-
кедонско-грчките односи.

Или Конан. Дали тој е потполно вистинит или хиперборејски 
плод на одредено време исполнето од потребата да се издигнуваат 
новите митологии наспроти варваризмот кој е раширен насекаде 
од дамнина?! Го има дури и во стрипот, на филмот. 

Тука би ја додал и самурајската автохтоност во поглед на едно 
далекуисточно чување на традицијата. Јапонците и Кинезите како 
да се едни од најревносните, но и најљубоморните (во позитивната 
смисла) чувари на своите национални поставености. Тие просто се 
гордеат со железната дисциплина, од мали нозе. Самураите може 
да ги толкуваме и како потреба и како неопходност. И нив ги има 
во изобилие кај романсиерите и кај филмските креатори. 

Која е поентата? И Џеронимо, и Конан, и самураите се твои, мои, 
нивни, наши. Како што Сонцето е на сите. Ми се чини дека тука некаде 
е смислата на универзалноста на квалитетите во светската ризница.

Ако создаваме пристојна и позитивно настроена атмосфера која 
води кон правилно препрочитување на некои заеднички заслуги, 
тогаш нема да доаѓа до немилост изразена преку валкана игра за 
превласт, за трон, за жезло и за што ли уште не. Оти реално гледано, 
во сите ешалони на властите има многу што наликува на нерамно-
мерно распоредување на силите, подвојување на одбранбената моќ 
од неразбирливи причини.

Потенцијалите треба да се обединат, без оглед на личната оп-
ределба. Единствено така ќе бидеме поцврсти, а ќе останеме и по-
натаму свои.
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ПАРТИЈАНЦИ, ПАТРИОТИ

Поминаа повеќе од седумдесет години од партизанското дви-
жење во Европа, а кај нас уште се води битката за уништување на 
последните остатоци од социјализмот во некои т.н. институции 
на културата и уметноста. Но она што е најпогубително, кога е во 
прашање македонскиот дел од револуциите, тоа е фактот што многу 
настани кои се поврзани со нашиот патриотизам против отоман-
ството, многу лесно се подзабораваат и речиси не се одбележуваат. 
Познато е и дека нашата најболна понова историја често се става 
во сендвич помеѓу двата Илиндена. А се забораваат датумите на 
триумфалните освојувања од страна на Александар. И походите на 
Самоил како да се избришани од меморија. Некогаш беше актуелна 
поларизацијата каубојци-индијанци, некогаш партизани-германци, а 
сега на повидок е една нова етапа на подвојување на луѓето. Помеѓу 
партијанци и патриоти.

Можеби процесот на заборавање на навидум безначајните, но 
многу битни места и моменти при создавањето на македонската 
општествено-културна хронологија, навистина се должела поради 
неажурноста на лицата ставени во улога да прават национални 
листи и квалификации, а сигурно и поради неверојатната пасивност 
на граѓаните ставени пред свршен чин на егзистенција. Ние многу 
слабо ги негуваме нашите придобивки. Потребни се 25, 50 или цели 
100 години да утврдиме дека тоа што се има случувано некогаш, 
заслужува респект. Многу смешни се примерите кога не се приз-
наваат делата додека авторот е жив или во неговата родна земја, а 
штом тој умре или ја продолжи кариерата во странство, започнуваат 
фалбите и признанијата. Сурово одвратна е оваа логика на нештата. 
Според приликите на случајноста да се слават херои и јунаци, а да 
се прават митови од анонимуси?! Немавме многу напредок во таа 
линија, од осамостојувањето натаму.
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Има и други помали земји кои, за разлика од нас, говорните 
и пишаните преданија ги имаат лансирано до степен на светска 
пропаганда. Како илустрација да го споменеме името Вилхелм 
Тел. Тој по казна има стрелано во јаболкото кое било поставено врз 
главата од неговиот син, од осумдесет чекори растојание. Борец за 
независноста на Швајцарија, од чиишто подвизи Шилер напиша 
драма. Неговото јуначко име првпат кружи во хрониките од 1470 
година, но сепак традицијата од неговите херојските мигови има 
создадено овековечени приказанија, кои прават од него национален 
херој со универзални димензии.

Членувањето во одредена легитимна групација, кај нас стану-
ваше привилегиски чин. Во зависност од тоа дали положбата ти 
е позајакната со книшка или без неа, ние долго време живеевме 
во средниот, темен век на партизмот. Она што е најжално, а што 
врз своја кожа го осеќаа најмногу интелектуалците и креативците, 
беше омаловажувањето на сите чекори што ги правеа оние кои не 
се членови на ниедна политичка партија. 

Од друга страна пак, застапниците на патриотската определба, 
без употреба на орудија од партиски тип, се обидуваат да тежнеат 
кон едно хиперромантично видување на поединецот и средината. 
Јавувањето во сите сфери од општествениот делокруг, ги прави 
овие луѓе цврсти во определбата и упорни во ставот. Повеќето кру-
цијални проекти позрзани за опстанокот и афирмацијата на нашата 
држава во дваесеттиот век, ги имаат понесено врз плеќи токму 
ваквите дејци. Сё до часот кога (о)позиционерите не започнуваат да 
прибираат околу себе такви, патриотски обоени индивидуи, божем 
припишувајќи си го нивниот личен успех, како успех на сите, во 
духот на пролетеријатот. 

И партијанците и патриотите се родум од тука, од огниште на 
кое тлее македонска жар. И едните и другите треба да се натпрева-
руваат за што поголем учинок на меѓународен план, потиснувајќи 
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ги тенденциозните атаци врз македонството, како оној од страна на 
Грците. На домашниот пиедестал треба да имаат јасна задача при 
пласирањето на конструктивните, мирољубиви идеи и концепти. 
И првите и вторите би требало да бидат ревносни во извојувањето 
на победата над фалсификаторите и негаторите на македонската 
нација, јазикот, посебноста и културната традиција. И вторите и 
првите треба еднаш засекогаш да запомнат дека заедничкиот ин-
терес е пред личниот.

Многу од умствената енергија насочена кон облагородување на 
хуманите проекции, оди во неповрат за Македонија, кон височините 
на светскиот културен пазар на вредности. Тоа е затоа што кај нас 
идеите и концептите долго време не беа заштитени со закон. Во 
тој поглед, се крадеше и извезуваше наголемо. Не постоеше здрава 
заштита на патентите од духовен, идеен или концептуален тип. 

Ќе дојде денот кога партиите ќе бидат надпатриотски настрое-
ни. Време беше да се освестиме, пред да промашиме. Да се огледаме 
во стрелата на Вилхелм Тел!
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ИСТОКОТ И ЗАПАДОТ

Се чинеше дека одамна завршила битката за доминација на 
источниот и западниот примитивизам, но во последниве години на 
формирање нови, вештачки центри на моќ, се појавува едно ново 
ривалство кое резултира со создавање на критична маса која е сосе-
ма доволна за утврдување на една криза која, како и да е, еден ден 
мора да се претвори во полигон за цивилизирано расчистување на 
сметките. Вака, како што се одвиваат работите, се добива впечаток 
дека сё повеќе се стимулира едниот, на штета на другиот географски 
дел од картата на нова демократска Македонија. Сигурно дека тука 
мора да има грст толеранција, во стилот на модерната европска 
ориентација, но кога се во прашање потезите за кои се зафаќаат 
некои вчерашни манипуланти, тие вршат функција на генератори 
на суетата, апетитите и омразата. Доста време чекавме, бевме раз-
брани, трпеливи и надежни, но доаѓа мигот кога треба да се слушне 
гласот на поединецот, оној кој води кон вразумителна разврска на 
сите тешкотии кои се појавуваат во најчудните подеми и падови 
во нашиот регион.

Во некои поранешни векови светот вриеше од несогласувања 
помеѓу православците и католиците, христијаните и мухамеданците; 
во дваесеттиот век цел за уништување беa нацизмот и сличните иде-
ологии; во понови дни, меѓуетничките конфликти, расната нетрпе-
ливост и сеопштата партизација на власта ја прават реалноста многу 
неизвесна и неправедна... Како да не се знае што да се преземе во 
миговите кога чашата прелева, а нема кој да го собере излеаното, 
небаре живееме во тло кое треба да впива разни течности од поган, 
силувачки карактер. Се измислуваат разни заплети и пресврти, само 
и само да се насочи вниманието кон некоја периферна, неважна 
драматичност. Се бега од жижата на вистинските случувања, а се 
подзаборава дека тоа бегање чини повеќе одошто еден тон нафта, 
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мазут или јаглен. Студенилото е сепак само температурен факт, но 
предизвиците на летаргијата потекнуваат од нешто што е веќе зоври-
ено во крвта на слободните граѓани кои нешто значат во картотеката 
на присутно/отсутни во електоратот на еден каков-таков поредок. 
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Истокот долго време асоцираше на нешто блиско, а сепак да-
лечно. Русија и ден-денес е синоним за европскиот исток, а Кина за 
подалечниот. Како што гледаме, Европа е средиште на лево-десните 
одредници кои ги оцртуваат страните на светот во движење. Америка 
била и ќе биде крајна дестинација за оние кои своевремено го пре-
пливуваа Дојранското Езеро, па беа затворани и казнувани да работат 
по бродови, за на крајот пак да стасаат до нивниот западен идеал, 
познат од вестерн филмовите и сличните иконокластични системи. 
Има случаи во кои македонски колена и денес се занимаваат со фа-
милијарни бизниси во Бразил, Аргентина, Мексико. Во средината на 
минатиот век нивната теза беше: повлечи црта со ногата, премини 
ја цртата и – веќе си отаде границата, поблиску до Западот.

Во меѓународната ономастика можеме да сретнеме и лични 
имиња – Исток, и презимиња – Вест. Гласовната резонанца при 
изговорот на тие персонални називи неминовно создава алузија кон 
страните за коишто станува збор. Но! Дали воопшто треба да се 
бара виновник кај кумовите на разни Адолфи, Сталини, Титовци, 
Ленини и слични на нив, ако сметаме дека суштината е поважна 
од формата?! Нема ништо лошо во тоа кумство. Проблемот е во 
средините кои воопшто не се имуни на етикетирања, поистовету-
вања, да не речам, хомеопатизирања. Најмодерното време си бара 
една поинаква звучност која ја потиснува онаа стандардизираната, 
по историцистичка линија. Некои велат дека во минатото сме има-
ле и позитивни и негативни Александри. Ама сепак, само еден е 
Александар Велики, македонскиот.

Што повеќе светлина во маглата, а помалку тмурност под рас-
плиснатиот сјај на Сонцето – тоа му е мајката.

А ние и понатаму остануваме склони кон создавање на разни 
бастиони на привидната (привремена) моќ, за да се покаже неумеш-
носта при распоредувањето на одбранбените механизми. Кај нас 
и понатаму како да владее правилото: по мене – потоп. Повикот 
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кон освестување на масите не се состои во излегувањето на улица 
среде мраз или омарнина, кога ризикот е повторно на сметка на 
изманипулираниот граѓанин. Нека има искрени облици на неза-
доволство, но каде беа подбуцнувачите досега, каде беа минатите 
и предминатите зими, пролети, есени, сите лета додека некој ни 
креираше транзициска слика на идеализиран живот во кој не тече 
мед, а млекото го нема ни во прав.

Крајно време е да се престане со провинцијалските барикади 
на духовноста. Не може Западна Македонија да биде помакедонска 
од Источна, а Источна да биде посиромашна од Западна. Да не се 
правиме удрени. Да не измислуваме фешти заради забава според 
рамкарски правила, а традиционалните подрачја да скудеваат пора-
ди скржавоста (или непринципиелноста) на одредувачите на сите 
приватни, државни и не знам уште какви буџети. 

Надоаѓа време кога видливоста на границата помеѓу Западот 
и Истокот ќе биде ептен јасна и прифатена. Дотогаш, треба да ис-
чезнат сите далтонисти. Светот тежнее кон формално, а не физичко 
разграничување на просторите. Без кавги и тепачки. Со ак‘л. Низ 
средствата на интелектуалниот, возвишен пат на надмудрување. 

Очигледно, ни треба многу повеќе за осознавање и поправање 
на грешките, отколку што ни нудат оние од Брисел. За да не се зап-
леткаме во меѓупросторот на ситните дезориентири. Оти: еден е 
Фарос, а многу се свеќите над чесните македонски гробови.
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СЛАВНА ДРАМСКА ТРОЈКА

Покрај многуте тековни и спонтани настани, се појавија и сто-
годишнините од раѓањето на Антон Панов и Семјуел Бекет и навр-
шија дваесет години од смртта на Ристо Шишков. Како што е редот 
секоја нација да си го почитува и негува родот на значајни личности 
и настани поврзани со дејноста на таквите имиња, така и ние, Маке-
донците требаше да се насочиме кон подостојно одбележување на 
годишнините во врска со едни од најголемите дејци во областа на 
драмската уметност во изминатиот век – драмскиот писател Панов и 
актерот Шишков, чиишто биографии се исполнети со повеќегодишно 
гравитирање во градот Струмица. Гробот на првиот, благодарение 
на струмичките гимназијалци, беше исчистен и обележан во градот 
на неговите последни години. Вториот пак, по неговото име доби 
камерен театарски фестивал кој се случува токму во градот на него-
вата предакадемска младост. И она што е најапсурдно, вниманието 
кон нивната величина зазема замав кон деведесеттите години од 
претходниот век. Годините пред тоа, како повеќе да се молчеше за 
нив и се заобиколуваше нивното место во листата на заслужни, еми-
нентни и личности чиј национален предзнак беше пресуден да биде 
запечатена нивната творечка судбина во тефтерот на потценуваните 
и манипулираните во годините на нивното живеење, посебно пред 
нивниот драматичен крај, кога најмногу им требала поткрепа, почит, 
грижа за она што го имаат оставено зад себе. А всушност, едниот 
беше отфрлен како резултат на некакви несогласувања со одредени 
центри на моќ од големојугословенската книжевно-политичка про-
виниенција, а другиот заврши како жртва на емоционален набој, 
обоен со патриотски чувства и чесна професионалност, што беше 
злоупотребено од страна на некои негови најблиски соработници кои 
во најтешките мигови му завртеа грб. Ликот на Панов живописно е 
претставен во романот „Црно јагне, див Балкан“, а ликот на Шишков 
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постхумно е исто така писателски тематски мотив на повеќе новели, 
раскази, студии и осврти за вистинските негови страни.

Третиот, со ирско потекло, а со билингвална определба при 
пишувањето на своите авангардни дела, го сметаат за татко на мо-
дерната драмска уметност. Во кореспонденцијата со брачниот пар 
Константиновиќ, ја откриваме неговата желба со својата госпоѓа 
да престојува на крајбрежјето на Адриатикот, инспирирајќи се од 
пластовите на богатата балканска крстосница, во годините пред да 
ја добие Нобеловата нагрда. Потписникот на овој текст ја имаше 
таа куриозитетна среќа во 1991 година (мошне позната како клучна 
година на распадот на СФРЈ) во Македонскиот народен театар да ја 
постави за првпат култната драма за губењето на вредносниот систем 
– „Крајот на играта“, како најиграна Бекетова пиеса кај нас по број 
на изведени репризи (близу четириесет). Кога се навршуваа десет 
години од смртта на овој великан, му предложив на еден креатор на 
репертоар во истата куќа да направиме нешто со што би влегле во 
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колосекот на јубилејно еднодецениско свртување кон поетиката на 
Бекет, но тој мој обид заврши без интерес од другата страна.

Но она што во оваа пригода го забележувам како недостаток 
во нашата културна средина е мотивирањето и поттикнувањето на 
филмски сценарија од вредни, кохерентни драми кои се напишани од 
перата на врвни писатели. Драматизациите на проза се исто така во 
тренд, но транспонирањето на драмата која претходно е наменета за 
театар или друг медиум – со јазикот на телевизискиот и филмскиот 
медиум, останува предизвик врз кој треба да се работи, без забо-
равање на напишаното драмско ткиво. Освен „Македонска крвава 
свадба“, „Денови на искушение“, „Хај фај“, „Буре барут“ и „Како во 
лош сон“ и можеби уште нешто, не сме се зафатиле со некои поголе-
ми филмски екранизации на драми од македонски автори (врзани за 
современи теми). Се надевам дека свеста на финансиерите ќе биде 
насочена кон стимулирање на филмската продукција во квалита-
тивна смисла, не во помодарска или некаква друга. Само така ќе 
бидат визуелизирани најдобрите, најуниверзалните и најфилмичните 
проекти чиешто извориште го бараат во основата на седмата умет-
ност. А основата е драмата. Нормално, тука треба да се има предвид 
можноста таа и практично да биде ликовно реализирана.

Само така ќе ја избегнеме формалноста на јубилеите, годишни-
ните и лицемерното фактуализирање на личностите и нивните вредни 
дела. Подобро да бараме нишка за градба од нивните идеи за време 
на нивниот живот, како насока за понатаму, отколку куртоазно да ги 
славиме, со товарот на селективните сеќавања. Профилот на таквите 
јубилеи треба да биде крајно сериозен и сеопфатен. Тој не трпи мали-
циозност, туку гигантизам. Поинаку, ќе бидеме изолирани од времен-
скиот тек на хронологијата, која сепак, самите ние си ја правиме.

(за јубилејните годишнини 
на Панов, Бекет и Шишков, 2006)



ФАСАДА





10 РЕЖИСЕРСКИ ПРЕМИСИ 

- Изведувачката уметност e прамајка на сите души кои го бараат 
својот личен мир по пат на миметичко изразување

- Театарот во новиот милениум e сосема практичен одраз на 
ултрабрзото живеење

- Режијата e аналитичко разложување на провокативната 
Стварност

22



90 Горан Тренчовски

- Режисерско/актерската уметност наликува на алхемиска 
потрага по злато во море од камења

- Режисерот e призма преку која, не ретко, општеството ги 
прекршува своите актуелните определби

- Системот на правење претстава e крајно интимистичко реа-
лизирање на една цел во зададена концепциска рамка

- Вкрстувањето на медиумите e неминовна интеракција по-
меѓу театарот, филмот, радиото и телевизијата, при што четврт ѕид 
воопшто не постои

- Изборот на материја e подложен на компаративистичко преис-
питување на можната парафраза од еталонот диктиран од книжевни 
извори

- Знаците co кои располага уметничкото дело претставуваат 
телекинетички импулси во Човековата галаксија

- Да се режира e исто што и исконски да се води љубов или да 
се патува непозната земја
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ФИЛ(М)ОСОФИЈА НА (ДЕ)ТРОНИЗАЦИЈАТА

Откривање непресушни видици, висока верност при рецепција-
та на делото, монашко посветеништво во реализацијата на кон-
цептот, истрајност на уметникот до последниот здив, филигранско 
брусење на мислата кон спознанието, стремеж и вдахновение, дос-
тигнување-прифаќање-восприемање, питање за парче креативен 
мир, трагање и истражување, царување во пределот на убавината, 
создавање своја конзистентна имагинација...

Ете, тоа се некои од координатите на философијата на (де)тро-
ни за цијата.

Своерачно напишано од Фил(м)озоф.
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НАВРАЌАЊЕ КОН ТЕМЕЛИТЕ





П и т   К р а л с к и:1

МЕДАЉОНОТ НАЈДЕН ВО ДОЈРАН2

(Крунски панагон наместо автобиографија)

Еднаш, во далечниот Дротингхолм,3 си живееше еден питач по 
име Август. Неговото Ништожество беше израснало на улица, со 
мајка која си имала сериозни неприлики од главата. Тој никогаш не 
дозна кој му е татко и долго важеше како личност без идентитет. 
Кога стана возрасен, се вработи во градскиот циркус.4 Со години 
ги забавуваше луѓето кои доаѓаа да го видат „смешниот палјачо 
Август“. И додека една вечер тој филигрански изведуваше опасна 
точка на трапез, од првиот ред во ложата зјапаше млада жена која 
ниту малку немаше радост во очите. Богзнае како, но Август во мал 
дел од секундата го забележа тоа лице. Во тоа кратко мигновение, 
низ мислите како да му прелета сета онаа тага која со години ја 
сокриваше во себе. По изведбата, женската персона му пријде на 
палјачото. Тој беше наполно убеден дека пред него стои единствена-
та жена која може да го разбере и на која би й го дарувал сиот свој 
живот. Со нејзина помош, за почеток стана дворски шут, најпознат 
на Земјината топка. Инаку, таа чудесна жена носеше corne (кралска 
круна) наследена од мажот й, кој беше умрен од инфаркт.

Во едно исто време, во нашиот Дојран (тогашен Полин) се 
случуваше драмата на насилство на османлиите врз тукашното 
население, посебно врз примамливите припаднички од женскиот 
пол. Турскиот паша на една убава мома й беше подарил скапоцен 
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медаљон, за таа да спие со него. Девојката пак, од омраза кон него, 
за навек потонува во водата, којашто во знак на сеќавање на неа, 
денес се вика Дојранско езеро.5

Wang daom-от (кралевскиот пат) на Август се одвиваше без 
речиси никакви поголеми застои. Неговиот случај бил повод многу 
писатели да тргнат во походот наречен „сликање со зборови“. Една 
книшка, плод на таков поход, имаше име „Леонс и Лена“. Со ре-
жирањето на оваа пиеса извршив историцистичко согледување на 
мотивите од една преродбеничка доба: нестабилните општествени 
прилики, полтронството, борбата за превласт итн.6 Идиличниот 
пример за измислените кралства – Пипи и Попо, стана страотно 
актуелен доказ за меланхоличното совладување на државниот по-
редок, т.е. за распадот на системот од вредности. Пред ова, го имав 
инсценирано „From the First Breath“, каде што главните ликови 
Влатко и Ештро ги воспоставуваат правилата за меѓу-националните 
односи на Хомо Балканикусот. Пред самиот финиш, одлучив едниот 
да го застрела другиот, правејќи директна contra на Белмондовото 
неореалистичко премирање од филмот на Годар.7 Во периодот пак, 
кога „нинџи“ зачестено упаѓаат во полни куќи со домаќини, се 
решив да ја изрежирам „Адска машина“,8 која нашето поднебје го 
прикажува како лулка на терористите...

Навраќајки се повторно на приказната за Август, не може, а 
да ми избега дигресијата за крахот на Кралот – бивш сопруг на 
дротингхолмската кралица. Тој го завршува својот живот играјќи 
шах со еден виш дворски службеник, и тоа – точно во моментот 
додека ги изговарал зборовите „шах-мат“. Каква ли случајност ?! Во 
буквален превод од персиски тоа значи „Кралот умира“, реченица 
којашто многу подоцна, еден претставник на анти-театарот ќе ја 
искористи како наслов на своја драма.9

Визионерскиот карневал продолжува тогаш кога мојот Учи-
тел,10 едвај пробивајќи се низ густата јужнословенска магла, до-
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летува на скопскиот аеродром заради мојата дипломска работа.11 
Во слободното време, тој направи мала екскурзија до Дојран, со 
желба за прв пат во животот да ја види водата што ја познавал само 
од зборови. Езерото, за жал, било замрзнато.12 Негде крај брегот, 
Учителот здогледал парче метал како зјае под скаменетата вода 
и почнал љубопитно да буричка во фиксираното парче мраз. За 
кратко време, в раце имал блескав медаљон, стар колку и Турската 
Империја. По одгледаната претстава, неговиот ученик како подарок 
го доби медаљонот изгубен во времето на Полин...

По траси слични на нашата драматична Стварност, привршува-
ше и приказната за Август. Неговиот необичен постанок од питач до 
крал кај народот предизвикувал разни побуди, меѓу кои и помислата 
за неговото истребување.13

Величеството на Кралот Август несреќно загинува во атен-
татот подготвен додека Кралството ја славело 51-годишнината од 
„вториот брак“...14

Речиси сите мои проекти се обидуваат, меѓу другото, преку 
кафкијанската метафора за питачот соочен со борхесовиот симбол-
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кралот, да го лоцираат pontifex-от (местото на преминот) каде што 
душата на владетелот се крева во небото.15

Le roi est mort, да живее Кралицата!

(Фусноти кон текстот: Софија Тренчовска)

1 Ова е уметнички псевдоним на авторот на овој текст, кој е роден на 24.4.1970 год. во бол-
ни цата на ул. „Димитар Влахов“ бр. 24 во Струмица во знакот на Бикот со подзнак Лав. 
Из раснал на ул. „Цар Самоил“ бр. 9, а дел од најраното детство минува на Широк Дол и 
Елен ски Рит. Син на Вера (20. 8. 1946) и Ѓорѓи (27. 3. 1944) кои во раните 60-ти од Малешот 
се доселуваат во Струмица. Обајцата биле истакнати текстилни работници во фабрика за 
пре работка на памук и во текот на својот работен век, мајката била прогласена за удар-
ничка, а таткото почестен со Орден за труд; живеат на ул. „Маршал Тито“ бр. 57/1/4. Во 
згра дата на таа адреса (со поранешен број 39-б) се вселуваат во 1973 год. Братот Југослав 
(29. 11. 1976) го добил името поради тоа што се родил на Денот на тогашната република и 
има дипломирано на Факултетот за физичка култура во Скопје. На 8 септември 1998 год. 
ав торот ја запознава Софија Доневска (9. 10. 1975), со која се венчале на 28 ноември 1999 
год. (недела). Инаку, внук е (по мајкина лоза) на Методи В. Ханџиски (1918-2001) од с. 
Вла димирово и на Божана Бојчовска (1917-1989) од с. Смиљанци и (по таткова лоза) на 
Методи Т. Тренчовски (1900-1989) од с. Долене и на Параскева Деровска (1893-1975) од 
с. Чурилово, обајцата од пиринскиот дел, а неколку пати се сретнал и со прабабата Руса 
(1892-1987) од с. Ореовица. Тој всушност има жилаво староседелско потекло. Најраната 
мла дост ја минал во родниот град. На претшколска возраст посетувал детско забавалиште, 
а основното училиште го продолжил во „Моша Пијаде“ (сега „Видое Подгорец“). Првата 
јавна објава му била песничка во списанието „Развигор“ во 1977 год. Со средно образование 
се здобил во прочуената гимназија „Јане Сандански“. Како младич уживал во расказите 
на Кафка, во стрипот, фотографијата и радио-техниката и електрониката, а го изучил 
кондураџискиот занает. По матурирањето во 1988 год. го положил приемниот испит по 
режија на Академијата за уметности во Нови Сад (во тогашната југословенска покраина 
Војводина) и заминал на студии. Едукативната линија по која се развивало неговото учење 
е следнава: Сигмунд Фројд (1856-1939) – професор на Хуго Клајн (1894-1981) – професор 
на Боро Драшковиќ (1935). Кај последниот се здобил со високо образование и во 1992 год. 
официјално станал професионален режисер. Средбите со Еуџенио Барба (1936) на 20 мај 
1995 год. во Фолкет Хус во Умео (Шведска) и со Вацлав Хавел (1936) на 22 јануари 1998 
год. во Дивадло на забрадли во Прага (Чешката Република) означуваат битни точки во 
не говите творечки фази.

2 Овој текст е најпрвин објавен во „Наше писмо“, во декември 1995 год., на 29 стр., а потоа 
како прва глава од книгата режисерски белешки „Од питач до крал“ во 1995 год., од 7-9 
стр. Ова е нова и проширена верзија.
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3 Дротиннгхолмскиот театар работел под патронажа на шведскиот крал Густав III кон крајот 
на XVIII век и е еден од најсочуваните театри од тој период. Меѓу другото, денес се користи 
како туристичка атракција.

4 Патувачките циркуси биле едно од најомилените доживувања во детството на Пит Кралски.
5 Македонската премиерна праизведба на „Леонс и Лена“ (1836) беше на 8 септември, сто 

години по светската праизведба во 1895 год.
6 Стиховите: Илјадници небаре мравјалки / ги тркалаат / таму / таму во огледалскиот мокреж 

/ шкргулките / сребреникави / златникави / бронзеникави / никогаш жедни – напишани се 
во летото 1985 год. токму во гратчето кое се наоѓа до ова, сега подиспразнето, езеро.

7 Алузија на филмот „До последниот здив“ (1960) според сценариото на Франсоа Трифо, во 
режија на Жан Лик Годар.

8 Совпаѓањето со насловот „Адска машина“ (1934) на Жан Кокто најверојатно е случајна, 
но достаточно значајна.

9 Се мисли на „Кралот умира“ (1962) од Ежен Јонеско.
10 Датумот на посетата е 8 јануари (среда) 1992 год.
11 Дипломскиот проект, „Крајот на играта“ (1957) од Семјуел Бекет, премиерно е изведен на 

4. декември 1991 год. во МНТ – Скопје и оценет со десетка. Прва претстава од светски 
автор на сцената на МНТ по осамостојувањето и досега најиграна претстава според Бекет 
во Македонија, а можеби и пошироко.

12 Исто како во вистинитата легенда од крајот на XIV век во која езерото се опишува како цело 
за ледено и покриено со снег, по коешто бегот Гази Евренос минувал со аскерот. Во врска 
со ова, види ја и книгата на Митко Маџунков, „Домот на Александар“, Скопје, 1992.

13 „Учителот“ беше гостин во Македонија и на 21 април 1996 год., на премиерата на „Питачка 
опера“ (1972) во Драмски театар – Скопје, и истата вечер, на коктелот по повод оваа зна-
чајна премиера, Кралски изрежира една од поважните средби во поновата историја, а тоа 
беше средбата помеѓу „учителот“ (Б. Драшковиќ) и „џелатот“ (тогашниот Претседател на 
Ре публика Македонија – Киро Глигоров) кој по директива на Маршалот (Јосип Броз-Тито) 
во 1969 год. ја потпишал забраната на претставата „Кога цутеа тиквите“ од Драгослав 
Ми хаиловиќ во режија на Драшковиќ, во Југословенското драмско позориште во Белград. 
Ако забележувате, временското растојание од тие 26 години е омеѓено со инверзијата на 
по следните две годишни цифри: 69 и 96.

14 Во писмото до Благој Чоревски од 4 мај (денот кога умре Маршалот!) 1996 год., Драшковиќ, 
об раќајќи му се како на тогашен управник на театарот, меѓу другото вели: „...’Питачката опе-
ра’, низ хумор, нè предупреди на бездните на времето од завршетокот на Големата Утопија. 
Во опкружението од сериозен театар, Горан Тренчовски израснува во расен режисер...“

15 Интервјуто „Скинатиот чевел и златната круна“ во неделникот „Пулс“ од 31 мај 1996 год., 
кое што излезе додека Пит беше на отслужување на воениот рок во скопската касарна „Ѓорче 
Пет ров“, е фактички прв текст каде што тој спомнува за поетиката на (де)тронизација. Таа 
про блематика е предмет на обработка и во една од неговите клучни книги, „Поетика на 
(де)тронизацијата“.
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СКИНАТИОТ ЧЕВЕЛ И ЗЛАТНАТА КРУНА

l	Што беше поводот да се зафатите токму со драмски текст 
на Вацлав Хавел, веројатно едно од најзначајните театарски имиња 
денес и актуелен Претседател на Чешка, и колку сте задоволен од 
постигнатото, од премиерната изведба?

Оваа година, на Велипеток – денот на моето раѓање, а всушност 
девет денови пред јубилејот на Драмски, низ главата ми прелетуваше 
една апсурдна историска секвенца. Неа ја одржуваше фактот дека во 
Лондон, пред муграта на Француската револуција, на речиси ниеден 
питач не му било дозволено да посетува театарско здание. Одењето 
на питачот во оперски салон била исклучителна појава еднаква на 
раритет. Гротескниот приод на Вацлав Хавел во „Питачка опера“ ми 
беше само мал повод да ги соочам двете компоненти на кои почива 
насловот, но и да извршам извесно раслојување, па и надградба. 
Мојата режија на тој театарски приказ пулсира токму помеѓу две 
спротивставени вредности: питањето и благородништвото, дното 
и тронот, подземјето и законот. Сега, кога некако сё е легнато, ќе 
бидам нескромен ако не кажам дека многу нешта во тој театарски 
чин се поклопија и беа во функција на режисерската концепција, 
што резултираше и со создавање на вжештена аура околу проектот. 
Она што во најстрога смисла на зборот го постигнав, секако дека 
е задржувањето на стилската чистота од временскиот контекст со 
кој се занимава Хавеловиот текст, што е еден од фундаменталните 
квалитети на таквите материи. Но, сето тоа, наедно беше и мамка 
за која се држеа бројните индивидуи од кои беше составена мошне 
разнородната публика. Покрај пасионираните посетители во пре-
миерниот салон имаше и луѓе и од власта, но и од опозицијата. 
Прет ставата ги возбудуваше сите присутни, подеднакво.

l	Не така одамна се појави вашата прва книга „Од питач до 
крал“, во која се поместени повеќе кратки есеи, главно сврзани со 
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дела што веќе ги реализиравте. Колку метафоричната линија по 
која се движи идејата на оваа книга е комплементарна со вашата 
практична работа?

„Од питач до крал“ е книга на сублимирани автопоетски бе-
лешки. Знаете, јас во текот на режисерскиот процес го запишувам 
она што е есенцијално и веќе како такво, никој не смее да го негира. 
Трајноста на зборот врз хартија е поголема од онаа на театарскиот 
флуид, кој испарува откако претставата ќе се симне од репертоар, 
за разлика од филмот каде што е малку поинаку. Преку искуството 
на кратката книжевна форма, есеите во таа книга кореспондираат 
и со славното и со сиромашното наследство, низ објективот на 
една од најмладите професии. Кредоата на Бекет и Бихнер имаат 
извршено значајно влијание врз постанокот на тие записи. Затоа 
и метафоричната линија по која се движи идејата на оваа книга, 
ком плементарна со моите практични трудови, е трасирана од ко-
ординатите на скинатиот чевел и златната круна. Симболите на 
чевелот и круната се, инаку, еден од главните мотиви во уметноста 
и човештвото, во разни времиња и на разни простори.

l	Краткиот филм „Клошари и плакати“ на извесен начин ги 
најави книгата „Од питач до крал“ и претставата „Питачка опера“. 
Колку со вкрстувањето на медиумите ја задоволувате вашата творе-
чка изразност, се стремите ли кон интермедијалност и колку филмот 
го загатнува сивилото на урбаното живеење?

Лицата на човекот од буниште зафрлен некаде во лавиринтот 
од широконасмеани лица од постерите на предизборните кампањи, 
беа мотивирачки контраст кој ги произведе кадровите на „Клошари 
и плакати“. Во тоа телевизиско остварување, мојот јунак (Гавро), 
типичен скопски клошар, отворено му реплицира на јунакот од 
„Пепел и дијамант“ на Анджеј Вајда, како да му порачува: „Урба-
ното живеење е пострашно дури од античката смрт.“ Оваа дигресија 
се однесува на сцената во која ликот се идентификува со сликата 
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составена од милијарди парченца ѓубре на градскиот отпад. Во пр-
виот случај јунакот ужива, а во вториот умира. Инаку, ова филмче, 
заедно со „Од питач до крал“ и „Питачка опера“ ја сочинува творе-
чката трилогија од претстава, филм и книга каде што се насетуваат 
насоките од философските гледишта на моите истражувања. Тоа 
може да се протолкува како фаворизирање на дамнешната идеја 
за вкрстување на медиумите. Примерите за стрипот и циркусот се 
екстремна варијанта од таа хибридизација која на моменти значи 
и определба на начинот на уметничко живеење.

l	Во вашата досегашна работа се афирмира една сцецифична 
издарност што се потпира врз прецизност, исклучителна визуелизација 
и светлосни ефекти, истражувачки приод кон актерската игра... Како 
вие ја формулирате естетиката на вашите досегашни проекти?

Во моите последни искуства, се работи за таканаречената есте-
тика на (де)тронизацијата. Нејзиниот корен е еквивалентен со моето 
генетско потекло, но и со контактите со најразлични личности од 
целиот свет. Синусоидата на досегашната кариера покажува дека 
често пати сум стигнувал до врвот, но сум паѓал и до дното. Впро-
чем, и познавањето на чевларскиот и кондураџискиот занает пред 
Академијата, ми има овозможено многу. Во таа смисла, мошне ми 
помогнаа виткациевското проучување на карактерите и оптичкото 
(ре)продуцирање на стварноста.

l	Какви се вашите планови сврзани со вашата режисерска деј-
ност за во иднина?

До крајот на годинава ќе бидам присутен и на театарски и на 
филмски план, паралелно. Овој период сум преокупиран со темата 
на зачудното, дијаболично двојство меѓу предодредените машко-
женски парови. Во прилично голем процент сум инспириран и од 
домашни, автентични материјали кои се занимаваат со феноменот 
наречен модерно силување. Нормално, конкретната реализација 
на овие и на сличните проекти, подразбира стабилна финансиска 
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конструкција и тим којшто ќе ги истера идеите докрај. Улогата на 
добротворите кои овозможуваат спонзорство, речиси е пресудна за 
остварувањето на ваквите замисли.

l	Се говори дека режисерите добро заработуваат. Колку ваше-
то занимавање со театарот, филмот и телевизијата ви нуди соодветна 
сатисфакција на материјален план?

Едни од основните параметри во современото живеење се ста-
нот и автомобилот. Потребата за дом кој ти ја дава можноста за 
идентификација на сопствената енергија во зададен простор, како 
и потребата за мобилност, на прагот од двеилјадитата година, се 
решаваат на безброј начини. Кираџиството и такси-превозот се ли-
чен избор кој ја оправдува реалната цена на опстанокот. Тука важи 
суровото, но изгледа, прогресивно правило на стомакот.

l	Претстои Фестивалот на македонските театри во Прилеп 
„Војдан Чернодрински“. На фестивалот ќе нема ваша претстава, 
иако имавте неколку успешни режии во период непосредно зад 
нас. Како го толкувате тоа?

Неучеството со моја режија на фестивалот „Чернодрински“, 
треба да се сфати како неопходност, не како тенденција. Тој, таков 
каков што е, во структурална смисла, сега засега премногу не ме 
интересира. Главните мотори постојано се исти луѓе кои се вртат 
во исти кругови. Појавата на моите претстави „Леонс и Лена“ и 
„Питачка опера“ беше фестивал сам за себе, и тие му припаѓаат на 
еден поразличен концепт од оној таму. Притоа, јас ниту малку не ја 
девалвирам годинашната селекција, во која има врвни остварувања 
што заслужуваат секаква верификација од театарските стручњаци. 
Ете, и моето вклучување како водител на тркалезната маса, дава на 
знаење дека не сум поборник за некакво нихилистичко однесување 
кон вредностите, туку за трезвено надминување на пропустите.

l	Мошне често се занимавате со феноменот на питањето. 
Се обидувате ли овој феномен да го разјасните од еден типично 
балкански ракурс?
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Непосредно пред мојата последна премиера, преку една нор-
диска актерка, а со посредство на една друга личност, како пода-
рок, добив пенкало од работната маса на Ингмар Бергман. Со тоа 
пенкало, веќе е скицирана идната книга-проект, која, меѓу другото, 
ќе се обиде да го обелодени синдромот на Балканот преплавен со 
питачки стапови, од ракурсот на една кралска држава, каде наскоро 
најверојатно ќе заминам на студиски престој.

l	Во моментот сте на отслужување на воената обврска. Како 
се снаоѓате со ова ново животно искуство?

Од визура на касарната, додека ми траеше обуката, светот ми 
изгледаше како природно надополнување на војничката хиерархија во 
која има потчинети и претпоставени. Запазувањето на железната дис-
циплина водеше кон зајакнување на психо-физичката кондиција, во 
рамките на одбранбениот механизам. Едноставно, вежбав одбрана на 
милитантноста – нешто што понатаму ќе ми користи во режијата.

l	На премиерата на „Питачка опера“ ја имавте поддршката 
и на вашиот професор Боро Драшковиќ.

Тоа присуство на професорот, на некој начин, беше мало от-
кровение за овие наши простори. Видете, јас сум последниот дип-
ломец по режија во времето на екс-Југославија. Во временскиот 
вакуум пред осамостојувањето, свесно влетав во новиот процес 
на стандардизација, што бараше максимален ангажман. Оттогаш 
наваму, во повеќе наврати бев оставен на милост и немилост при 
вадењето жешки костени. За тоа време, некои упорно си работеа 
под закрилјата на разноразни шинели. Јас бев сам. Тоа беше повеќе 
од евидентно. Последното тукашно присуство на мојот прв духовен 
учител имаше двојна улога: разблажување на надворешните плуто-
нистички апетити и потврдување на мојата досегашна систематич-
ност. За посебно интересна ја сметам средбата Глигоров-Драшковиќ, 
која на симпатичен начин евоцираше спомени од антологиската 
интеракција помеѓу уметноста и политиката. 
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l	Може ли да се говори за одредена стратегија во вашата 
досегашна работа?

Мојата досегашна стратегија е заснована врз градењето и 
рушењето на кула со отворени карти. Надворешните ѕидови ги 
претставуваат лицата на тие карти, а внатрешните се составени 
од нивните опачини. Секоја од нив, има посебен назив: резултат, 
контраудар, популизам, бегство, уметничарење, опсервации... Кога 
ќе го посакам тоа, кулата експлодира и, картите, како шрапнели се 
распрснуваат во поблискиот или подалечниот космос. Нормално, 
активирањето и дозирањето на дејството на секое од 52-те пар-
ченца, е под моја контрола, сè додека не се започне пак од нулата. 
Таквото тактичко играње со отворени карти, чиешто кодирање го 
имам разработено до детаљ, е единствена тајна за успехот на она 
што го правев досега.

(Интервју со Гоце Ристовски во „Пулс“, 31 мај 1996)



107КИНО НЕИМАР

ПРОМЕНАТА – НЕОПХОДНА ПОТРЕБА 
НА ПОСТОЕЊЕТО

А – Антена: ја имам собна, но и сателитска. Втората ми овоз-
можува да бидам надвор, иако сум меѓу четирите ѕида. Преку 
неа човекот глобално го осознава светот од агол на далечинскиот 
управувач.

Б – Бокс: една од највозбудливите дисциплини во историјата 
на спортот. Неговата боречка философија ја има и во животот, така 
што секојдневно сме сведоци на многу нокаути.

В – Вест: точно е дека по првата вест многу следни нешта 
можат да се претскажат, но грев е кога добрата вест се сака да се 
прикаже како лоша.

Г – Горе: воздух, врв, издигнување кон територијата на крале-
вите. Познато ми е тоа чувство, ако не по друго, тогаш по книгите 
и сликите со величествена содржина.

Д – Долу: земја, дно, спуштање кон територијата на питачите. 
Мислам дека сум го искусил и тоа чувство, иако тоа не го препо-
рачувам секому.

Ѓ – Ѓеврек: кружно, тркалезно, орбитно лепче. Го јадам со 
чај или јогурт, некојпат и од нога, но само кога сум во сабајлечки 
временски теснец.

Е – Елка: зимзелено дрвце со обреден карактер. Заедно со запа-
лени свеќички зрачи топлина во сечиј дом. Предвесник на новото. 
Жално е што ги нема повеќе тие стари, добри времиња на нового-
дишни подароци. Како замена за тоа, кај нас се позабележлива е 
појавата на размена на пакетчиња со омраза.

Ж – Желба: најдраго ми е кога е сокриена, а кога се исполну-
ва – одненадеж. Убаво е кога се имаат желби. Тие се константа за 
човековата фантазија.



108 Горан Тренчовски

26



109КИНО НЕИМАР

З – Закон: за жал, кај нас највалиден е законот на хаосот и 
поради тоа, најголемиот процент на енергија се троши на воспоста-
вување ред.

Ѕ – Ѕуница: божилак или виножито. Чудесна небесна палета од 
обоени нијанси. Среќна комбинација на дожд и сонце или народски, 
мигновение кога се одвива свршувачката помеѓу волк и лисица.

И – Игра: плеј, гем, меч, рунда, партија, мегдан, арена. Ја има 
во најразлични видови, но без соодветни правила, не може да се 
зборува за игра. Македонското современо општество болува од 
недостатокот на доволен број фер-плеј играчи.

Ј – Југ: синоним за топлина, блаженство, извор на позитивност. 
К – Камелеон: животно кое се преобразува. Има еден истоимен 

расказ на Чехов и еден на Кафка со наслов „Метаморфоза“. И обата 
алудираат на промената, таа неопходна потреба на постоењето.

Л – Лента: мебиусова или филмска? Сепак, втората. Можеш да 
ја пренесуваш сегде и на секого да му го прикажеш тоа изобилство 
од пораки.

Љ – Љок: како деца се качувавме на терасата од зградата и 
го одлепувавме, правејќи си топчиња од оваа црна пластелинеста 
смеса.

М – Медиуми: во последно време ги има многу. Јас се занима-
вам со драмските медиуми. Ги преферирам оние кои го одбележаа 
дваесеттиот век – филмот и телевизијата. Гледано антрополошки, 
сепак најоригинален медиум е човечкото битие. 

Н – Неправда: рефрен од песната на поп-бендот „Лева патика“. 
Денес неправичноста е рефрен на „демократското“ живеење.

Њ – Њет: нешто како англиското „нот“. На многумина ако им 
речеш не, мислат дека не си со нив и те сметаат за непријател. 

О – Орев: потсетува на нешто тврдо, истрајно. Најомилени 
играчки ми беа бротчињата направени од ореови лушпи. Книжните 
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едра прицврстени на чкорчиња од ќибрит беа залепени со восок за 
палубата. Ги пловевме во леген со вода.

П – Плунка: основно средство за изразување на многумина кои 
не ги бидува за ништо, па ниту за бришење на нос со марамче. 

Р – Режија: мојата професионална вокација и окупација. Или: 
алхемиска потрага по злато во море од камења.

С – Софија: мудрост. Тоа е името на мојата сопруга.
Т – Три: магичен број кој асоцира на светото тројство. Од струк-

турален аспект, еден поглед на драматургијата.
Ќ – Ќофте: едно од најслатките јадења на моето детство. По-

доцна и брат ми стана мераклија по тоа.
У – Утро: новост, виделина, вистина. Еволутивен почеток на 

денот. Утрото е секојпат добро. Во 11,15 се роди син ми Лука.
Ф – Факт: не треба да се бега од него, напротив. Кај нас, сё 

повеќе се заобиколуваат фактите, а им се дава важност на шпеку-
лациите и лагите.

Х – Хартија: материја без која не може да се изразат многумина 
поборници на современата мисла.

Ц – Цел: секој ја има. Треба да биде реална, а не невозможна.
Ч – Човештина: една од најголемите доблести од библиските 

легенди, па сё до денес. 
Џ – Џунгла: и обичниот граѓанин може да западне во нејзините 

предизвици. Митот за Тарзан е пример за тоа.
Ш – Шах: древна игра со фигури, која стана симбол на модер-

ниот свет.

(Еден азбучник од 2005)
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ОСВОЈУВАЧИ НА ДУХОВНИТЕ 
ПРОСТРАНСТВА

l	Во Вашиот режисерски опус се провлекува интермедијал-
ното искуство. Паралелно создавате различни драмски уметнички 
форми. Дали повременото вкрстување на сродните медиуми Ви 
отвора нови полигони на истражување, и покрај нивната технолошка 
различност?

Последниве години интензивно бев фокусиран на полето на 
телевизијата. Има периоди кога чувствуваш потреба да направиш 
претстава или да напишеш некој есеј. Сите тие видови на проекти, 
во различни жанрови и поставености, ги обединува идејата за гло-
бално изразување, на која во последно време интернетот й придава 
мултимедијален призвук. Сродните материи се преплетуваат низ 
различната техника на реализација, но тоа е толку интересно и 
возбудливо што создава доволно инспиративен простор за надопол-
нување на сличностите и разликите.

l	Во филмот се вљубивте по Ваш избор, зачленувајќи се во ки-
но-клуб. Театарот го засакавте по заслуга на професорот Боро Драш-
ковиќ. По повеќе професионални режии на театарски претстави и 
по неколкугодишна пауза, се вративте на театарската сцена, и тоа на 
репертоарот на Универзалната сала со „Суво дрво од Вавилон“.

Паузата е креативен дел од еден континуиран процес. Таа може 
да трае подолго или пократко. Најдобро е кога таа има точна дол-
жина. Како во драмската дидаскалија. Со оглед на кризата која 
повремено ги демне повеќето наши театарски институции, неколку 
пати сум се обидувал да се дистанцирам од театарот, но актерите и 
драмските автори се тие кои ми давале нов поттик и свежа мотива-
ција. Понекогаш условите треба сам да си ги создадеш. Но предиз-
викот извира од самиот концепт, намера. Антологискиот „Смок“ 
од Маџунков по дваесет години во Струмичкиот театар и „Домот 
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за птици“ од Бакевски кој треба да биде праизведен во Стоби со 
ансамблот на Велешкиот театар се неминовно поаѓалиште чијашто 
крајна цел е негување на една поинаква спектакуларност.

l	Фестивалската организација значи менаџирање на продук ти 
и овозможување нивен однос кон јавноста. Две години како умет-
нички директор бевте на чело на Фестивалот „Ристо Шишков“, а 
неодамна инициравте една нова фестивалска активност, филмската 
манифестација „Астерфест“. Обете манифестации се реализираат 
во Струмица.

Да, тоа е енергија која напојува и се одржува уште од времето 
на Астеропеус па сё до денес. Потекнувам од тоа жилаво поднебје 
и современата археологија укажува дека таму е едно од најстарите 
културни тла на планетава. Треба само малку повеќе инвестирање. 
А, Астерфест профункционира исклучиво врз база на пријателства. 
Потполно автохтоно и чисто. Фестивалската структура сега засега ја 
сочинува мала, но екипа предадена на големи идеи за обединување 
на филмскиот потенцијал. Нормално, тоа треба да биде во прилог 
на профилацијата на програмските содржини, кои годинава беа 
понудени од 15 држави.

l	Филмот е исклучителен простор за креација. Во „Мултиле-
вел“ постигнувате драмски трилер, „Вампирџија“ го градите како 
психофантастичка драма, а во „Андер“ кој оваа пролет на рускиот 
Фестивал „Закон и општество“ беше номиниран за најдобар ТВ 
филм, ја третирате појавата на уништување на артефактите. Во 
серијата за деца „Бајколенд“ пак, се внурнувате во полето на на-
ративноста на зборот. Дали иднината на филмот и телевизиската 
уметност ја гледате во изнаоѓањето на нови тематски подрачја?

Да, нашиот тематски видокруг е непресушен. Мислам на тоа 
како автор кој начелата на создателското кредо ги црпи од ткивото 
на нашата Стварност, со сите нејзини рефлексии од минатото. Ту-
кашната актуелна матрица изобилува со бројни агли на толкување, 
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занимливи стории, кои само тука можат да се случат. Треба само 
да се пронајде начинот за тоа да прокомуницира со надворешниот 
свет, во добата кога западните норми неметнуваат еден сосема друг 
приод, и во поглед на осознавањето на драматичните моменти, и 
во поглед на продуцирањето. Еве, на пример, „Бајколенд“ беше 
серија од шеесет епизоди во која јазикот и говорот беа во прв план. 
Мораме да правиме сё за да ги сочуваме основните средства со кои 
располагаме. Тие се наше вистинско орудие пред непријателите на 
битот и националните обележја.

l	Во каква спрега се потеклото и опстојувањето? Потекну-
вате од фамилија на фабрички работници чиишто родители биле 
земјоделци и сточари. Вам фокусот кон режисерската професија 
како да се појави по спонтан пат.

Сум работел како продавач на играчки, како кондураџија и како 
фотограф, за да заработам за основна егзистенција. Тоа во ниеден 
момент не ми попречило да извлечам одредена поента од животното 
опкружение и да ја употребам во извесен режирачки контекст или 
со намера. Уметниковото дело се раѓа во природни услови, како и 
уметникот. Една голема предност е тоа што ние, Македонците сме 
генетски предодредени за едно миметичко, артистичко доживу-
вање на одредени прашања за Светот. Храброто освојување нови 
духовни територии е една од нашите најдобри карактеристики. 
Затоа во историјата сме запаметени како освојувачи на духовните 
пространства.

l	Во каква меѓусебна зависност се интелектуалецот и 
општеството?

Политичката опција често пати е пречка за остварување на 
зададена уметничка цел. Она што најмногу ме иритира, е кокети-
рањето со власта. Треба да се почитува определбата, но не по секоја 
цена да се оди во крајност поради тоа што некој е партиски акти-
вист, а некој не е. Државата треба да ги користи интелектуалците 
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за остварување на своите најстратешки цели, без оглед на нивната 
идеолошка, верска или приватна определба.

l	Се занимавате и со пишување. Неодамна ја промовиравте 
Вашата трета книга „Поетика на (де)тронизацијата“.

Тоа е дело во кое се врши препознавање на драмските феномени 
кои го одбележаа минатиот век. И стрипот, и циркусот, и сапунските 
опери имаат подеднаква моќ на привлечност. Покрај тоа, уметноста 
на живеењето, наспроти стегите на времето кое го бирократизира 
човекот, останува фактор број еден кој треба да нё одржува во Вре-
мето и Просторот. Со пишувањето некои опсервации се изоструваат 
и стануваат понепосредни.

l	Што мислите за состојбата во македонската уметност и 
култура во фазите на трансформација?

Жалам што свеста за вредноста во некои кругови спадна на едно 
мошне ниско, да не речам дилетантско ниво. Се задоволуваат со еф-
тини трикови, а тоа го наплаќаат скапо, по тарифата на една мошне 
провидна, себезалажувачка логика. Впрочем, што е за нас вредност? 
Дали тоа е вистинскиот резултат во вистинската игра, или пак само 
станува збор за подгревање на малограѓанските страсти?!

l	Телевизијата како предизвик. Во Македонската телевизија 
имате работен статус на постојан режисер.

Таму сум работник кој е во служба на програмската шема и 
уредувачката рамка. И покрај застареноста на еден дел од опремата, 
сё уште има еден ентузијастички, позитивен енергетски проток во 
директните емисии, студиските снимки и документирањето на она 
што е зацртано. Сё друго мислам дека само по себе ќе се покаже 
како систем на одржливост.

l	Каква треба да биде улогата на медиумите во хиперреалното 
информирање?

Во одредени печатени и електронски медиуми, среќаваме пре-
молчување на добрата вест, а афирмирање на лошата. Мислам дека 
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причината не е во медиумот, туку во исфрустрирани поединци кои 
пресметката со невидлив партнер ја водат на недостоен начин кој 
ја осиромашува домашната реалност. Улогата на медиумот треба 
да биде благородна, а не погубна.

l	Што значи комуникацијата со други средини и принципот 
на отвореност?

Да се соработува со други земји, средини на интерес во кои 
свеста за квалитетот е ретка придобивка. Да се патува, да се раз-
менува креативниот потенцијал, да се прават копродукции, да му 
се покажува на Светот она што не го знае, да се врши корекција на 
грешките што се еднакви на фалсификат. Тоа е смислата на општење 
со други средини, кога конкурентноста е поизразена, ама врз база 
на правила, не на импровизации.

l	Смислата на творештвото во новиот милениум...
Да се остави што повеќе, на сите видови и формати, на различни 

географски ширини и должини. И притоа да се биде својствено свој, 
самостоен и независен. Но притоа да се остане имун на ерозивните 
напливи кои еуфорично надоаѓаат од сите континенти. Улогата на 
Европа, како матица на светската цивилизација треба да се граничи 
со рационалноста и трпеливоста. Насилниот пат често завршу-
ва со крв и пепел, како што впрочем докажале многу неуспешни 
револуции. Фикцијата, онаа чистата и онаа документаристичката 
е аманет кој треба да го кодира и овековечи присуството на тво-
речкото битие во Универзумот. Тука некаде треба да се наѕира и 
новомилениумската смисла.

l	Како гледате на процесот на децентрализација во културо-
лошката сфера?

Мислам дека сепак со тоа ќе зајакне самоувереноста на жите-
лите кои ќе знаат добро што е нивно, па за тоа повеќе ќе научат да 
го ценат и туѓото. За поздравување е што градоначалниците проја-
вуваат желба за промоција на нови збиднувања. Мислам дека и за 
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тоа ќе биде неминовна координација, ако не со некаков имагинарен 
центар, тогаш со индивидуалните носители на граѓански концепти. 
Барем за еден нов почеток.

(Интервју со Ѕвездан Георгиевски, „Утрински весник“, 23 август 2005)
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ТОПЛА ПРЕТСТАВА ЗА ЛАДНИТЕ СМОКОВИ

l	Поминаа цели 20 години откако последен пат беше поставен 
текстот „Големиот смок“ од Митко Маџунков. Која беше провока-
цијата да го вратиш овој текст на театарската сцена?

Во времето на неговото создавање, овој текст одекна мошне 
смело и успешно во рамките на тогашниот ју-културен простор. 
Станува збор за иницијатива на актерот Кирил Здравески (кому и 
ја посветуваме оваа претстава), соученик на Маџунков, кој прв ја 
изнесува идејата за драма која би настанала по мотиви на веќе пос-
тоечките 4-5 ексклузивни раскази напишани седумдесеттите години 
од истиот автор. Така настанала сосема нова, драмска структура, со 
сите нишани на сценскиот дијалог. Но, од тогаш па до 1997 година, 
кога излезе и самостојното печатено издание на оваа култна драма, 
беа вршени одредени минимални измени и пречистувања од самиот 
автор, за драмата да добие траен интегрален облик. Откако ја со-
општив мојата одлука за избор на нова инсценација на СМОКОТ, 
Митко направи многу мали корекции, во склад со новиот концепт. 
Тие драматуршки финеси се видливи и точни, ако се прави вни-
мателна паралела помеѓу печатената и сегашната верзија. Меѓу 
другото, овој текст беше закитен и со награда за најдобар текст на 
Фестивалот во Прилеп. Инаку, многу ми пречат обидите за споредба 
на нешто – пред и потоа. Како во меѓувреме да не сме постоеле, да 
не сме твореле или живееле. Ние имаме бројни повторни сценски 
верификаци на драми на Стефановски, Плевнеш, Чашуле и други 
автори, по повеќе пати на една иста сцена или пак на различна. Тоа 
е добро. Единствено така се оживотворуваат вечните поставености 
на ликовите кои извираат од самите драми. Второ, на праизведбата 
во 1986 година имав 16 години и не можам и да сакам да правам 
некакви римејк-постапки, оти тоа ниту ми беше целта, ниту моти-
вот. Трето, мислам дека тогашната претстава, со сите свои добри 
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страни, имаше и слабости, пред сё од сценска природа. Но, она што 
овојпат за мене е најважно како одлука сега и тука да се зафатам 
за ГОЛЕМИОТ СМОК е квалитетот на драмата со широкослојна 
значенска опфатност. И секако, актерскиот кастинг без кој немаше 
да создадам услови за мојата постановка.

l	Колку овој текст кореспондира со сегашниот миг? Во 
што конкретно ја пронајде аналогијата со она што денес нам ни се 
случува?

Дејствието се случува една драматична сезона во шеесеттите 
години од минатиот, бурен дваесетти век, тогаш кога ќе надојдат 
сите годишни времиња, освен пролетта. Мотивот за Иљо М. и за 
верувањето во големиот смок се дел од богатата струмичка иконо-
графија од втората половина од претходниот век, тогаш кога на свет-
ската сцена се одвиваат врвни општествени, уметнички, технички 
и други промени, во револуциска насока. И тогаш Струмица не е 
вон историскиот колотек. Целиот класичен репертоар на филмови 
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се врти во Киното „Балкан“, во Градскиот народен театар покрај 
СРЕЌА И КРАДЦИ и НАШИОТ РЕВИЗОР, се игра и НЕДОРАЗБИ-
РАЊЕ на Албер Ками. Луѓето имат радиоапарати и на станиците, 
покрај Вивалди го слушаат и Пол Енка. Телевизијата исто така 
зазема соодветен замав. Плоштадите не се баш популарни места за 
изнесување философски теми и дилеми, но сепак служат за соби-
рање околу барабанџијата кој треба да прочита некоја важна објава. 
Единствено кафеаните, тие боемски собиралишта, остануваат место 
за бистрење политика, загревање и себенаоѓање среде белината или 
црнината. Но, и ваквата констелација им овозможува на поединци 
како главниот протагонист Иљо М., да станат поборници за слобо-
дата на говорот и личните принципи. Во зима ентериерната слика 
наликува на топол утерус, а во лето на отворено поле за интимно 
патување – секој кон својата целна одредница. Има притоа многу 
драматика која можеби денес ни провејува носталгично, но никој не 
ни е крив кога сме опседнати со размисли од типот: кога се живеело 
поарно, тогаш или сега?

l	Пишуван е на струмички дијалект. Колкаво богатство про-
најде во тој факт? Што всушност претставува тоа за тебе како ре-
жисер, колкав е предизвикот?

Во претставата осумдесет проценти се зборува на струмички 
говор, дваесет на литературниот, а има и еден лик кој е Црногорец. 
Во сцените со бабата Фима и Андромаха има примеси и на говорот 
на бежанците од Егејска Македонија. Има една мошне оркестрира-
на јазична богатост во оваа драмска претстава и тоа не треба да се 
толкува локално, туку пошироко. Ние единствено преку ваквите 
форми на комуникација можеме да го сочуваме говорот на нашите 
претци и трајно да го архивираме. Можеби и вам не ви е по ќеиф 
сё од кодификацијата на современиот македонски јазик, но ни-
кој не може да ни забрани да не се изразуваме онака како што ни 
наложува мајчиниот јазик. Повеќето од јунаците од ГОЛЕМИОТ 
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СМОК зборуваат на струмички говор, не е тоа дијалект за мене. Тоа 
е еден прастар говор, многу постар од некои говори во западниот и 
централниот дел на Македонија. Еве, сега е 2006 година, погледне-
тете ја етничко-јазичката мапа на нашава земја и просудете сами 
дали струмичкиот е понемакедонски од останатиот, без ниту ронка 
патриотизам и национализам. А предизвикот да се прави театар на 
тој говор и во тоа да постои идејна поткрепеност, ликовите да се 
родени тука и да битисуваат примално, е навистина голем предизвик 
за мене. Со овој ансамбл имам работено девет претстави, а оваа ми 
е прва од ваков тип.

l	Со каков сценски јазик се користеше при поставувањето 
на „Големиот смок“? Каква естетика да очекуваме?

Се работи за чиста естетика и во актерска и во визуелна смисла. 
Актерската игра тежнее кон строга реалност, уверливост во прика-
жувањето, со силни и воздржани емоции. Јас ја почитувам строгоста 
при селектирањето на изразни средства и во таа смисла, откако 
направив одличен одбир на актерска екипа, се изборив за солиден 
третман на моите интенции. Тоа се должи и на фактот што ние меѓу 
себе многу добро се разбираме, а и материите на Маџунков им се 
прилично блиски. Мојот концепт води кон хиперреално претставу-
вање на ситуациските планови. Вајањето на карактерите ми беше 
задача број еден. Правењето атмосфера, акцентирање и нијансирање 
беа исто така мои задолжителни обврски.

Ова е пред сё топла претстава за змиите кои некои ги наре-
куваат ладни смокови. Во неа се зборува за различноста помеѓу 
колективниот и индивидуалниот свет. Грабежливоста како анимална 
и човечка особина излегува на површина речиси во сите драмски 
пасажи. Но, метафоричниот начин на информирање крие и мнош-
тво актуелни алузии кои, базирајќи се врз претходното искуство 
со социјално ангажирани мотиви, не би сакал во оваа прилика да 
ги откривам. 
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l	Изврши ли радикални интервенции врз текстот или ја за-
држа неговата изворна форма?

Во претставата се држам максимално и речиси потполно до 
текстот. Митко е одличен драматург и раскажувач и немаше што 
тука да се интервенира, кога сё е убаво напишано. Дијалогот е сочен, 
духовит и неверојатно природен. Да не речам уникатен. За мене 
ГОЛЕМИОТ СМОК е една од антологиските пиеси во балканската 
драматургија. Се згрозувам од касапење, допишување и ларпурлар-
тистички наштетувања на нашите врвни драми, што често може да 
се види во нашиот хаотичен репертоар. Јас сум режисер кој сака да 
му биде верен на својот автор. И на публиката, секако.

l	Што е она на што особено го стави акцентот при неговото 
препрочитување?

Акцентот е ставен врз температурната спектакуларност, генери-
рана директно од жива актерска присутност. Тука нема лаги, нема 
измами. Нема прекин на дејствието и сё е на дофат на гледачите.

l	Која е пораката која би сакал да й ја наметнеш на пу бли-
ка та?

Со ГОЛЕМИОТ СМОК виден низ моја визура, а втемелена 
врз постулатите на Маџунков, суптилно ги навестувам домашните 
промени, идните градби и сите добра и зла кои нё очекуваат.

(Интервју со Анета Јанчевска, „Македонија денес“, 9 февруари 2006)
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ПИШАНИОТ ЧЕСЕН ЗБОР 
Е ПОТРАЕН ОД КАЖАНИОТ

Сум бил проследувач на илјадници стрипови и изработувач 
на бројни фотографии од мојата предакадемска фаза. Сега велам: 
пишаниот збор ја олицетворува бистрата мисла. Сурогат на нашите 
умствени пораки во графички облик. Бидејќи битисуваме во ерата 
на дигитализација на нашето културно наследство, нашите концепти 
треба да ги градиме врз база на проектите на Гутенберг и Меклуан 
кои подразбираат мултимедијално архивирање на книги, звуци и 
слики. Одбирам шест книги за на пуст остров.

Аристотеловата „Поетика“
Првата книга во историјата која се занимава со проблемот на 

драмата како книжевен, но и претставувачки вид. Ја имам во не-
колку изданија, но посебно драго ми е нашето, она во превод на 
Михаил Петрушевски. По повеќе од два милениума, оваа лектира 
која ја има на сите континенти е автентичен доказ за постоењето 
на една моќна древна културна цивилизација на овие простори, а 
за писателот можам уште еднаш да го потврдам мислењето дека 
станува збор за ингениозен античкомакедонски духовен едукатор, 
кој отвора нова страница кон изучувањето на естетските подрачја 
на најживата уметност – драмската.

Браќата Миладиновци: „Зборник на народни песни“
Исклучителна книга со својата благородна цел свртена кон 

нашите најпознати домашни умотворби. Тие бисерни текстови не 
само што во овој облик со тврд подврз се овековечени и омеѓени 
наспроти заборавот, туку тие и сведочат за богатата јазична ризница 
на нашиот народ во минатото. Ја препорачувам и на помладите и 
на постарите. Некои од овие творби можеме да ги препознаеме и 
преку гласот на нашите баби и дедовци, на најразлични дијалекти. 
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Аргумент дека пишаниот чесен збор е посилен од кажаниот. Само 
содржината на пораката е една.

Франц Кафка: „Преобразување“
Двострано гледање на човековите апсурди и тегоби, со возбуд-

лива нарација и во еден необичен стил. Прекрасна книга со црвени 
корици меѓу кои се поместени повеќе наслови, каде посебно место 
зазема антологискиот расказ „Преобразување“, во којшто за првпат 
во европското модерно творештво среќаваме еден поединец кој се 
соочува со кризата на идентитетот. Тука се вброени и „Пресуда“, 
„Уметникот во гладување“, „Желба да се стане Индијанец“, „Еден стар 
лист“ и уште неколку брилјантни приказни препечатени во 1964 годи-
на, годината кога татко ми бил на отслужување на воената обврска. 

Семјуел Бекет: „Собрани кратки драми“
Дело на мајсторот на модерната драма и драмолетот, нобело-

вецот кој во мојот практичен опус, на сцената го имам поставено 
неколку пати, било како интегрален, било како адаптиран изворник. 
Поборник сум на бекетологијата во регионот и ми се чини дека 
неговото вистинско читање и интерпретирање допрва доаѓа. Затоа 
треба што повеќе на македонски јазик да бидат преведени вакви 
значајни имиња, но од оригиналниот, не од втор или трет јазик, како 
што многу често се случуваше на нашите сцени.

Вацлав Хавел: „Моќта на немоќните“
Оригиналното издание на подолгиот есеј печатен од страна на 

прашкото книгоиздателство Народни новини. Прирачник за луѓето 
во средините каде се преоѓа од еден во друг облик на општествено 
уредување и преку кој можеме полесно да ги разбереме термините: 
моќ, немоќ, експлотација на личноста, дисидентство. Достапен за 
сите класи и нивоа на читатели, овој творечки производ на вкупно 
64 страници им ја приближува на народните маси философијата на 
моќта, од најточниот агол.
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Умберто Еко: „Патувања во хиперреалност“
Интересни студии за современиот свет во кој верувањето во 

измами стана обичај. Покрај поглавјата за боговите на подземниот 
свет, но и кажувањата за култните филмови, за восочните фигури, 
за враќањето во средниот век, ова е четиво и за низа културолошки 
парадокси и феноменални нешта кои се секогаш актуелни, кога е 
во прашање изразот од перото на овој ерудит. Оваа ретка книга е 
разбивање на предрасудите од научна и естетска природа. Откако 
ќе се прочита, може послободно да се започне со верувањето во 
рационалната волја. Онаа реалната, со која командуваме единствено 
ние, а некои некои други. Да се патува во светот на Еко, значи и да 
се има повратен билет до местото на настанот кој се опишува.
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ОД ВИСОРАМНИНАТА НА УБАВОТО ДЕЛО

Во животот постојат мноштво пространства кои Господ ни ги 
подарил за да ги осознаваме и да ги исполнуваме со духовност, со 
хумани и општоприфатливи идеи, со мисли кои се убави и блаже-
ни – суштинска спротивност од негативната, нихилистичка иде-
ологија. Токму така и во таквата разлика на спротиставености се 
состои природната борба помеѓу доброто и злото, истокот и запа-
дот, левицата и десницата, светлото и темното, великодушноста 
и зависта, глобализмот и провинцијализмот, уметноста и кичот... 
Разот кривањето нови аудиовизуелни, вербалистички, текстуални 
и воопшто – духовни простори, води кон напластување на нови 
вред ности од ризницата на културното наследство, што е основа за 
архивирањето, овозможувањето услови и начини кон трајно сочу-
ву вање на духовното богатство. 

Светите Кирил и Методиј, заедно со нивните следбеници Кли-
мент и Наум, како и со Константин Брегалнички, оставиле своја 
браз да во описменувањето на нашиот македонски народ и во шире-
ње то на христијанството.

Сетете се најпрвин на живописните фрески и икони од нашите 
манастири. Факт е дека насликаните фрагменти од струмичката 
црква „Свети петнаесет“ се делови од најстарата фреска од овој 
регион на Балканот. И раните ликовни сочиненија во Водоча и 
Велјуса се доказ за првите артефакти создадени од човечка рака 
на мајстори кои биле дарувани од Бога да ги олицетворат светите 
моменти пред очите на народот. Тоа потврдува дека почвата во овој 
Тивериополски крај е мошне плодоносна – во секој поглед, што 
значи дека семето на културната дисперзија во светски рамки тука 
проникнало уште од првите дни на зрачење на Исусовата вера. 

Кадрите во „Средновековни фрески во Македонија“ (1957, 
автор Кочо Недков) и „Календар“ (1990, автор Мето Петровски) 
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ги прикажуваат иконописаните христијански мотиви изразени во 
жанрот и видот на македонскиот краток и документарен филм. 
Исто така, имаме и бројни примери од современото сликарство и 
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современата хорска музика каде преовладуваат христијански пра-
вославни мотиви.

Андреј Рубљов е еден од најпознатите икононграфи и фрес-
кописци, та дури и агиографи на едно турбулентно, царско време, 
кога подемот и падот имаат знак на равенство со застарен импе-
раторски закон, но вербата во уметноста и уметноста на верата се 
преплетуваат, така што импозантниот опус на овој руски сликар 
беа инпирација за уште едно ремек-дело во полето на подвижните 
слики – играниот целовечерен филм на Тарковски „Рубљов или 
Страста како ќе рече Андреј“. Во едно од најголемите сликарски 
резултати на христијанската рака, „Троицата“ на Андреј Рубљов, има 
беспрекорна хармонија. Во тоа свето тројство, покрај божественост, 
има и склад на бои, вешти зафати на сликарската четкичка, ком-
позициски мир, суптилна динамика. Со други зборови – поглед од 
висорамнината на убавото дејание. Исконска глетка кон убавото.

Проследувајќи ја така феноменологијата на убавото дело, гле-
дајќи ја естетската страна на битијата, не можеме а да не застанеме 
пред процесот на создавање на возвишена уметничка креација, со 
смисла и порака. Тој процес е нарекуван и уметничка генеза. За да 
успее, мора да има елементарни предуслови за негово одвивање. 
Низ течението на умствените проблесоци и рожните мисловни тре-
пери, постојаноста на духовната рамнотежа треба да биде одлика на 
секој граѓанин на новиот милениум, било да е уметник (изведувач) 
или реципиент (конзумент), или пак која било професионална и 
индивидуална единка.

Но сепак, каде треба да ја бараме причината за ‘ркулецот на пост-
транзицискиот раздор, кој одвреме-навреме надвиснува над нашата 
нација, небаре е заскитан двоглав орел кој тегне на две различни стра-
ни, а никако да погледне удолу, кон долината на убавите плодови.

А на нашата почва, посебно на југоистокот, има изобилство од 
калинки, смокви, маслинки. Има и градинари кои се потполно пос-
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ветени на своите ‘рајски’ овошја и зеленчуци. Таквите земјоделци 
си ја гледаат својата работа. Ним им требаат само сонце и вода. Оти 
земјата ни е благословена, од памтивек.

Како тогаш да го растајниме присуството на антагонизам во 
општествената сфера? Зошто се потиснува правдината и се изви-
топерува вистината? Одговорот сигурно лежи во алчноста на т.н. 
бизнисмени и олигарси кои не го гледаат животниот предел како 
освојување на духовни пространства, ами во само материјално бла-
го, со поттикнување на себичност и самобендисаност. 

Затоа треба да се молиме за спас на сите нас од ‘плуралистич-
киот’ хаос кој ни е наметнат од непријателите на учењето за Исус, 
од гласноговорниците на заговорот, но и од клеветниците. Треба и 
што повеќе да дејствуваме за освестување на заблудениот ум, со 
надеж за очистување на поматените мозоци. На разни начини, секој 
како знае и умее. Со цел за целосна деконтаминација на духот.

Зашто, не ни преостанува ништо друго, освен да правиме добри 
дела. И да ги поучуваме другите во ширењето на добрината.

Оттука, секој си има своја висорамнина, територија која му 
припаѓа на своето, сопственото добро дело. Колку што повеќе има 
такви височинки, толку повеќе ќе бидеме воздигнати – со знаење, 
умешност и добродетелство.

Да ги сочуваме бедемите на нашите добронамерни висорам-
нини! И со убави дела да градиме нови висорамнини, за доброто 
на сите нас.

(коавтор: Софија Тренчовска, 
објавено во „Премин“, февруари/март 2010)
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(ФУС)НОТА

Сите ние имаме мисла. Добра мисла. Онаа која ни ја подгрева 
надежта. Нашата и онаа на најблиските, најмилите. Затоа треба да 
ја негуваме мислата, посебно кога сме во креативен расчекор, на 
пат помеѓу еден и друг предел, сеедно.

Поттикот за мислење не е само насушна потреба на егзистен-
цијата. Тој е органски сврзан со нашиот ум, со рациото. Човек кој 
не мисли, не постои, го нема на мапата на сечовечките гении. Се-
која интелигентна единка е нужна да остави трага, белег од своите 
мисли. Та затоа ни се неопходни и фуснотите, тие зрнца, ѕвездички 
кои наликуваат на мисловно семе. Тие треба да ни се складирани 
во посебни фиоки на свеста, понекогаш и на потсвеста. Потребно 
е одвреме-навреме да ги негуваме, залеваме со топла енергија, да 
ни се најдат за недајбоже.

Тие се и наша муниција кон собеседниците, кон другите. Кога 
не оди со глагол, ќе тргне со глас. Со созвучје, или со кревка мело-
дија. Затоа треба да бидеме богати со обилен резервоар на говорни 
фусноти, кои не се само за на хартија, ами и за говорно општење. 
Уште од мали треба да ликуваме со тие ситни, бисерни честички 
кои во нашиот видокруг формираат молекули на мисловниот израз. 
Без нив, ние сме никој. А со нив, можеме да станеме – нешто.

Убавината на кажаниот и напишаниот збор се состои во разно-
ликоста. Едноставноста е навистина предуслов за секаков успех, 
но богатството, полифонијата на соопштувањето се обележја на 
модерното време. Притоа, текстот нема силина без поттекст. Главите 
не можат да дејствуваат без поглавја, знаците без подзнаци. Улогата 
на фуснотата тука има круцијална задача: да ја осветли притаената 
намера за вдахновение кон некое одбрано место во дворот на нашата 
оптимистичка визија. Ако барем малку констатираме сомнеж или 
засенченост во чувствата, под итно треба да се фрлиме во мисијата 
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наречена осветлување на сопствениот духовен портал. Да, токму 
во тоа е спасот на убавите мисли. За навек.

Како ли ќе се оправдаме ако немаме барем два куфера фусноти 
во нашата подвижна творечка лабораторија?! Нема причина за жа-
лење. Цртичките, шарките врз кои почива личната широчина на секој 
од нас, треба да претставуваат наша радост. Празник. Виза за карне-
валот на радосниците. Во слава на поклониците на оптимизмот. 

Има тука некаде просторче за новородени мигновенија, во кои 
се случува не само хемија, туку и алхемија. Е како да ја објасниме, 
ако не низ песна во облик на запис. Фуснота на мигот.

„Се појави грутка во надразнетото срце, која: направи сё од 
ништо; засади цвет во темнината; ги уништи мечтите и тагите; ги 
оживеа идеалите; каменот го претвори во сјај; создаде вечност од 
смртта; од сонот направи јаве; омразата ја фрли в бунар; љубовта 
ја назначи за Кралица. И ми рече да ја посакам кога ќе се почувс-
твувам осамен.“

Ете еден плод, руно на мислопарателно манифестирање на 
уметноста на срцето. Херц-арт. Нотирање на срцевиот инстинкт. 

Или можеби – фуснотирање на нашата најсрдечна тема. 
Љубовта.
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Зоран Стефановиќ*

УМЕТНИКОТ Е НАУЧНИК НА МЕТАФИЗИЧКОТО
(Режисерскиот метод на Горан Тренчовски 
како спознание на големиот притисок)

Голема е веројатноста дека есеите, тие мајсторски белешки 
на угледниот македонски и балкански режисер Горан Тренчовски, 
најмногу ги изненадуваат неговите колеги, творците.

Во времињата кога императивот на уметничкото делување се 
ефикасноста и масовноста, една напната потреба за „брендирање“ 
на секој уметнички чин, на секој производ, Тренчовски се однесува 
како опсесивен антички или ренесансен уметник. Тој и поната-
му уметноста и индустријата на забавата ги сфаќа како наука на 
прочистувањето. 

Зад душевните сили кои му избликнуваат, зад сликите на пра-
образците, Тренчовски секогаш разработува свој поетички и фи-
лософски систем. Но тој систем не е само нагонски, како кај многу 
уметници. Врз основа на теориските модели, често негови лични, 
режисерот освестува проблем, промислува договорена стварност, 
го употребува аналитичкиот апарат на целокупната традиција, дури 
и кога го внедрува во ореова лушпа од неколку реченици.

Тренчовски не се плаши од откривање на одамна заборавените 
очигледности. Во титански напор да разбере, тој е бескрупулозен и 
непопустлив во користењето на теоријата, поп-културата, мисти-
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ката, науката, духот на времето и, над сè, на филтерот на делување 
– човечки и создавачки. 

Заради тоа, неговите записи – згуснати и хиперкомпонирани – 
истовремено толкуваат, набројуваат, пеат и изведуваат. Самите за 
себе, тие честопати не претставуваат нешто поблаг уметнички чин 
од оној што Тренчовски храбро ни го дава во своите режисерски 
постановки. Ги предизвикуваат во нас сите гранични напнатости 
во мигот кога спознаваме кои сопствени ментални слики уметни-
кот ни ги претставил од сведочењето на уметничката пракса на 
поединецот. 

Очигледно, дури и работилницата од која доаѓаат толку воз-
будувања, е понеизвесна и попрефинета од тоа што го наложуваат 
граѓанскиот ред и безбедноста на колективното уметничко его. 

Чудно е ова забрзано и напоредно пуштање на филмски лен-
ти, монтажа на сеопшти атракции... Тие остри патувања по кои не 
водиш, Режисеру. 

* Зоран Стефановиќ (роден 1969) е српски писател, драматург и сценарист. Трудовите му 
се објавувани на десетина европски јазици. Повеќекратно е наградуван. Постановката 
на неговата драма „Словенски Орфеј“ (1992, во режија на Горан Тренчовски) се смета за 
еден од првите изданоци на постјугословенската драматургија и театар во Македонија и 
Србија.
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КРИТИЧКИ ОДГЛАСИ

За претставата ОТКРОВЕНИЕ

...Првата воздишка...

- Драган Славевски, „Откровение“, песна инспирирана од 
претставата, Скопје, 23-24 декември 1990

...Чудесен спој на фантастичното и реалното, митолошкото 
и религиозното, сонот и јавето... 

- Никола Сарајлија, „Поводом представе ‘Откровење’ самос-
талне групе ‘Серафин Танц’“, Позориште, Нови Сад, март 1991 / 
LIX, стр. 37

За претставата КРАЈОТ НА ИГРАТА

...Предизвикува внимание структурирањето на претстава
та, на нејзината естетика... 

- Д-р Мишел Павловски, „Квалитет што ветува“, Нова Маке
донија, Скопје, 11.12.1991, бр. 16123 / XLVII, стр. 14

За претставата ЗВУЧНИ СЛИКИ

...Мошне талентиран млад режисер... 

- Д-р Душан Рњак: „Драмска полифонија у петнаест слика“, 
Позориште, Нови Сад, февруари 1992 / LX, стр. 19 
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За претставата ВОДЕНА КОКОШКА

...Автор што настојува неговите претстави да бидат семан
тички структурирани... 

- Тодор Кузманов: „Театарот и семиотиката низ призмата на 
помладата генерација творци кај нас“, Современост, Скопје, бр. 
1-2, јануари-февруари, 1994 / XLIV, стр. 252-254

За претставата СЛОВЕНСКИ ОРФЕЈ

...Ефектен спој на комичното и застрашувачкото... 

- Петар Грујичиќ: „Место на балканском Олимпу“, Борба, 
Белград, 15 јули, 1992

За претставата ЧАСОВИ ПО ЗЛОСТОР

...Режисерско настојување за отворена актерска игра... 

- Иван Ивановски: „Истражување на постмодерниот театар“, 
Културен живот, Скопје, бр. 1, 1993 / XXXVIII, стр. 62-63 

За претставата ЕВМЕНИДИ

...докрај визуелно естетизирана и истовремено знаковно 
промислена... 
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- Александра Ковачевиќ: „Балканска орестија на Самоиловата 
тврдина“, во: Ајсхил, Орестија, Метафорум, Скопје, 1993, стр. 
261-263

За претставата ЛИБРЕТО ВАГНЕР

...Во тој театар каде се игра театар, сè е театар...

Цветанка Зојчевска: „Го слушате ли Вагнер?!“, Вечер, Скопје, 
бр. 9411 / XXXI, 17 ноември 1993, стр. 21

За претставата АДСКА МАШИНА

...Фасцинантни сцени со богата колоритност и ефектност... 

- Гоце Ристовски: „Тероризмот како сексуална фрустрација“, 
Пулс, Скопје, бр. 165 / IV, 18 март 1994, стр. 37

За претставата ЛУНА ПРИМА

...За лунарниот принцип... за неоткриените тајни...

- Д-р Иван Додовски: „Обид за надреалистичка поетика“, Сту
дентски збор, Скопје, 28 декември 1994, бр. 1221 / XLVI, стр. 24
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За претставата ОД ПРВИОТ ЗДИВ

...Консеквентно одличен проект кој долго ќе се памети...

- Бранко Бјадов, „Од фестивалската хроника...“, Радио Стру
мица, 13 септември 1995

За претставата ЛЕОНС И ЛЕНА 

...Тренчовски демонстрира исклучително познавање и чув
стрување на театарски битното...

- Зоран Поповиќ: „Позориште или препознавање стварности“, 
Позориште, Нови Сад, септември 1995 / LXIII, стр. 61-64 

За книгата ОД ПИТАЧ ДО КРАЛ

..Хиперкомпонирано... 

- Зоран Стефановић: „Једно виђење распада“, Књижевна реч, 
Белград, бр. 468-469 / XXV, 10-25 април 1996, стр. 28 

...Тие есеи на Тренчовски се всушност негови режисерски 
белешки, „планови“ на идната градба... 

- Д-р Венко Андоновски: „Автопоетички есеи“, Наше писмо, 
Скопје, бр. 7 / II, јануари-март 1996, стр. 24-25 
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За претставата ПИТАЧКА ОПЕРА

...Благодарение на замислата на режисерот... „питачите“ се 
претворија во кралеви на сцената... 

- Даниела Стојановиќ: „Кралевите на питачката опера“, Екран, 
Скопје, бр. 1329 / XXVII, 2 мај 1996, стр. 9

За претставата ДУХОТ НА ЛИМЕНКАТА

...Режисерот Тренчовски го инсценира на постмодерен 
начин...

- Наташа Старделова: „Одисеја 1999“, Блесок, Скопје, бр. 7, 
февруари-март, 1999 / II

За филмот МУЛТИЛЕВЕЛ

...Еден од ретко успешните обиди во нашата ТВ и филмска 
продукција... 

- Георги Василевски: „Со цвеќе против корупцијата“, Кинопис, 
Скопје, бр. 22 / XIII, 2001, стр. 124-125 
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За претставата КРАЈ НА ИГРАТА ММI

...Крикот на последниот здив... 

- Борче Грозданов: „За играта, крајот, среќата, љубовта, ништото 
и сивилото“, Сцена, Скопје, бр. 4 / I, 2001, стр. 35

За филмот ВАМПИРЏИЈА

...Една од најсвежите и највозбудливи појави во домашната 
продукција, таква каква што немало со години наназад... 

- Љубомир Костовски: „Алегориско читање на историјата“, 
Кинопис, Скопје, бр. 26 / XIV, 2002, стр. 141-145

За книгата ОРБИС ПИКТУС 

...Специфично чувствување на феноменот на режијата кај 
нас... 

- М-р Петар Волнаровски: „Кругот на филмската слика“, Ки
нопис, Скопје, бр. 25 / XIV, 2002, стр. 180-183

...Книга која македонските дела од различни медиуми ги 
разгледува во теорискоисториски рамки...

- М-р Викторија Рангелова: на корицата од книгата, јануари 
2001
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За книгата ПОЕТИКА НА (ДЕ)ТРОНИЗАЦИЈАТА

...Јас ја доживеав оваа книга како една временска машина...

- Зоран Бојаровски: на промоцијата на книгата, 25 март 2005

...Визуелец, режисер, интелектуалец и писател...

- Д-р Александар Прокопиев, исто

...Вивисекција на драматските феномени кои го одбележаа 
дваесеттиот век... 

- Ацо Гогов: „Тронизации и детронизации“, Современост, Скоп-
је, бр. 3 / LIII, мај, 2005, стр. 128-129

За претставата СУВО ДРВО ОД ВАВИЛОН

...Оригинална естетика родена од визијата на Трен чов ски... 

- Анета Јанчевска: „Жестока пиеса за македонските небидни-
ни“, Македонија денес, Скопје, бр. 1904 / VIII, 16 мај 2005, стр. 14

За филмот ВЕРУВАМ ВО МАКЕДОНИЈА

...Инспиративен, топол и позитивен приказ... 

- Сунчица Уневска: „Борис Трајковски навистина веруваше 
во Македонија“, Утрински весник, Скопје, бр. 2521 / X, 26 јуни 
2008, стр. 15
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За книгата ПАРС ПРО ТОТО 

...Активизмот или élan vital од овој вид не се среќава на 
секој агол!..

- Д-р Јелена Лужина: „Астерискс“, Форум плус, Скопје, бр. 182/ 
V, 20 март 2009, стр. 59 

...Амбицијата на овој интелектуалец инспириран од Јакоб
сон, е да изгради свој постмодерен, цитатен и акцептирачки 
стил на пишување...

- Д-р Сашко Насев: во Премин портал, Скопје, 24 јуни 2009

...Горан Тренчовски е интелигентен автор кој во своите 
книги ја преиспитува сопствената практика...

- Акад. Митко Маџунков, како рецензент на оваа книга, Улис, 
Скопје, 2008, стр. 155

...Исклучителен труд за феноменологијата на краткиот 
филм...

- М-р Мими Ѓоргоска-Илиевска, исто

...Врвен квалитет во проучувањето на оваа материја...

- Д-р Васе Манчев, исто
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За претставата ТИБУРСИО И СИНФОРОСА

...Тренчовски со големата актерска екипа ја постигнува 
целта...

- Лилјана Мазова: „Животот и приклученијата на власта“, Фо
рум плус, Скопје, 1 мај 2009, бр. 191 / V, стр. 62
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ТЕАТРОГРАФИЈА И ФИЛМОГРАФИЈА
(Професионални проекти работени во Македонија)

Театарски претстави

•	 КРАЈОТ НА ИГРАТА (МНТ - Скопје, 4.12.1991)

•	 ЗВУЧНИ СЛИКИ (НТ Антон Панов - Струмица, 25.1.1992)

•	 ВОДЕНА КОКОШКА (НТ Војдан Чернодрински - Прилеп, 21.3.1992)

•	 СЛОВЕНСКИ ОРФЕЈ (НТ Антон Панов - Струмица/Дојран, 4.7.1992)

•	 ЧАСОВИ ПО ЗЛОСТОР (Академска театарска лабораторија - Скопје, 
9.1.1993)

•	 ЕВАНГЕЛИЕ (НТ Антон Панов - Струмица, 10.3.1993)

•	 ЕВМЕНИДИ (Академска театарска лабораторија - Скопје/Охрид, 
16.8.1993)

•	 ЖЕЛКИТЕ ОД ГАЛАПАГОС (Академска театарска лабораторија - Скопје, 
27.9.1993)

•	 ЛИБРЕТО ВАГНЕР (НТ - Битола, 12.11.1993)

•	 АДСКА МАШИНА (НТ Антон Панов - Струмица, 11.3.1994)

•	 ЛУНА ПРИМА (Академска театарска лабораторија - Скопје, 24.12.1994)

•	 ОД ПРВИОТ ЗДИВ (Драмски театар - Скопје, 4.3.1995)

•	 ЛЕОНС И ЛЕНА (НТ Антон Панов - Струмица, 8.9.1995)

•	 ПИТАЧКА ОПЕРА (Драмски театар - Скопје, 21.4.1996)

•	 ВОН КОЛОСЕК (Турска драма - Скопје, 7.3.1997)

•	 ЕЛЕШНИК (НТ Војдан Чернодрински - Прилеп, 05.1997)

•	 ПРИКАЗНА ЗА ФИЛОЛАХЕС И ДРУГИТЕ (НТ Антон Панов - Струмица, 
21.6.1997)

•	 ДУХОТ НА ЛИМЕНКАТА (НТ Антон Панов - Струмица, 27.3.1999)

•	 ЗООЛОШКА ПРИКАЗНА (Самостоен проект - Струмица 27.8.1999)

•	 МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА (НТ - Штип, 31.3.2000)

•	 ТУТУНСКИ СПОМЕНАР (Самостоен проект - Скопје, 4.4.2001)
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•	 КРАЈ НА ИГРАТА 2001 (Самостоен проект - Скопје, 11.7.2001)

•	 СУВО ДРВО ОД ВАВИЛОН (Астер фест - Скопје, 13.5.2005)

•	 ГОЛЕМИОТ СМОК (НУЦК Антон Панов - Струмица, 9.1.2006)

•	 ДОМ ЗА ПТИЦИ (НУ Јордан Х. Џинот - Велес/Стоби, 25.7.2006)

•	 СТРУМИЦА 1918 (Астер фест - Струмица, 9.5.2008)

•	 ТИБУРСИО И СИНФОРОСА (НУЦК Антон Панов - Струмица, 15.4.2009)

•	 МРСНА ЧУДЕНКА (НУЦК Ацо Шопов - Штип, 20.11.2010)

•	 КРАЈОТ НА КРАЛОТ (Астер фест - Дојран/Струмица, 20.7.2010)

•	 БЕШЕ ЕДНАШ (НУЦК Антон Панов - Струмица, 13.8.2011)

Избрани филмски проекти (1992-2011)

•	 ВРЕМЕНИК (документарен филм)

•	 ОРЕСТИЈА (документарен филм)

•	 ЖИВОТИНСКО ЦАРСТВО (докуменарен есеј)

•	 КУЛИНАРСТВО (документарен есеј)

•	 СТОЈАЧИ НА ПАТОТ (документарен есеј)

•	 КЛОШАРИ И ПЛАКАТИ (документарен филм)

•	 БУМБАРИ (8 епизоди, играна серија)

•	 ПОЛОВИНА ВЕК СО ТАЛИЈА (документарен филм)

•	 ЈИРЖИ МЕНЦЕЛ (документарен портрет)

•	 МОРАВИЈА ВИА БРЕГАЛНИЦА (документарен филм)

•	 КРЕЧО (документарен филм)

•	 МУЛТИЛЕВЕЛ (игран филм)

•	 ВАМПИРЏИЈА (игран филм)

•	 ДОМА (документарен филм)

•	 ЕЗЕРСКАТА ЗЕМЈА НА НИКОЛА К. (документарен филм)

•	 КЛЕВЕТА (краток игран филм)

•	 ДЕН ШЕСТИ (документарен филм)
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•	 ЧЕКОР ПРЕД ВРЕМЕТО (краток игран филм)

•	 АНДЕР (среднометражен игран филм)

•	 БАЈКОЛЕНД (60 епизоди, играна серија за деца)

•	 КАНДИДАТИ (5 епизоди, играна серија)

•	 МАРТИН ОД СКАЛИТЕ (6 епизоди, играна серија за деца)

•	 ВЕРУВАМ ВО МАКЕДОНИЈА (документарен филм)

•	 АДИОС (краток игран филм)

•	 ПРЕТСЕДАТЕЛОТ (документарен филм)

•	 ДУХОТ НА ТАТКО МИ (документарен филм)

•	 МАКЕДОНИЈА НИЗ ВЕКОВИТЕ (7 епизоди, документарна серија)
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ХРОНОЛОГИЈА

1970 Велипеток, датум на раѓањето на првото дете на Вера и Ѓорги Тренчовски. 

1976 На 29 ноември се раѓа братот.

197980 – Објавува стихотворби и почнува да чита стрипови.

1984 Запишан во средно училиште, насока – основи на применетата физика. Па-
ралелно се занимава со фото и кино техника.

1985 За време на летниот распуст го изучува кондураџискиот занает.

1986 Бригадир на работната акција „Летенка“, каде е одговорен за културата.

1987 Го снима Алтер варијации.

1988 Запишан како редовен студент по режија на Академијата за уметности во 
Нови Сад. Умира едниот дедо.

198990 Со студенти по актерство работи на проектот Лага – како претстава, ра-
диодрама и филм.

1991 На 4 декември неговата прва професионална премиера, Крај на играта во 
Македонскиот народен театар.

1992 Словенски Орфеј праизведена во Народниот театар „Антон Панов“ се игра 
ширум Македонија, станувајќи хит претстава.

1993  Временик, прв филм кој го работи во Македонската телевизија.

1994 Луна прима, авторски проект во Академската театарска лабораторија.

1995 Од првиот здив во Драмскиот театар. Книгата ОД ПИТАЧ ДО КРАЛ промо-
вирана во Младинскиот културен центар.

1996 На отслужување на воената обврска. Интервјуто Скинатиот чевел и златната 
круна.

199798 Престој во Прага. Почеток на истражувањето за интермедијалните 
феномени.

1999 На 28 ноември, свадбена прослава во ресторанот „Браво“.

2000 На 16 септември Мултилевел во прајм-термин се емитува на МТВ. Умира 
другиот дедо.

2001 На роденденот, ОРБИС ПИКТУС промовирана на Саемот на книгата.

2002 На 14 февруари проекција на Вампирџија во Кино „Манаки“.
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2003 На 3 мај му се раѓа син. Пишува колумни во рубриката медиум.

2004 ПОЕТИКА НА (ДЕ)ТРОНИЗАЦИЈАТА, книга.

2005 Го основа Астерфест.

2006 Филмот Езерската земја на Никола К. доживува меѓународна афирмација.

2007 Вечерта спроти празникот Св. 15 инаугурирана Тивериополската филмска 
алијанса.

2008 Проекција на 35мм верзија на Верувам во Македонија во Кинотеката. Му се 
објавува книгата ПАРС ПРО ТОТО.

2009 На 28 мај – пет години од интернационалниот филмски фестивал Астерфест 
во Струмица.

2010 Примен во членството на Друштвото на писателите на Македонија. Пре-
миери на документарецот Духот на татко ми  и на претставата Крајот на 
кралот. 

2011 Излегуваат петтата книга за драмските уметности КИНО НЕИМАР  и англис-
кото издание ПИТ КРАЛСКИ – УМЕТНИК НА (ДЕ)ТРОНИЗАЦИЈАТА во знак 
на одбележувањето ‘20 години творештво’. Ангажирање со Кинотеатарот 
Звучни слики и почеток на едно ново слободноуметничарство...
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БЕЛЕШКИ ЗА ИЛУСТРАЦИИТЕ

Мотивот на корицата е SCENOGRAPHIA SYSTEMATIS MVNDANI 
PTOLEMAICI од Harmonia Macrocosmica (1660) на Andreas Cellarius

1. Фотомонтажа од фотографија на браќата Манаки (дигитализирана од Роберт 
Јанкулоски во „Македонскиот центар за фотографија“) и од плакатот за филмот 
Човек со филмска камера на Ѕига Вертов 

2. Некогаш - место во чијашто близина е одржана првата јавна филмска проекција 
во Струмица, сега - „старо забавиште“ (околу 1930 год., од фото-архивот на 
Завод-Музеј Струмица)

3. Русалии во с. Турново, струмичко (крајот на 20-тите)

4. „Камиларци“ и патувачка група во Струмица (30-тите, од фото-архивот на Завод-
Музеј Струмица)

5. Благој Јанков Мучето со група актери во Струмица (1934)

6. Струмичкиот центар (50-тите, од фото-архивот на Завод-Музеј Струмица)

7. Најстарата автобуска станица во центарот на Струмица (околу 1960, од фото-
архивот на Завод-Музеј Струмица)

8. Плакат од Чудото во Милано на Фелини, еден од највлијателните наслови на 
струмичките филмофили од Кино „Балкан“ (1951)

9. Со татко ми, во градскиот парк во Струмица (рани 70-ти)

10. Афиш за Звучни слики (1992)

11. Фото на Сречко Гунчев (Кирил Здравески во Приказна за Филолахес и другите, 
1997)

12. Фото на Сречко Гунчев (од премиерата на Тибурсио и Синфороса, 15.4.2009)

13. Фото од приватната архива на Васил Шишков (Ристо Шишков со децата, средина 
на 70-тите)

14. Плакат за Крајот на кралот (2010) според мотивот Питачки крал на Максвел 
Бејтс од 1971 

15. Фото на Сречко Гунчев (Сцена од Беше еднаш, 2011)

16. Ѓорги Абаџиев во Софија (1937 или 1938) 
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17. Насловната страница на бројот 1 од едицијата за куририте Мирко и Славко, 
комплементарна со серијата на стрип изданијата „Никогаш роб“ (март 1970)

18. Фото на Аарон Б. Канеди (Џеронимо, 1907)

19. Споменикот на Вилхелм Тел во Алтдорф, Швајцарија (околу 1900)

20. Средба на Александар Велики на Пјер Пол Пуже (1689, се наоѓа во Лувр)

21. Сцена од Печалбари од Антон Панов во режија на Петре Прличко (1981, НТ 
„Антон Панов“, Струмица) 

22. Моето прво интервју во „Нова Македонија“ (4 декември 1991)

23. Фото на Марјан Захов-Пецев (маски и реквизити од Словенски Орфеј, 1992)

24. Медаљонот најден во Дојран, реверс

25. Фото на Александар Ѓоргиев (јас, во сценографијата од Крајот на играта, 
1992)

26. Фото на Сречко Гунчев (во мојот струмички дом, заедно со сопругата Софија и 
синот Лука, 2011)

27. Корицата од најстарата пишана историја на киното (1895)

28. Фото на Сречко Гунчев (Сцена од Големиот смок, 2006)

29. Девојката што чита на Фрагонар (околу 1776, се наоѓа во Вашингтон), еден 
од гобленските мотиви на мојата мајка

30. Троица на Андреј Рубљов (почеток на XV век)

31. Јас како бебе, со мајка ми (лето, 1970)

32. Едно заминување (од Модерни времиња на Чаплин)

33. Едно доаѓање (од До последниот здив на Годар)

34. Лист од родените

35. Мојата прва сликовница

36. Загор и Чико, моите први супер-херои

37. Кен Паркер – помеѓу стрипот и филмот

38. Од серијата Јаношик

39. Од серијата Арабела

40. Од серијата Сандокан
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41. Од серијата Пан Тау

42. Написи за Откровение

43. Напис за Крајот на играта и Звучни слики

44. Мојата прва професионална награда 

45. Писмото на Хавел

46. Мојата прва интернационална награда

47. Сцена од праизведбата на Адска машина 

48. Сцена од Вампирџија 

49. Осврт на Јелена Лужина

50. Плакатот за Големиот смок според мотивот на Олтарот на Ларите во куќата 
на Ветии, Помпеја (63-79 г.)

51. Плакатот за Тибурсио и Синфороса според мотивот Оние кои мирисат овошје и 
цвеќе на Виктор Сафонкин од 1996

52. Плакатот за Беше еднаш

53. Постерот за гостувањето на Крајот на кралот во Чешка (2011)

54. Корени – фотографија на моите претци, по таткова лоза (средина на 30-тите, с. 
Двориште) 

Г. Т. 

(Сите фотографии се отстапени за ова издание со љубезност на нивните 
автори или сопственици)





Ацо Гогов
НАМЕСТО  ПОГОВОР

Како да се здобие својот Дом во услови на квази-демократски плура ли-
зам, хипертрофирано информатичко општество, мрзеливост на духот и ма-
алско-провинцијално поимање на себеси и светот? Тоа е, ми се чини, клуч-
ната точка во новата книга на режисерот Горан Тренчовски; точка од која 
понатаму, како концентрични кругови, се шират можните одговори фик-
сирани како: белешка, мини-есеј, интервју, драмска партитура, синопсис.

И насловите на петте циклуси, колку што содржи КИНО НЕИМАР, ја 
пот врдуваат тaа градителска насоченост кон сопствен Дом: „Од подрум до 
пок рив“, „Градби“, „Ходници“, „Фасада“, „Навраќање кон темелите“. Под 
рам ната површина на книгата се разоткриваат градителството и неимарство-
то како услови без кои не се може; почнуваат да се оцртуваат контурите на 
едно живеалиште создадено со вешта рака и бистар ум.  

Авторскиот глас е монолошки кога треба да го тематизира сопствено-
то творечко искуство, или да меморира култни фигури од македонскиот но 
и светскиот 20-ти век; но тој, многу често, е  дијалошки, полемички кога 
треба да  се пресмета со опачините на новото ни време.

Ако мислењето е исто што и градењето – како што би рекол Мартин 
Хај дегер – тогаш и текстовите во оваа книга, без оглед дали претставуваат 
ме татекстуални коментари на сопствени претстави и филмови,  естетски 
рефлексии или нотирање на актуелни културни и општествени аномалии, 
сите тие, без исклучок, се градителски чинови во настојувањето да се изгра-
ди сопствен Дом; да се впишат сопствениот крвоток и сопственото дише ње 
во телото на текстот. 

(Струмица, 28 септември 2011)
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