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ВОВЕД ИЛИ ЗБОР НА ПОЧЕТОКОТ 
 

 
Досегашните критички испитувања, што се занимаваа со богатото 

творештво на основоположникот на македонската драма и театар, драмскиот 
писател, режисер и актер Војдан Чернодрински, и што се обидуваа 
аналитички да ги откријат вредностите на неговиот драмски проседе, се 
покажаа како неизмерно вредни, корисни и значајни прилози кон мошне 
оскудната и недоволно развиена театролошка мисла во Македонија. Меѓутоа, 
се чини дека денес овие инспиративни анализи, пред сè со својот 
хронолошко-историски пристап и со својот литературно-аналитичен метод, 
заснован врз текстуалниот аргумент и самозаробен во сферата на 
литературата како уметничка форма, не се веќе доволни, а со самото тоа не се 
ни адекватни во откривањето и анализата на театарот на Чернодрински. 
Денес е повеќе од јасно, дека театарската поетика на Војдан Чернодрински 
бара подлабока и пред сè поинаква анализа и проучување. Всушност 
неговиот театарски модел бара аналитичен пристап и метод чие исходиште е 
театарскиот дискурс. Таквиот метод секако ќе го почитува пред сè јазикот на 
театарот, неговата автономност и индивидуалност и неговата специфична 
посебност. Оттука, користејќи го искуството од досегашните согледувања и 
вреднувања на драмското творештво на Чернодрински, чии вредносни 



параметри се книжевно-лингвистичките особености, и од друга страна 
поаѓајќи од теоретско-естетското сознание и практичното искуство што 
театарот на ХХ век ни го остави во наследство, овој труд ќе направи обид 
театарскиот свет на Чернодрински да го согледаме низ она што се нуди и се 
искажува како негова потпирна точка. Всушност, овој труд во својата анализа 
на севкупниот креативен исказ на Чернодрински и во фиксирањето на 
соодветни судови за него, ќе се определи исклучително и пред сè за самата 
театарска претстава. Таа како целосен и сеопфатен креативен хоризонт, 
релевантно ги обединува и ги хармонизира сите сегменти на неговото 
творештво, израснувајќи во вистински естетски модел на театарот што го 
создава овој наш „поместувач на меѓите.“ 

Токму затоа и овој труд ќе се обиде да биде само еден од многуте 
прилози и еден од можните аспекти во согледувањето на театарскиот модел 
на Чернодрински. Тој, како и многу други пред него, нема да го промени 
светот, но со сите сили ќе се труди да го промени барем за малку нашето 
разбирање и однос кон театарот на кој му припаѓаме и кој го создаваме, а 
истовремено и да го зголеми интересот за откривање нови вредности во 
театарското искуство на Чернодрински. Овој труд ќе се занимава со повторно 
откривање на времето и просторот во претставите на Војдан Чернодрински. 
Тие како заокружен творечки процес и поставувани врз основа на неговите 
драмски дела играни се во рамките на театарските дружини „МАКЕДОНСКИ 
ЗГОВОР“ на самиот крај на минатиот век и во „СКРБ И УТЕХА“ на самиот 
почеток на овој век. Инаку, создавани во еден неповолен и специфичен 
социо-политички контекст и евидентно непостоечки театарски простор, тие 
претстави воспоставуваат своја прецизна позиција во однос на средината во 
која настануваат и постојат. Овој труд исто така ќе настојува и ќе се обиде 
преку анализата на претставите, односно преку анализата на театарот на 
Чернодрински, да го согледа и неговото место и корелации во однос на 
социјално-општествената средина, општествено-политичките настани,  
македонското револуционерно-ослободително движење и во однос на самиот 
театар и неговите естетско-креативни својства. Во овој труд, во 
истражувањето и во анализата на ракописот или јазикот на претставите, 
односно во анализата на неговиот театарски модел, што и покрај опасните 
времиња и несигурното живеење, Чернодрински го воспоставува во 
временски распон од една деценија, од 1894 до 1904 година, во голема мерка 
ќе бидат искористени и ќе послужат неговите сочувани драмски дела, 
односно режисерските и драматуршките индикации во нив. Тие, пред сè 
литерарни претпоставки ќе се согледаат како можност и основа за театарски 
исказ, а не како книжевна вредност. Освен тоа, во оваа анализа ќе се 
послужиме и со друг разновиден литературен материјал од самиот 



Чернодрински, како што се неговите „Спомени“, „Биографијата“, потоа 
извесен број негови записи и написи, говори на разни собири, постоечки 
историски документи, повеќе сеќавања на неговите современици за неговата 
дејност итн. Исто така за целосно согледување ќе послужи и одреден 
информативен материјал што се однесува на една дадена претстава како што 
се театарските плакати за играните претстави, написите во весници за 
нивните изведби, коментари и други релевантни податоци во врска со нив. 
Имајќи го предвид времето и просторот за игра, околностите на театарското 
доживување, театарското гледање, театарската режија, сопствеништвото и 
управувањето со чинот на претставата, општествено-политичката и 
социјалната ситуација одредена со знаците на распаѓање на Отоманската 
империја, а истовремено и времето на раѓање на она што се нарекува нова 
европска драма и театар, нашето внимание ќе настојуваме да го насочиме и 
да го фокусираме и на оние особености и оние димензии на театарот на 
Војдан Чернодрински, што во досегашните испитувања и разгледувања биле 
запоставувани или сосема малку проучувани. Претпоставка и желба на овој 
труд е при обидот за реконструкција на театарскиот модел, што како трином 
режисер-писател-актер го создава Чернодрински, не само да покажеме како 
тој ги гледал своите претстави и како го доживувал театарот и времето во кое 
создавал, туку, и како ние денес го доживуваме, го гледаме, го читаме и 
толкуваме неговиот театар. Со тоа, секако, исказот на Чернодрински, 
неговиот театар, неговиот „Свет-Сон“1), сакаме да го видиме од аспектот на 
главните естетски струења во театарот на ХХ век. Пред сè овде станува збор 
за едно настојување да се испитаат и фиксираат оние релевантни елементи 
кои подоцна континуирано ги сретнуваме идеите на театарската левица на 
ХХ век и тоа во артикулирана форма. Овие елементи и струења кај 
Чернодрински се само наговестени, претставуваат инспиративни места на 
неговото интуитивно фиксирање на специфично театарско мислење и 
имплицитно антиципираат соодветни теориски проседеа. Многу од нив 
подоцна ќе можеме да ги препознаеме во значајни театарски појави и 
движења што се подразбираат под синтагмата „социјален и општествено-
политички ангажман на театарот на ХХ век“ - или едноставно речено 
„политички театар“. 

Овој труд ќе се занимава значи со истражување на односите кои, во 
препознатливиот модел на револуционерно-политичкиот театар на Војдан 
Чернодрински, т.е. во севкупниот театарски чин во неговото создавање, 
изведување, примање, се остварувале и испреплетувале меѓу 
заинтересираните позиции на изведувачите револуционери и публиката 
широките народни слоеви кои треба да се поттикнат на револуционерно 
политички ангажман, од една страна, и хегемонистичките заговорници и 



нивната репресивна власт воспоставена како апсолутен сопственик на 
просторот на играта на кој се одигрува претставата, од друга страна. Тоа 
значи, ќе се впуштиме во откривање на театарскиот модел што Чернодрински 
како заговорник на револуционерното движење го создал за време на својата 
емиграција во Бугарија. Тој театар има очигледни и значајни референци и на 
просторот за игра во рамките на туѓа држава, Бугарија, а и на просторот на сè 
уште неослободената татковина, Македонија. Меѓутоа, тој простор го опфаќа 
и Балканот како поле на испреплетени интереси, борба за доминација, но и 
борба за ослободување и еманципација на македонскиот народ. 
Чернодрински со својот театар во ограничено сценско време и во конкретно 
строго зададен простор со својот театарски исказ се впушта во борба за 
вистината, сонувајќи го пред лицето на индиферентниот свет истовремено и 
својот сон за слобода и својот театарски сон. 

 
Авторот 

 
 
 
 
 

СВЕТОТ Е СЦЕНА НА, ОСЛОБОДИТЕЛНАТА РЕВОЛУЦИЈА ИЛИ 
КОГА И КАДЕ СЕ ОДИГРУВА ДРАМСКАТА ПРИКАЗНА 

 
Во текот на последните децении на минатиот век, време кое е 

одбележено со бурни настани и време кое го одбележува младешкиот 
ентузијазам на Војдан Чернодрински, на широкиот, но разделен балкански 
простор, процесот на национално ослободување на извесен број балкански 
народи е скоро завршен и за прв пат во тие новосоздадени кнежевства се 
воспоставени соодветни демократски слободи и извесни граѓански права. 
Отоманската империја, односно „болниот на Босфорот“2, како што ја 
нарекуваат тогаш, е во својот залез и пред своето распаѓање. Меѓутоа 
нејзиниот гломазен, инертен, но сепак доволно моќен 
државноадминистративен апарат, сè уште како тешка пајажина се простира 
низ неослободените простори на Балканот и со своите шепи силно ја 
притиска и ја ограничува Македонија. Иако по Берлинскиот договор од 1878 
година, со извесен број негови одлуки се предвидуваат соодветни реформи и 
слободи во Македонија, тие не се остваруваат и таа останува единствениот сè 
уште неослободен простор на Балканот3. При таков распоред на силите и 
интересите, не секогаш слободата од едниот значи и автоматски реална 
слобода за оној кој чезнее по неа, туку може да биде ново ропство од оној 



што те „ослободил“. Односно, во ситуација во која за некого постои можност 
за потполна афирмација, а за друг не постои никаква, како што се случувало 
и многу пати порано во историјата, со промената на општествено-
политичките прилики, со освојувањето на слободата, се освојуваат и други 
простори, се менуваат состојби, а со самото тоа се менува и позицијата на 
уметноста и на театарот како дел од неа и односот на власта кон него. 

И во овој случај, во новосоздадените балкански држави-кнежевства, 
театарот е израз на нововоспоставената државност, односно на власта, и тој 
претставува знак на национална еманципација и индентификација. Со самото 
тоа, во рацете на власта се наоѓа просторот во кој таа ја остварува својата 
држава како национален простор, но таа владее и со театарскиот простор 
односно таа е негов сопственик. Таа, власта, значи, одлучува за него, таа го 
воспоставува, го именува или го негира, во зависност од своите цели и 
потреби, но и го заштитува и подржува. Театарот е истовремено и резултат и 
афирмација на власта, а и тој, преку својата апологија на власта ја афирмира 
неа, но се афирмира и се потврдува себеси. Меѓутоа, во тоа време, на самиот 
крај на векот, во рамките на Отоманската империја не постои македонски 
театарски простор. Не постои од проста причина што не е воспоставена и не 
постои ни држава на македонскиот народ, која како таква тој театарски 
простор во рамките на својот национален и државен простор ќе го одредува 
таа самата и ќе го инаугурира во рамките на својата еманципација и 
афирмација како држава. Бидејќи Македонија е сè уште неослободен 
простор, Отоманската империја како поробувач управува со тој простор, го 
режира и го одредува како маргинално прашање. Театарскиот простор на 
територијата на Македонија, како и на територијата на целата Отоманска 
империја, претставува само место за забава на сиромашните и нивно 
одвојување од жестоката секојдневна реалност. Всушност, тој простор е 
лакрдија фрлена на периферијата на општествените настани. Меѓутоа таа 
позиција не треба воопшто да зачудува, затоа што таа е во согласност со 
сфаќањето што во тој период во рамките на Империјата владее за сценската 
игра. Театарот, односно неговиот креативен простор, е само обичен Караѓоз4, 
без некоја голема потреба од него, па дури многу често е употребуван и како 
навреда или пак во погрдна смисла на зборот. 

Во таква строго одредена и затворена ситуација, во екстремно жестоки и 
крајно непримерни општествено-политички и економски прилики, израснува 
и созрева Војдан Чернодрински. Неговото фундаментално осознавање на 
светот во најраната младост ограничено е со синорот на неговото родно 
Селце во околината на Дебар, и нема никакви атипични белези, ниту пак во 
било што се разликува со некоја специфика или посебност од сознанијата на 
неговата генерација. Светот во кој расне и живее Чернодрински е врамен во 



етичките норми и сфаќања на едно традиционално свештеничко семејство и 
исполнет со сите познати атрибути на поробена животна егзистенција. 
Глобално гледано, на ниво на пошироката социјална средина, тоа е простор 
исполнет со неправди и обесправеност, со безмилосна економска 
експлоатација и осиромашување, со изразито големи даноци, давачки и 
ограбувања и со секојдневни непријатности од секаков вид. Истовремено, тоа 
е и простор на насилство, нерамноправност, физичка и културна репресија и 
целосна деградација на човекот. Тоа е време во кое животот има сè помала 
вредност и како краен егзил од таа состојба се појавуваат сè почестите и сè 
побројните емигрантски екзодуси во соседните, веќе ослободени кнежевства, 
или пак во прекуокенските земји. Меѓутоа, во кругот на своето семејство, 
Чернодрински живее и една друга, многу впечатлива и инспиративна 
стварност. Таа стварност е семејниот пејсаж со атмосфера на достоинство, 
грижа, мудрост и верност што ја создава и гради неговата мајка, а од друга 
страна, светот што го создава неговиот татко, селски свештеник, е свет полн 
со талент и знаење, со смисла и интерес за националното и фолклорно 
богатство, со впечатлива ерудиција, но и со храброст, разборитост, 
љубопитност, бунтовност и правдољубивост. Таа интимна средина што ја 
гради семејството го претставува основниот инспиративен избор од кој 
Војдан се напојува и кој подоцна ќе го одреди неговото чувство за добро и 
лошо, убаво и грдо, праведно и неправедно, односно ќе го одреди неговото 
распознавање на ангелите и ѓаволите, но истовремено ќе го одреди и 
неговото прецизно чувство за национална припадност. Во таа средина, 
односно во тој простор, најнапред ќе се разбуди неговата непомирливост со 
понижувањето, нерамноправноста и над сè со ропството, и како психолошко-
ментална состојба, и како објективна егзистенцијално-физичка стварност. 

Од таа средина и во таков простор ќе израсне неговото одбивање да се 
помири со насилството и агресијата, со деспотизмот и тиранијата и неговото 
негирање на секаква потчинетост и обесправеност. Оттаму секако 
произлегува и неговото спротивставување, пружање отпор, бунтување во 
името на правдата и во името на слободата, на поединецот и на заедницата, 
односно оттаму кај него ќе се развие наклоност кон уметноста и она 
Шелингово чувство за убавото, кое како креативен исказ може да влијае на 
средината, па со тоа и да го менува и да го создава светот. Така фундирани, 
неговото разбирање и сфаќање на светот подоцна ќе му дадат печат на 
неговиот животен избор и ќе го формулираат неговиот животен и естетски 
исказ. Меѓутоа, по повеќегодишно селење на неговото семејство од место во 
место и барање на подобар живот, оттргнат од својот оневозможен и поробен 
животен и театарски простор, Чернодрински во текот на 1890 година ќе се 
најде во еден друг, за него туѓ, во извесна смисла непознат, но и 



социополитички и културно разбрануван простор. Тоа е просторот во кој 
живеат околу 70.0005 политички и економски емигранти од Македонија во 
Бугарија. Меѓутоа и во тој простор, тие емигранти со големи идеали и уште 
повеќе изгубени илузии, повторно се граѓани од втор ред. Тие ни таму немаат 
слобода, социјална правда, не им се признати националните права, имаат 
ограничени можности за искажување на националната култура и богатство 
или пак за практицирање на својата конфесија, а во тој контекст тие се и без 
простор за јавна социјално-културна комуникација и еманципација, односно 
меѓу другите скратени можности, немаат ни свој театар. Во тој врел котел 
под туѓо небо, во првите години на прибирање животно и творечко искуство, 
и во периодот на вклучување во несигурниот и опасен живот на 
македонската емиграција, Чернодрински воедно ќе биде и сведок и 
соучесник-двигател на многу значајни, слободно може да се рече, пресудни 
процеси и токови во развојот на македонската култура, посебно театарот. Тој 
истовремено ќе има свое одредено место и во заживувањето и 
раздвижувањето на македонското револуционерно движење и во растежот и 
афирмацијата на таканареченото „македонско дело“6. 

Во првите години на последната деценија од минатиот век, во периодот 
помеѓу. 1891 и 1894 година, ќе биде сè повидна и поочигледна желбата на 
„македонскиот роб“7 да се спротивстави на тиранијата, да дигне востание и 
да поведе своја револуција преку која својата постојна обезличена состојба 
суштински ќе ја промени. Во тој период истовремено се јавуваат и првите 
револуционерни организирања и сè почесто и сè повидно се манифестира 
македонската самосвест и самобитност. Предводник на тие бунтовни 
движења е младата македонска интелигенција, која во Бугарија се наоѓа на 
школување. На различни начини, таа подеднакво успешно и во 
неослободената татковина и во својот емигрантски простор ги манифестира 
своите слободоумни и слободарски идеи. Целото свое знаење и умеење и 
сите расположиви средства, таа ги употребува за да се организира и 
ангажирано да делува во настојувањето да се создаде и да се изгради 
револуционерна организација, која ќе биде инспиратор и движечка сила во 
борбата за ослободување на Македонија од туѓите интереси. Таа 
револуционерна организација треба да биде заговорник на борбата за 
слободна, независна и автономна македонска држава. Меѓутоа, идејните 
водачи на македонското револуционерно движење нема да ги дефинираат 
стратешките определувања на правците за револуционерно ангажирање и 
делување само како метод на оружена револуционерна борба, туку и на 
начин кој треба да обезбеди место и можности и за целосни промени и место 
и простор во кои ќе доминираат разновидни форми. Тие форми ќе треба да 
имаат свои развиени појавни сегменти, особено на емигрантскиот простор во 



кој другите видови на борба се ограничени и оневозможени, а просторот за 
активно политичко делување е стеснет. Затоа македонската емиграција, 
поттикната од младата интелигенција, ќе се организира на тие за неа трусни 
простори на делување, пронаоѓајќи во даденото време легални можности на 
собирање, поврзувајќи се и здружувајќи се на начин кој е својствен на тој 
свет. Во сите свои формации, како економски, така и политички или 
студентски, таа се наоѓа на маргината на тој свет. Токму затоа, таму, на 
периферијата на општеството, сите тие принудни емигранти се среќаваат и се 
дружат по софиските кафеани и крчми, спонтано создавајќи атмосфера и 
услови за организирано револуционерно движење. Во стари, сенишни 
студентски амбиенти, во напуштени или заборавени сали и магацини, тие 
емигранти започнуваат да се состануваат и да се организираат. Пред сè, 
младата македонска интелигенција како инспиратор на сите идеи, започнува 
да основа и формира свои литерарни клубови, еснафски здруженија, 
татковински кружоци или пак информативни гласила. Во рамките на своите 
официјални и јавно прокламирани стручни и литературни активности, таа ќе 
почне да ги реализира своите идеи за „прибирање сомисленици што да 
заминат во Македонија и таму на местото... да подготвуваат терен за 
револуционерно движење во сообразност со месните услови“8. Со таквата 
своја активност и со таквото делување овие млади револуционерни 
ентузијасти, на кои им припаѓа и Чернодрински, ќе го претворат просторот 
на бугарската држава во полигон за свој револуционерен егзерцир и место на 
кое прогресивниот дел на македонската емиграција ќе води политичка и 
револуционерна битка за независност и национално и социјално 
ослободување на Македонија: 

Затоа не е случајно што токму тогаш и токму таму се појавува и 
дејствува неколку пати забрануваната „Млада македонска литературна 
дружина“9 и нејзиниот орган „ЛОЗА“, од чии страници се шират идеите за 
автономија и македонска самосвест и еманцинација. Исто така, таму 
излегуваат и значајните весници: „МАКЕДОНИЈА“, „ГЛАС 
МАКЕДОНСКИ“10, „РЕВОЛУЦИЈА“; истовремено, во таа средина, како 
питомец на Воената Академија престојува и Гоце Делчев11, а социјалистот 
Васил Главинов12 ја основа и првата „Македонска Социјалистичка Група“. 

Ова динамично револуционерно движење, чиј значаен ангажман видно 
се манифестира и конкретно на просторот во Македонија, овозможува како 
резултат на разбудената самосвест и настанатите услови во тој период, 
поточно во 1893 година во Солун да се собере група млади македонски 
интелектуалци и ентузијасти и да формира Внатрешна Македонска 
Револуционерна Организација (ВМРО)13 со свој Централен Македонски 
Револуционерен Комитет (ЦМРК). Таа организација, со создавањето на 



идејна основа и стратегија за организирано револуционерно делување, ќе 
стане најзначајната сила на македонската револуција што се подготвува, па 
со самото тоа ќе има и пресвртно историско значење за Македонија и 
нејзниот народ. 

Меѓутоа, ова раздвижување на народот во неослободена Македонија и 
на македонската емиграција во Бугарија, станува вистински ноќен кошмар за 
тогаш владеачката класа, буржоазијата, и за властодршците на соседните, 
веќе ослободени балкански држави. Ваквиот организиран револуционерен 
ангажман и ваквиот развој на настаните претставува голема пречка за 
остварување на хегемонистичките цели на тие балкански буржоаски држави 
и нивните сè поизразени и појасно искажани аспирации и територијални 
претензии во однос на Македонија. 

Заради сето тоа, најголемиот дел од нивните настојувања и тенденции ќе 
бидат насочени кон воспоставување доминантно и одлучувачко влијание врз 
македонската емиграција, а особено на нејзиното динамично и активно 
револуционерно јадро што делува во контроверзните и лицемерни услови во 
Бугарија. Разбирливо е тогаш што најагресивни и најистрајни во тоа 
наметливо атакување врз „македонското дело“ ќе бидат бугарската 
властодржечка буржоазија и бугарскиот двор. 

Живеејќи во револуционерна, бунтовна и опасна стварност, само по себе 
се разбира дека Чернодрински се приклонува кон прогресивниот корпус на 
македонската емиграција во Софија. Во таа средина, во просторот на игра со 
кој управува бугарскиот кнежевски двор и бугарската хегемонистичка 
буржоазија, кои со сите свои средства настојуваат македонската емиграција 
да ја претворат во орудие за своите освојувачки интереси, гимназијалецот 
Чернодрински сè уште незнаејќи ја максимата Tottus Mundis Agit 
Histrionem осознава дека сиот свет околу него е еден голем театар, а особено 
просторот во кој тој живее и во кој се обидува да опстои. Тој знае дека 
репресивниот простор е само уште една голема сцена на која треба да се 
одигра национално-ослободителната и социјална револуција и на кој треба да 
се зароди културната еманципација и дека на таа сцена мора да се игра со 
сиот жар и без остаток. А често пати влогот во играта е самиот живот. Тој 
храбро и решително стапува на просторот за игра во туѓата држава, а под 
влијание на порано забранетата, а во текот на 1894 година обновената 
„Млада македонска дружина“, формира литературно-театарски кружок, 
„Македонски зговор“. Основањето на кружокот скоро целосно се поклопува 
со основањето на ВМРО. Преку своето театарско делување во него и со 
својот директен и сугестивен театарски исказ, Чернодрински активно се 
вклучува во процесите на револуционерната борба. Смрт или слобода. 



Вложувајќи го во тоа својот живот, Чернодрински започнува да игра свој 
театар и со тоа, од ништо и без конкретни театарски примери на кои ќе се 
угледа, го започнува својот политички и уметнички ангажман. Неговото 
театарско дело е упатено кон националната средина, која има сосема оскудно 
и сиромашно наследство од театарска култура, во традиционална и пред сè 
граѓанска смисла на тој термин. Во своето економски сиромашно наследство, 
таа средина не може да ги апсолвира театарските традиции на веќе 
забревтаната Европа, туку единствено преку искуствата на соседните веќе 
ослободени народи и култури и во независниот политички насочен и пркосен 
театарски експеримент на учителот Јордан Хаџи Константинов-Џинот14, во 
средината на педесеттите години на минатиот век, можеше да има 
неискористени инспиративни примери за создавање на театарска игра и 
активен театарски простор. 

Токму затоа Чернодрински го искористи театарскиот простор како 
сегмент на големиот државен простор, за да го воспостави единствениот 
можен модел на театар кој ќе го одрази неговиот свет-сон, неговиот пат кон 
слободата. Во тие услови тој не може, а нема ни потреба, да воспоставува 
модел на театар кој ќе биде апологија на власта, ниту на Отоманската 
империја, ниту на Бугарското кнежевство. Таквата апологија тој остава да ја 
прави на својата страна од барикадите оној материјално добростоечки дел од 
емиграцијата. Тие распродавачи на сè што може да се продаде и од тоа не 
бирајќи средства лесно да се заработи, себично ќе бараат место под туѓото 
сонце и со тоа преку различни општествени активности ќе воспоставуваат 
поданичка сервилност и послушност кон власта. Таквата сервилна позиција 
се разбира за Чернодрински е неприфатлив пример, според кој просторот на 
игра ќе треба да биде претворен во простор за исполнување на желбите и 
место каде што ќе се реализира и афирмира власта. А таа можност 
Чернодрински секако не ја прифаќа. Сфаќајќи што е императив на времето во 
кое живее, Чернодрински не ја избира ни втората можност, со која просторот 
на театарската игра ќе треба да се сфати како простор на сопствениот живот 
и оживување на сопствената уметничка инспирација, односно како можност 
под наметката и под маската на „Македонски зговор“ да се реализира и 
афирмира себеси, а во рамките на претставата да се оствари себеси како 
илузија на автентичност. Чернодрински ја одбира третата, можеби и 
најопасна можност, а тоа е моделот на театар во кој просторот на сценска 
игра станува место на кое се укажува на причините за одредени состојби, на 
кој се именува власта, се посочува тиранијата, се означува причината за 
ропството и потчинетоста, место на кое се откриваат причините за 
нерамноправноста, на кое се разоткрива социјалната неправда и 
експлоатација, место на политички ангажман, агитација, револуционерна 



акција и борбен заговор. Тој е определува за ваков театарски модел со јасна 
цел и идеја да создаде жив простор преку кој младата македонска 
интелигенција ќе комуницира со својата околина, ќе ги воспитува и ќе ги 
поттикнува сонародниците на акција. Чернодрински во тој театарски модел 
истовремено ќе покаже нескриени амбиции да создаде и уметнички 
креативен чин кој ќе има свои релевантни естетски вредности. Така 
театарскиот простор на Чернодрински не е повеќе само место на театарска 
игра, само театарска сцена самозадоволно затворена во себе, туку жив 
полигон на идеи, трибина која отвора патишта за разрешување на 
наталожените баласти на немоќта. Неговиот театарски простор не е само 
просторот на сцената или пак само физичкиот простор на Кнежевството 
Бугарија, туку и општествено-политичкиот и културниот простор на 
Македонија и Балканот како неделива геополитичка целина. Затоа 
Чернодрински широко ја отвора вратата на својот театар кон идеите на 
револуционерното движење кое ќе донесе ослободување, а тој самиот 
станува на извесен начин негов трибун. Ваквата игра, овој театарски модел 
на директна политичка агитација и овој сценски простор со сериозни 
естетски амбиции, стануваат опасни бидејќи ѐ се измолкнуваат на тоталната 
контрола на власта. Таа, власта, е директно загрозена, затоа што тој модел е 
свртен кон средината и народот кој треба да се разбуди, да се открие себеси, 
да се организира, да се бори и да ја оствари својата слобода. Неговиот 
естетски и политички исказ е наменет на сите оние кои во него треба да го 
пронајдат својот вистински човечки лик. 

Во понатамошното истражување и анализа на творештвото на 
Чернодрински, ќе се обидеме до крај да го развиеме ова естетско 
согледување, да ја поткрепиме тезата за неговиот театарски модел и неговото 
творештво и да укажеме на сите вредности и атрибути што го 
карактеризираат како таков. Тоа што кон средината на последната деценија 
на минатиот век тој модел се инаугурира како најрадикална форма на 
неговиот политички и театарски ангажман, е само последица и императив на 
времето, односно белег на растреперената и млада бунтовничка крв, 
Неговите подоцнежни творби кои го затвораат тој круг долг една деценија, се 
резултат на смирени, продлабочени и луцидни остварувања со префинет 
естетски концепт. 

 
 
 
 
 

ДРВАРИ ИЛИ СЛИКА ОД НЕОСЛОБОДЕНИОТ КРАЈ: 



ИЗГУБЕНАТА ЧЕСТ НА ТРАЈАН М. 
 
За да може со својот младински културен кружок „Македонски зговор“, 

а чиј основач е тој самиот, на 15 февруари 1895 година да ги прикаже своите 
први претстави „ДРВАРИ“ и „ВО МЕАНАТА“, Чернодрински мора да најде 
и да се избори за соодветен простор на игра што ќе одговара на неговите 
револуционерни идеи и на неговите театарски потреби. Всушност под 
директно влијание на порано забранетата „Млада македонска дружина“ и 
идеите што таа ги заговара, тој ќе бара такво општо прифатено и адекватно 
место, што ќе може да го претвори во простор за реализација на 
револуционерните ставови и определувања и место кое ќе овозможи широк 
опсег на делување меѓу македонската емиграција. 

Тој театарски простор кој истовремено ќе биде воспоставен и како 
соодветен театарски модел, во чија рамка Чернодрински ќе ги реализира 
своите претстави/искази, тој мора да го бара таму, каде што се наоѓа и каде 
што се движи и делува најголемиот дел од прогресивната револуционерна 
македонска емиграција. Како што е веќе речено, таа во тој период и на тој 
простор се наоѓа на маргината, на периферијата од официјалниот општествен 
живот на тогашна Софија. Односно, таа периферија, овде сфатена и 
фигуративно и практично, се оние разни читални, литерарни клубови, 
адаптирани простории за работа на разни добротворни друштва, еснафи, 
зачадени кафеани и крчми. Тоа секако ќе треба да бидат и просториите на 
кои ќе делува Чернодрински. Но истовремено, тие простори за игра на кои 
Чернодрински ќе ја игра својата театарско-револуционерна игра, ќе бидат 
одредени и фиксирани во рамката на изразито сиромашна економска моќ, без 
основни материјални и финансиски средства, и без сериозна можност за 
основање на постојани читални/сценски простори во кои би се играле 
претставите. Читалните кои се всушност „изнајмена просторија за читална и 
состаноци, опремена со неколку клупи, две маси, две-три списанија, весници 
и книги“15, како културен простор и место на исказ се најприсутната форма 
на делување во тој период во Софија... Тие претставуваат истовремено и 
место каде што луѓето, најчесто учените младинци, се собираат поради своја 
евентуална надградба и самообразување, поради размена на искуства и 
добивање нови сознанија, но исто така и поради просветителско и политичко 
делување врз оние социјални слоеви, чие образовно ниво е ниско и чија 
општествена и револуционерна свест не е доволно развиена. 

Затоа, за да може уште со својот прв обид да го сврти вниманието на 
активноста на „Македонски зговор“ и да почне да ги реализира своите 
амбициозни намери и идеи, со што ќе може да ја постигне и својата 
пропагандно-политичка цел на големиот државен простор за игра, 



Чернодрински со свои средства и со помош на доброволни прилози, и со цел 
за што помасовна посета, успева за одредени денови да го изнајми веќе 
афирмираниот театарски салон „Славјанска беседа“. Таму на тој простор, 
како што ни покажува единствениот достапен и веродостоен податок од тоа 
време, неговите „СПОМЕНИ“, Чернодрински ги одржува и ги прикажува со 
својата прва театарска дружина „Македонски зговор“, првите уметнички 
вечеринки и првите сценски обиди „ВО МЕАНАТА“ и „ДРВАРИ“. Секако 
дека тој салон и добро познат простор со широка намена, мора да биде 
преуреден во сценски простор, во кој ќе се случува поинаков театар и кој ќе 
биде трибина за идеите што се значајни за „Македонски зговор“, односно за 
револуционерното движење што тој го заговара. 

Со оглед на тоа дека не постојат подробни податоци за едночинката „ВО 
МЕАНАТА“, а ниту до сега е пронајден нејзин примерок, во овој случај ќе се 
задржиме само на примерот на првоизведениот и до денес сочуван драмски 
обид на Чернодрински, драмолетот „ДРВАРИ“, и на една можна вечеринка 
на која е прикажана истоимената претстава. 

Кој е тој простор на сценска игра, што опфаќа сцени од македонскиот 
живот16 во овој скромен текст, напишан во ракопис некаде во текот на 1894 
година на само 12 страници? 

Сценски објективната и гледана стварност, односно онаа стварност што 
гледачот ја перцепира на просторот на сценската игра, е шума во близина на 
некое село во Македонија. Меѓутоа тој простор истовремено претставува и 
знак кој означува и место на економска експлоатација над луѓето. Дрварите 
се апсолутно сиромашни, не поседуваат ништо материјално и мораат да сечат 
ничии дрва или државна шума за да можат да преживеат. Тој простор што го 
нуди Чернодрински од друга страна претставува и знак кој означува 
перманентно угнетување и насилство над недолжното население, но и место 
на неговото, на населението, незадоволство, револт и индивидуален отпор. 
Но според Чернодрински, тој простор истовремено е означен и како позиција 
која ја проблематизира човековата свест и достоинство и место на кое се бара 
соодветна егзистенцијална етика и морал. „И сè и сè да трпиш, ама кога и 
честа сакат да ти ја расипат, е тогај не се трпит. Со честа живеит чоек... А без 
неа зашто ти е живот!“ 17. Тоа е основниот хуманистички став и идејна порака 
од која поаѓа Чернодрински во овој свој исказ. Изведувајќи ги на просторот, 
во кој се одигрува сценската игра, своите јунаци Богоја и Трајан, тој во 
извесна смисла ги идеализира и ги става во ситуација во која тие мора да 
донесат решителна одлука и да му се спротивстават на злото, кое со векови 
ги окружува, и ги оневозможува. По пат на индивидуален бунт тие прават 
обид да се ослободат од неподносливото насилство што се врши над нивните 



семејства и според своите етички норми, се обидуваат да го сочуваат своето 
човечко достоинство. 

Очајните селани Богоја и Трајан донесуваат радикална одлука, „требит 
да го спростриме"18 велат и го спроструваат исто онака, како што ги 
спроструваат дрвата во шумата што ја сечат, односно го убиваат ограбувачот 
и насилникот Имер-ага. Ослободувајќи ја на тој начин сета своја негативна 
енергија, тие го истураат својот гнев и бес врз неговиот беспомошен труп. 
„(На сцената излегуваат тројцата селани и го ритаат Турчинот)“19 вели 
режисерската дидаскалија. 

Но и во овој случај, како и многу пати подоцна во исказот на 
Чернодрински, лесно се воочува дека нивниот одмазнички чин не 
претставува верска или национална, туку класна нетрпеливост и обичен 
човечки револт кој произлегува од неговата човечка повреденост. Двајцата 
дрвари на крајот на сцената и сами го потврдуваат таквото мислење. 

Во „ДРВАРИ“ меѓу другото многу лесно може да се забележи и идејната 
блискост на Чернодрински со „Македонската Социјалистичка Група“ на 
Васил Главинов. Тоа влијание на социјалистите врз исказот на Чернодрински 
и неговата борба и тежнеење за подобар и социјално праведен свет, ќе се 
провлекува низ сите претстави што тој ќе ги создаде како со кружокот 
„Македонски зговор“, така и со подоцна формираниот театар „Скрб и утеха“. 
Токму затоа, тој од сцената постојано заговара отпор и бунтување против 
социјално понижувачката состојба на луѓето и се залага за отстранување и 
исчезнување на сите сили кои таа состојба ја воспоставуваат и одржуваат. 

Имајќи го ова сознание, повеќе од јасно е дека убиството и 
затрупувањето на Имер-ага во длабока дупка, за да не може никој да го најде, 
во просторот на гледање единствено може да се чита во склад со тие идеи и 
да се разбере како негово потполно исчезнување. Трајан тоа становиште и 
експлицитно го презентира на просторот на сценската игра, а оттаму и го 
пласира во просторот на онаа другата, егзистенцијално релевантна игра: 
„Кучиња м'рсни ќе ви дојдеме до акот на сите! Вие нè тепате, ами и ние не ќе 
м'лчиме веќе. Око за око, заб за заб... Тепајте вие нас, а ние вас да видиме кој 
ќе престаса... Вие сте силни за тие што се ко овци, ама за сите вие сте слаби, 
вие сте ништо... “20. 

Овде нивниот вајолентен чин, преземен во одбрана на сопственото 
самоодржување, не означува само одмазда над господарите кои ги газат, ги 
ограбуваат и ги понижуваат, туку тоа е и јавен исказ на двајца бунтовници од 
просторот за сценска игра и ангажман преку кој се чита и разбира барање за 
лична и заедничка слобода на народот како колективитет. Во него јасно се 
именува одбраната на честа и човечкото достоинство и се афирмира етичката 
димензија на постоењето. Јунаците на оваа „сцена од македонскиот живот“21 



знаат дека тука, во селото во кое луѓето се покорни, сами и уплашени, ништо 
не можат да сторат сами како индивидуалци, туку само со заеднички сили на 
целиот колективитет. Чернодрински верува во организирано делување. А 
бидејќи условите за револуционерно востание во тој период сè уште не се 
дојдени на она ниво за да можат да го ветат саканиот резултат, неговите 
јунаци Богоја и Трајан мораат за извесно време да побегнат и да се скријат во 
соседните, веќе ослободени словенски земји и таму да се подготвуваат за 
настаните што ги присакуваат: „Ќе одиме по Бугарија, по Србија али по 
Влашко“22, велат тие. Ќе отидат таму за да побегнат од репресиите, но и за да 
заработат, да ги заштитат под чадорот и чемерот на емиграцијата своите 
семејства, или, а тоа Чернодрински особено го нагласува, да се организираат 
и потоа сите тие обесправени и оневозможени луѓе да се вратат во земјата и 
заедно да ја ослободат. „Ако не, по неколку години е други наши браќа 
истерани од нашето село ко нас ќе дојдеме со пушка в раци в селово, ќе се 
биеме“23. 

 Но на самиот крај на оваа сцена, пред да го напуштат просторот на 
сцената, односно пред тие да заминат во неизвесноста што ја нуди 
лавиринтот на емиграцијата, останува да опоменува сенишната слика на 
саканиот, но неослободен роден крај. И токму затоа, пред самото заминување 
со кое стануваат вечни туѓинци во туѓ свет, тие се заколнуваат дека ќе ги 
уништат своите тирани и експлоататори. И повторно, таа енергична, 
емотивно набиена бескомпромисна заклетва е упатена пред сè на 
растреперената и возбудена публика и експлицитно потврдува дека не се 
работи за верска нетрпеливост. „Смрт на агите“24, а не „Смрт на Турците“, 
довикнуваат тие кон гледалиштето, и потоа енергично и воинствено го 
напуштаат просторот на сценската игра, додека завесата полека се спушта. 

Но, кој ја сочинува публиката на која и се упатуваат овие сценски 
реплики и пораки? На кого се однесува оваа сценска игра и кој ги гледа 
воодушевено Чернодрински и другарите од „Македонски зговор“? 

Таа публика, тие гледачи и примачи на пораките се пред сè истите тие 
македонски бегалци, некогашни дрвари, работници, сточари, селани, ситни 
селски занаетчии од Македонија, кои сега во емигрантска Софија станале 
бозаџии, пекари, физички работници, ѕидари, ситни занаетчии или пак се 
занимаваат со некоја друга потценета професија, само за да можат да 
преживеат. И сите тие, кои заради економските и политичките (не)прилики 
се нашле таму во тој за нив застрашувачки простор, сега носталгично го 
сонуваат својот сон за враќање во татковината, го сонуваат сонот за слобода. 
Исто онака како што тоа на почетокот на сценската игра го сонуваат Трајан и 
Богоја, чезнеејќи: „Да дајт господ некоја слободија... Оту не се живеит вака... 
“25. 



Меѓутоа, многумина од тие селани емигранти под бремето на 
неснаоѓањето едноставно се препуштиле на летаргијата и баруштината на 
емигрантскиот живот, безнадежно чамејќи и мечтаејќи за нивната слобода, за 
нивната изгубена чест и нивните изгубени домови во заборавениот крај. А тој 
свет на сиромаси, свет на жестоки судбини, свет на јад и чемер на 
економската емиграција сè уште е неук и необразован и, просто, гладен, 
макар и за една илузија на поубава стварност. Сосема разбирливо, тој свет е 
без големи познавања на европската култура и демократската традиција, а за 
познавањето на театарот и искуството во контекстот на западноевропското 
мислење на театарот во тој период и не може да се зборува. Заради сето тоа, 
Чернодрински самоиницијативно и спонтано, потпирајќи се само на своето 
внатрешно чувство и интуиција и раководејќи се од своето сфаќање за 
театарот, ја наоѓа онаа форма и оној начин на театарски исказ, кој е најблизок 
до таа публика, кој комуницира со неа и кој таа публика може да го прими и 
разбере како свој. Како што делата и документите на Чернодрински ни 
укажуваат, во тој изнајмен и стеснет простор, (што воедно претставува и 
двојно туѓ простор на игра), на гледаниот простор на сцената сè е 
редуцирано, сè е поедноставено. Сиот театарски инструментариум и 
реквизитариум е потиснат и сведен на својата основна и едноставна 
знаковност и функционалност. Дијалогот е рудиментиран и поедноставен, 
сценското дејство е упростено, мизансценот и сценското движење се сведени 
на основната функција. Само физисот, а особено реалистичниот говор на 
актерите/изведувачите е искористен до максимум. Актерот е ставен на 
преден план, а неговиот експлицитен исказ е подигнат на ниво на емотивен 
патос. Присуството на актерот е всушност потенцирано до крајни можности, 
бидејќи во тој момент вербално-говорниот исказ и емотивниот набој на 
ликовите е примарниот елемент, преку кој се пренесува пораката во 
просторот на гледање. Тоа што ѐ се кажува на публиката и она што таа 
самата го гледа, стануваат поттикнувачки гестови за неа. Затоа неговиот 
глобален театарски исказ во тој период може да се дефинира како естетски 
модел на редуцирана, но директна дидактична агитка што ја одразува 
неподносливата стварност. Се разбира, неговото лично искуство и знаење, а и 
тој самиот како дел на тој театар, каде што македонската емиграција се 
обидува да се исправи и да дојде до своето достоинство, се уште поголема 
причина за воспоставување на таков едноставен и широко популистички 
директен агитат-театарски модел кој е близок и разбирлив за широките 
народни слоеви. Таа публика, односно тие гледачи, сега се соочени со својата 
изгубена и потисната слика. Чернодрински ги соочува своите гледачи со себе 
самите, со нивните сопствени дилеми, со нивната неразбудена свест, нивните 
оптеретени совести, со нивните неискажани соништа, ноќни кошмари и 



отворено и директно на сцената ја именува онаа сила, што е вистинската 
причина за нивните зла и несреќи. Тој отворено ги именува тиранијата, 
деспотизмот и ропството со нивните вистински имиња, но покажува и начин 
на кој треба да се поплочи патот до слободата, начин како да се отфрли 
јаремот на ропството. Тоа според него мора да биде организирано масовно 
општонародно вооружено востание: „С други наши браќа истерани од 
нашето село ко нас ќе дојдиме со пушка в раци в селово, ќе се биеме“26, му 
довикува Чернодрински на народот в лице. Тоа е истото определување за 
единство, заедно, сите како еден, што се појавува и во неговите подоцнежни 
претстави, и каде што во развиена, елаборирана естетска форма ќе биде 
експлицирано и кое ќе се покаже како средишно место на целокупниот 
театарски исказ и на револуционерниот ангажман на Чернодрински. 

Организирање и кревање револуција и востание е прашање на честа, 
прашање на достоинството на секого, но неговиот повик кон гледачите 
делува уште посилно заради позадината што се открива зад него. 
Застапувајќи ги и афирмирајќи ги идеите на ВМРО, Чернодрински дословно 
на публиката ѐ кажува, дека просторот на борба не е туѓината, туку родната 
почва што треба да се ослободи и тоа не со помош отстрана и помош на 
други, туку со сопствени сили. „Ќе се вратиме“27 вели Трајан и ни открива 
дека неговото дотогашно доживување и разбирање на светот се променило. 
Тој во себе ја укинал психологијата на сервилност и ропска повиеност пред 
силата на власта и деспотизмот. Тој со тоа во суштина се приближува до 
ставовите на Гоце Делчев, кој при поставувањето на стратешките параметри 
на македонската национално-ослободителна и социјална револуција вели: 
„Ропството се должи пред сè на самиот роб и кога ќе престане робот во 
душата си да биде таков, ропството исчезнува само по себеси“28. Со овој 
сценски исказ, Чернодрински за првпат ќе го претвори гледаниот простор на 
сцената (а тоа подоцна ќе биде неговото доследно и перманентно 
определување) во место од кое нема да ги изразува само своите убедувања, 
сопственото доживување на стварноста и својот суд за неа, туку и во место на 
кое се формулира идеологијата и размислувањата на револуционерното 
движење на самата ВМРО и место на кое таа јавно се презентира и афирмира. 

Меѓутоа, кружокот „Македонски зговор“ и Чернодрински на оваа 
претстава имаат и една друга публика, еден друг вид гледачи. Тоа е 
големобугарската буржоазија. Таа во тој период сè повеќе се издига и 
зацврстува, и држејќи ја цврсто власта во свои раце со помош на жбири и 
агенти, како и со помош на отуѓениот, доброситуираниот, сервилниот, 
поткупениот и кариеристички определениот дел на македонската емиграција, 
упорно се обидува да биде единствен господар на просторот за игра. Таа со 
сите сили сака да ја заузда и да ја држи под контрола целокупната активност 



и целокупното дејствување на македонското револуционерно-интелектуално 
движење и неговото јадро, а со тоа се разбира и делувањето на 
Чернодрински. 

Затоа претставите на кружокот „Македонски зговор“ и покрај тоа што се 
одвиваат на периферијата на големиот простор на игра, претставуваат чин 
кон кој бугарската власт воопшто не е индиферентна. По природата на 
работите исказот на Чернодрински е туѓ на театарскиот концепт на 
бугарската власт, која театарот го сфаќа пред сè како место за забава, наивна 
и необврзна игра и место за потврда на сопствената моќ. Оттука претставите 
на Чернодрински, со својата рационално подготвена игра и ангажманот 
вклучен во неа, претставуваат чин кој ја загрозува таа власт. За неа тоа е 
воедно и нарушување на идиличната слика за местото на безгрижна забава и 
појавување на опасност, затоа што претставите на „Македонски зговор“ и 
Чернодрински упатени до неа се многу повеќе од она што би се нарекло 
безгрижна забава. Таму, како што може да се види, се манифестира 
автономија, автохтоност и независност на македонското револуционерно 
движење. Меѓутоа, власта, гледајќи од својата олимписка височина, правејќи 
се дека не забележува за што всушност се работи таму и дека не ја разбира 
таа игра, „великодушно“ ги затвора очите пред тој загрозувачки чин, затоа 
што таа има други цели. Преку ова наводно толерирање на целата таа игра, 
власта воспоставува извесен вид контрола над сценскиот простор на игра, а 
воедно, контролирајќи го тој простор, таа ги контролира и акциите и 
делувањето на револуционерното движење и добива можност за мешање во 
неговата работа и за негово директно насочување. Но, и покрај сите 
суптилности на самата власт, Чернодрински многу директно, самосвесно и 
отворено си поигрува со неа, ѐ се спротивставува, ја именува и ги разоткрива 
сите махинации и напади врз македонската емиграција и врз македонското 
дело воопшто. Еруптивната искреност на неговите „Мајстори“ и 
документарната жестина на „Македонска Емиграција“ нешто подоцна, 
претставуваат најексплицитни и најтипични примери на таквата негова игра 
во тој период. 

Таа игра на работ на провалијата, со огледало исправено и насочено 
пред грдото лице на бугарската власт, ќе биде уште поотворена и 
поинтензивна во текот на следните неколку години. Скоро до крајот на 1897 
година, таа игра ќе му послужи на Чернодрински на тој врел сценски простор 
до крај да ја игра својата провокативна, бескомпромисна, директна и опасна 
игра со власта, но и со своите сонародници кои предавнички застанаа на 
спротивната страна од барикадата, продавајќи се и потчинувајќи се на туѓите 
интереси и желби. 



Кон своето дело „ДРВАРИ“, како предлошка за нова претстава под ново 
име „ЗЛО ЗА ЗЛО“, Чернодрински повторно ќе се наврати во самата 
квечерина на Илинденското востание. Тоа ќе биде во други зовриени 
политички услови со нова театарска трупа, со патувачкиот театар „СКРБ И 
УТЕХА“, и со нова продлабочена варијанта на својот ангажиран театарски 
модел, со кој на истиот тој простор ќе го затвори кругот што го започна со 
оваа претстава. 

 
 

 
 
МАЈСТОРИ ИЛИ ЗОШТО ТУЃИОТ ПОКРИВ ГО ПОПРАВАТЕ, А 

ЗА СЕБЕ НОВА КУЌА НЕ СИ ЅИДАТЕ 
 
Во периодот од 1895 до 1897 година во Софија, време на исклучителни 

политички и општествени превирања, Чернодрински и кружокот 
„Македонски зговор“ со редовното изведување на саботните претстави, 
поставуваат јасни и цврсти позиции на својот сценски простор на игра. И таа 
нивна активност ќе земе огромен замав. На официјалната власт меѓутоа, тој 
замав ќе ѐ пречи, и се разбира таа ќе реагира во однос на таа сценска игра, во 
однос на просторот што Чернодрински сè повеќе ќе го освојува, и не само 
тоа, туку таа ќе реагира и во однос на општествено-политичката и 
револуционерната активност што тој експлицитно ќе ја има вклучено во таа 
игра. Власта во еден момент ќе ја оттргне играта од неговите раце, ќе го 
укине неговиот скуден сценски простор на игра, и повторно, на сопствениот 
простор на игра во границите на својата држава Бугарија - ќе се појави како 
врховен сопственик на театарската и животната игра. Една од причините за 
тој исклучително театрален гест на власта, во името на одбраната на 
сопствената моќ и во името на сопствената заинтересираност за Македонија, 
секако дека е и „едноактната сцена од македоноемигрантскиот живот на 
македонски говор“29, „МАЈСТОРИ“. Како што ни покажуваат сочуваните 
документи за изведбата на оваа претстава и самиот драмски текст, ова е 
веројатно најискреното, најотвореното и најдиректното дело изведено во тој 
период на активност на кружокот „Македонски зговор“. „Мајстори“ се една 
од клучните причини за укинување на сценската игра и театарскиот простор, 
кои Чернодрински и кружокот „Македонски зговор“ ги воспоставуваа пред 
будното око на власта. 

Каква игра се игра во салонот „Славјанска беседа" и на просторот на 
лицемерното и агресивно бугарско кнежевство, кои во исто време 
претставуваат и широко собиралиште и активен простор на делување на 



најразлични слоеви и интереси на македонската емиграција, но и огромно 
поле за отстрел на сè она што афирмативно се издвојува меѓу неа. 

Револуционерниот ангажман на „Младата македонска дружина“ во 
периодот од 1894 и почетокот на 1895 година што претставува ангажман на 
онаа група, која е влезена во јадрото на ВМРО и активностите што таа ги 
инспирира, создавајќи на тој начин и отворен простор за делување на 
кружокот „Македонски зговор“, во што подоцна спаѓа и претставата 
„МАЈСТОРИ“, со ништо не оди во прилог на власта. За бугарската власт таа 
игра претставува голема препрека во остварувањето на желбите непречено да 
манипулираат со македонското емигрантско население. Таа сака 
револуционерниот жар и ентузијазам на политичката и економската 
емиграција да го подреди на своите хегемонистички аспирации и да го 
искористи во правецот на сопствените освојувачки идеи. А тие идеи јасно се 
искажуваат во нејзиното тежнеење за проширување на сопствената држава и 
остварување на својот освојувачки сон за голема, Сан-Стефанска, Бугарија. 

Како член на „Младата македонска дружина“, од позицијата на 
припадник на револуционерното движење, Чернодрински добро знае што му 
е потребно на ВМРО, таа 1895 година. Тој во „Славјанска беседа" со 
претставата „МАЈСТОРИ“ ја започнува играта на отворена агитација во 
корист на македонското револуционерно движење, залагајќи се за единство 
на емиграцијата и ги повикува своите сонародници активно, како борци, да 
пристапат кон востаничките чети. Во своите „Спомени“, Чернодрински, 
коментирајќи го времето на одигрување на претставата и односите внатре во 
македонската емиграција, вели: 

„Се разбунтува македонската емиграција во Софија. Постарите 
богаташите и амбициозните Македонци ѐ  го оспоруваа правото на „Младата 
македонска дружина“ да ја претставува Македонија. Како резултат на 
расправиите и споровите, емиграцијата се расцепи на два лагера, на два 
комитета „Македонски комитет“ под претседателство на Коста Шахов и 
„Братски сојуз“, под претседателство на Д. Ризов. Сите се оддадоа на 
словоборство, критики, напади, интриги. А политичкиот момент беше 
сублимен и ечеше, ја повикуваше емиграцијата кон еднодушност, кон 
заедничка дејност. Се наложи обединување, се свика македонскиот конгрес и 
се избра комитет на чело со Трајко Китанчев“30. 

Овде Чернодрински јасно го дефинира своето определување и позициите 
на сопствената сценска игра. Меѓутоа, да видиме како се одвивала и 
одигрувала таа игра во „МАЈСТОРИ“ и како функционирала освојувајќи го 
не само просторот на претставата во „Славјанска беседа“, туку и воопшто 
просторот на игра Кнежевството Бугарија каде што делува македонската 
емиграција воопшто. 



Чернодрински знае дека доминантниот дел на гледачите на неговите 
дела и претстави, значи оној дел на кој ѐ беше упатен театарскиот исказ и 
револуционерниот повик, и кој требаше да биде плодна почва на која тој „ќе 
го посее семето што треба да никне“31, е токму тој слој на занаетчии, 
мајстори, разни работници и младата бунтовна интелигенција кои треба да 
бидат раздвижени и кои треба да бидат ударна сила на идното востание. Тие 
работници кои го исполнуваат просторот на гледање на неговите претстави 
се поранешни селани, дрвари од истоимената едночинка, кои под 
економската или некоја друга принуда ја напуштиле татковината и сега, како 
разни мајстори, станати се составен дел на овој чемерен емигрантски 
архипелаг. Со тоа искуство и сознание Чернодрински сега во „МАЈСТОРИ“ 
го поместува просторот на сценската игра од неослободената татковина што 
го користи во „ДРВАРИ“, во просторот на несигурната егзистенција на 
разединетата, незадоволна и експлоатирана емиграција. Односно тој простор 
сега е Софија. Со тоа тој прави огромен чекор напред, исчекорувајки од 
сценскиот простор на играта и стапувајки на самиот простор на играта. 
Воедно со тоа тој ги брише границите меѓу реалното и имагинарното и меѓу 
нив повлекува знак на еднаквост. Во таков еден сооднос нивната граница е 
ирелевантна. А таму, во тој простор на игра, на просторот на претставата во 
салонот „Славјанска беседа“ присутни се сите актанти и интересенти во неа, 
и адресатите и адресантите. На едната страна секако се најистакнатите 
раководители на револуционерното движење и оние комити и членови на 
веќе укинатата „Млада македонска дружина“, како на пример Лука Церов, 
кој со строго одредена револуционерна задача учествува во играта. Тие ја 
претставуваат моторната сила на револуционерното движење и со борбен 
ангажман достојно го застапуваат македонското дело. На другата страна, 
сосема разбирливо, присуствуваат и будно ја пратат претставата и оние 
трговци и посредници, кои во интерес на своето збогатување, се претвораат 
всушност во без'рбетни полтрони и себепредавници и се ставаат во служба на 
всликобугарскиот хегемонизам. Сосема нормално, заедно со нив тука се и 
други жбири, агенти и разноразни сеирџии, кои будно ја пратат играта 
чекајќи знак да влезат во неа и да ја запрат или оневозможат. Така, сите  
Dramatis personae  на овој игроказ и на оваа политичка агитка, се наоѓаат во 
просторот на претставата и подготвени се да ги бранат своите интереси. 

 Let's the show begin. 
И сега, во тој простор на игра, Чернодрински на сцената ги изведува 

своите мајстори занаетчии, ѕидарите кои ѕидаат куќи, односно во дадениот 
случај го поправаат покривот на богатиот и „успешен“ емигрант Иванов. Во 
овој случај интересно е и тоа, што тој реално постои на државниот простор 
на играта и не е непознат меѓу емиграцијата. Всушност, тој е типичен 



егземплар на предавник, кој трчајќи алчно по што поголемо богатство се 
обезличува, го губи своето достоинство и станува предавник. А мајсторите, 
тие понижени и навредени патувачи кон небото, се незадоволни од 
состојбата во која се ставени и во која се секојдневно ограбувани и мамени. 
Тие се гневни и бесни на бескрупулозниот газда Иванов кој според нивните 
зборови „е вистински гад“32. Мајсторите ја градат таа, за тоа време, богата 
куќа на Иванов, вградувајќи и оставајќи во неа и дел од себе и од својата 
тага. 

Меѓутоа како што е познато, куќата во митологиите на многу народи и 
цивилизации е сфаќана како симбол на светот и неговата целовитост. Долу во 
темелите или подрумот е пеколот; средиштето во кое се живее е земниот 
свет, во кој човекот го има овој сегашен живот и горе над стропот на таванот 
е небесниот свет: рајот, оној простор кон кој се стреми и патува поединецот 
кон својата вечност. Оттука градењето на куќата се прима и се разбира и како 
градење на друг, поубав свет, во кој ќе може човечки достоинствено да се 
живее. Но, со самото тоа што таа куќа не е на оние што ја градат, на 
мајсторите, тоа значи дека и тој свет во кој живеат, што го градат, не е нивни. 
Тоа е туѓ свет, туѓ простор, во кој тие се само физички присутни, простор на 
кој тие не припаѓаат. Во него тие всушност престојуваат само како некои 
треперечки луѓе кои наскоро ќе бидат одувани некаде на друго место. Целиот 
нивни живот всушност се одвива во немушто напишаните писма што ги 
испраќаат до своите семејства и што ги чекаат од нив, таму некаде во 
татковината. И тие таму, на тој простор, живеат живот како сеништа и 
заискруваат секогаш кога се со оние што ги оставиле зад себе, по кои мечтаат 
и на кои им испраќаат пари за да си го откупат животот од бескрупулозните 
сопственици на нивните судбини и да преживеат во одамна поробената земја. 
За тие мајстори кои не можат себеси да си изградат куќа, да си создадат свој 
поубав свет, постојниот живот ја губи својата вредност и вистинитост. Тој 
станува лажен, бидејќи вистинскиот се наоѓа некаде на друго место. 

Во иницијалната сцена на претставата, кога просторот на гледање се 
соочува со мајсторите и ги открива во моментот на одмор, тие ја споделуваат 
меѓу себе својата тага и револт заради социјалната експлоатација и неправда 
на која се изложени и која ги истрошува. Донесувајќи ги на просторот на 
сценската игра и посочувајки на мајсторите, Чернодрински се обидува да ја 
сподели нивната судбина, да се стави на нивна страна, но истовремено да 
биде и патоказ кон нивното самоослободување и самореализирање. Повторно 
потпирајќи се и заговарајќи ги идеите на македонските социјалисти, тој 
отворено и со вистинско име ја именува нивната зла состојба. Недвосмислено 
им го покажува патот по кој треба да тргнат и им вели дека е време да се 
вратат во својот роден крај со пушка в раце, бидејќи „јунаци, јунаци фатие да 



никнет, браќа! И кога сите станиме, ко тие што имат сега из Македонија, и 
испоплашиме сите Турци, од царот до еѓуптинот, тогај таткојната наша ќе се 
ослободит... “33. 

Но, бидејќи се работи за свесен естетско дидактичен и пропаганден 
модел на театар, овие свои зборови Чернодрински ги упатува и ги наменува и 
на просторот на гледање кој го сочинува таа иста емиграција, зашто како што 
веќе укажавме, гледаната стварност на сцената е и истата животна и 
егзистенцијална стварност на просторот на игра во туѓата држава. Како што 
веќе рековме, со поставувањето на знак на еднаквост меѓу нив, за 
Чернодрински тие два простора стануваат еден единствен простор, од кој и 
на кој тој сака да им каже на своите сонародници/сопатници што се случува 
во нивната поробена татковина. И сега се разбира конкретно поставените 
прашања: „Кој треба да биде известен дека во Македонија општествено-
политичка ситуација е бранувана и е во превирање? “, „Кој треба да биде 
поттикнат на револуционерна активност? “ и „На кого треба да му биде 
разбудена заспаната бунтовничка природа? “ имаат и свои јасни и конкретни 
одговори. Се разбира тоа се најнапред оние исти мајстори на просторот на 
претставата како и оние на просторот на сценска игра, кои меѓусебно го 
делат тој заеднички и единствен простор на игра и кои безброј пати од 
оправдани и неоправдани причини не се снаоѓаат како што треба во тој 
голем, контроверзен и контрадикторен круг на македонската емиграција. 
Заради манипулацијата на бугарскиот двор и наметнувањето на неговиот 
авторитет на дел од македонската емиграција, која со формирањето на 
„Братскиот сојуз", а подоцна и на „Врховниот комитет" го отвора патот кон 
расцепот и отворениот судир внатре во револуционерното движење, тие не 
можат да се најдат себеси, да ги препознаат своите интереси и да се 
определат за вистинската страна. Чернодрински ги осветлува и ги 
оживотворува сценските и животните вистини и укажува токму на нив, 
доследно посочувајќи им ги на своите гледачи револуционерните начела и 
определувања на ВМРО. 

Токму ним Чернодрински им ја упатува пораката дека тие јунаци кои 
организираат востанички чети и кои „го побунуваат народот во 
Гевгелискиот, Дебарскиот, Кичевскиот и Поречкиот крај“34, се тука, во 
полутемнината крај нив, се допираат со лактите еден со друг и сите заедно ја 
делат истата судбина. Тоа се членовите на веќе забранетата „Млада 
македонска дружина“, тоа е младата македонска интелигенција, тоа се 
учителите, ВМРО, востаниците, кои дури како цели чети присуствуваат на 
претставите, и конечно, тоа се тие самите мајстори, занаетчии и сите други 
емигранти кои се наоѓаат во просторот на гледање. Чернодрински намерно го 
повторува своето верување дека сите тие заедно треба да се организираат и 



обединети да се вратат на просторот на поробената татковина и да се борат 
за. нејзината слобода. 

Но, на тој простор на игра и на просторот на претставата во салонот 
„Славјанска беседа“ присутни се, како што нагласивме пред тоа, и оние други 
ликови, на кои Чернодрински исто така не заборава и кои сака да ги вклучи 
во играта. Тоа се оние негови малубројни закамуфлирани, замаскирани, 
здебелени, набрзина збогатени сонародници, кои сокриени во полутемнината 
на просторот на гледање како стрвници ја чекаат својата прилика за лесен 
плен. Тие, како и газда Иванов, се арогантни зад маската на своите скапи 
костуми, украсени со задолжителниот статусен симбол „ќостек“, и 
безобразно наметливи зад лажната сигурност и безбедност што им ја 
обезбедува бугарската власт за извршените услуги. Истовремено, тоа се тие 
исти измамници кои го дезавуираат револуционерното движење и го 
доведуваат во прашање неговиот легитимитет во претставувањето на 
интересот на поробената земја. А заедно со нив тука се и оние кои го крчмат 
македонското дело, внесуваат раздор и сплеткарат бранејќи туѓи интереси. 
Проституирајќи го така македонското револуционерно ослободително 
движење сите тие од него извлекуваат пред сè лична корист. И заедно со 
жбирите и доушниците, агентите, тие будно ја следат егзалтираната игра на 
Чернодрински. Но тој нив ги доведува во средиштето на просторот за игра и 
немилосрдно ги разголува. На гледаниот простор на сцената, тој прецизно и 
умно ја изведува таа орда предавници, измамници и ограбувачи на 
сопствениот народ, покажувајќи им ги на обесправените и измачените, но сè 
уште живи и жилави мајстори, нивните вистински непријатели. Од неговиот 
исказ детски чисто и искрено, како да се слуша: „Кралот е гол. Кралот е гол“. 

И сега овие малубројни регрути на предавството, соочени со себе, со 
своите вистински ништожни лица, и кога би сакале да го напуштат тој врел 
простор на претставата, не би можеле. Тие се принудени до крај да ја 
одиграат својата „голема“ улога за која се платени и која власта им ја 
наменила и им ја доделила да ја играат во кругот на македонската 
емиграција. Чернодрински знае дека тие се ревносно послушни и 
дисциплинирани и дека до крајот ќе бидат присутни на просторот на 
претставата и дека до крај ќе бидат учесници во таа игра, што тој ја поставува 
и ја игра пред нивните очи. И секако знае дека тие со големо љубопитство го 
очекуваат неговиот главен настап, односно неговиот обвинителен исказ. И за 
да може отворено да ги именува и обвини, тој на сцената исчекорува носејќи 
маска „на еден млад, ама умен даскал“35. Тој, учителот Ристо, или 
Чернодрински скриен зад неговата маска, или пак со неговата маска на 
своето лице, сеедно, стапува на просторот на сценската игра и истовремено 
го нивелира со своето директно обраќање кон публиката. И сега, 



дефинитивно и практично, воспоставувајќи еден единствен простор на игра, 
за кој веќе стануваше збор, и до крај симнувајќи ја театарската завеса што 
дотогаш ја одредуваше илузијата на театарски чин, тој ја започнува својата 
естетско политичка пресметка со оние што го раѓаат и овозможуваат злото. 
Во моментот кога газдата на куќата, Иванов, дрско и бескрупулозно им го 
прекинува одморот за ручек на мајсторите, учителот Ристо, односно 
Чернодрински како актер и како заговорник на револуционерните промени, 
директно го именува со неговото право име газда Иванов36. Тој отворено го 
обвинува за измами и грабеж и вперувајќи прст во него го нарекува 
„ограбувач и предавник“37. Ристо-Чернодрински од просторот на сценска 
игра во просторот на претставата вели: 

„Вие сте Македонец ја напуштивте родната земја, дојдовте тука и во 
почетокот клучови и... продадовте по пазарите, за кусо време се подигнавте, 
отворивте магацин, направивте неколку палати, отворивте фабрика во која 
станаа жртви неколку стотина души. Со што друго може да се збогати човек 
во едно вакво време ако не со грабеж, ако не со подлост и ѕверство... Да, вие 
сте Македонец, но каква полза видела Македонија од вас! Штета, ужасна 
штета.. Вие ја ограбивте касата на „Македонската дружина“ и Комитетот. 
Вие македонското дело го предадовте во рацете на пајкаџиите и 
пожарникарите, вие пречевте тоа дело да се развива за да им угодите на оние 
од кои очекувавте дебели зделки. Го скинавте животот на најдобриот човек, 
на најсаканиот син што го роди нашата татковина... “38. 

И бидејќи во овој момент просторот на играта е ширум отворен, овој 
исказ на ликот, учителот Ристо, или актерот Чернодрински, има двојно 
значење. На површинско ниво, тој го означува директниот судир со 
Ивановците, тоа е пресметка со нивното срамно делување и бескомпромисно 
разобличување на нивното распродавање на интересите на македонското 
дело на просторот на туѓата држава, каде што се игра вистинската игра. Од 
друга страна, исказот на учителот Ристо, како второ ниво, претставува 
отворено, директно именување на оние кои ги влечат конците и задаваат 
жестоки удари на организирањето и развивањето на македонското 
револуционерно движење и ги покажува вистинските виновници за 
состојбата што настанува, а тоа е самата бугарска власт, на која всушност 
како краен адресант и го упатува овој свој жесток напад. 

Власта се разбира употребувајќи ги своите марионети, во тој момент би 
сакала таквата сценска игра да ја оневозможи и да ја укине, (во 
„МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“ Чернодрински уште повеќе и 
поаналитично ќе реагира на нивните предавнички гестови), да воспостави 
своја апсолутна контрола над просторот на игра, но самата игра, за време на 
претставата сè повеќе ѐ се измолкнува од рацете. Таа, власта, е немоќна, 



бидејќи овој пат Чернодрински е тој што ја води играта и што го насочува 
нејзиниот краен исход. 

На просторот на претставата учителот Ристо, тој симбол на 
образованието, знаењето, просветителството и свеста за себе и светот во кој 
живее и во кој се бори, тој челник во организирањето на револуцијата (како 
што самиот Чернодрински го нарекува, или како што самиот себе се 
нарекува) веќе цврсто ја држи ситуацијата во свои раце и воспоставува 
потполна контрола над сценската игра и над театарскиот простор. Овде 
сосема јасно е потенцирано и стојалиштето и иницијативите на ЦК ВМРО од 
Солунскиот конгрес во 1896 година39 со кои се инсистира на омасовување на 
револуционерното движење и потпирање врз образованите млади луѓе и 
учители кои би требало да бидат ударната сила и да се наоѓаат во првите 
редови во организирањето на револуционерното движење во самата 
Македонија. Тие учители, како Ристо или Чернодрински зад неговата маска, 
или пак како Чернодрински лично, зашто и тој самиот е учител, истовремено 
треба да бидат главните покренувачи и воспитувачи кои со личниот труд и 
пример, со агитацијата во самата Македонија ќе создадат услови и ќе ги 
реализираат идеите ВМРО да се преобрази од градско пропагандна, во 
цврсто-структурно организирана и масовна народна борбена организација, 
чиј главен стожер ќе биде селското население. И тој, кој книгите со себе ги 
зеде кога дојде во тој простор од Македонија, веќе го запали бунтовниот оган 
и сега го распалува, директно повикувајќи ги своите возбудени сонародници 
да му се придружат во борбата за ослободување. 

„Ставајте, доста сте спале!... Помислете малу за вашата слободија... 
Свестете се, завардисајте се на м'рсниот“... Доста сте трпеле, гответе се да се 
фатиме гуша за гуша со тој што ви ја пие крвта?“ им довикнува на мајсторите 
Ристо или Чернодрински или Лука Џеров, сеедно. „Видете, знајте веќе оту 
насекаде нашата таткојна е прошарана со кумитите, крстосват ја чети. Ајрот 
од ним и сега го виѓате, п'к и после ќе го видите... Од секого од нас 
Македонците не се сака много: да си јунак, честен и да си имаш пушка, 
револвер и кама. Со тие пари што ги даваме, башка царската даванина, на 
голите и силните Турци, да си купиме тие рабоќе што ни се потребни за секој 
лош саат... Вие измачени синове на таткојната, вие требит да бидете први во 
редојте за слободијата!... Браќа, нашето спасение е в нашите р'це! Господ ни 
дал очи, р'це, нозе, уста, серце да работаме, да се раниме, да се вардиме! 
Доста веќе с'лзи, доста молења, греота е од господа и срамота од луѓето е... 
Да завртиме дебелиот крај на нашите мачители... Нашето спасение е в нашата 
јунаштина“40. 

А по ова, откако сценската завеса веќе одамна е спуштена и откако 
сценската игра е потисната, а просторот на театарот е претворен во место на 



револуционерна агитација и директна акција, се создава можност за 
непречено револуционерно дејствување. 

Од оставината на Чернодрински, од оној дел што го објаснува тоа време, 
дознаваме дека „мнозина од активните членови на „Младата македонска 
дружина“ се зафатија со обезбедување средства и луѓе за престојното 
четничко движење. Софија постепено се претвораше во мобилизаторски 
логор за четничкото движење. Кај секого од мнозинството младичи растеше 
копнежот да се види со пушка во рака и да ја мине границата. Огнот се 
распалуваше и се разнесуваше, главно, од весниците и од редовно даваните 
вечеринки во кружокот „Млада македонска дружина“. По завршувањето на 
секоја вечеринка, започнуваше запишување на комити“.41 

Се разбира, тоа значи дека „Мајстори“ се еден од катализаторите на таа 
состојба. Така, на трансформираниот простор на театарот, на повикот на 
учителот Ристо, ги гледаме растреперените, возбудените, огорчените 
мајстори, момчиња и студенти, како воодушевено пристапуваат и се 
запишуваат како доброволци во комитските чети, за да отидат во поробената 
земја и да се борат за слобода. Тие коишто во туѓина со години поправаа туѓи 
кровови и ѕидаа туѓи куќи, сега ќе започнат да ја градат својата куќа, во 
својата земја. На просторот на игра, афирмирајќи ја оружената борба, стапува 
Лука Џеров и практично ги организира луѓето, коишто како комити ќе ги 
поведе со себе во татковината. „Лука Џеров егзалтиран член на „Младата 
македонска дружина“ својата чета целосно ја регрутира од публиката на тие 
вечеринки и во текот на јули замина за Македонија. Подоцна тој стана член 
на ВМРО и член на Окружниот битолски револуционерен комитет“42, 
наоѓаме запишано во „Спомените“ на Чернодрински. 

Меѓутоа, во тој судбоносен период, извиканиот и именуваниот дел на 
македонската емиграција, кој ѐ се приклучил на предавничката страна и кој 
ја негира оваа радикална сцена, игра веќе нова игра понизно, ревносно и во 
дослух со власта и по нејзино сценарио. Таа игра веќе има нов сопственик 
власта, зашто таа веќе почнува да работи и да смислува како таа субверзивна 
игра и револуционерна акција, што лесно ѐ се измолкнува од рацете, да ја 
запре и укине. 

Овој сценски ангажман и револуционерна акција на Чернодрински ѐ 
пречат на бугарската власт и нејзините слуги, бидејќи се закануваат да го 
разорат целиот систем на манипулација со македонската емиграција и 
македонското револуционерно движење, а со тоа го загрозуваат и 
остварувањето на нејзините освојувачки и хегемонистички идеи. Од 
безбедносни причини сопственикот на театарската игра, а тоа е самата 
бугарска власт, користејќи ги своите гавази, полтрони и пиони, насилно го 
укинува просторот на игра на Чернодрински, залажувајќи се, како и многу 



авторитарни и тоталитарни режими пред тоа и потоа, дека со агресија и 
репресија може да се укине духот и мислењето и со тоа сета опасност да биде 
отстранета. Чернодрински и кружокот „Македонски зговор“ во почетокот на 
февруари 1897 година се исфрлени од просторот на салонот „Славјанска 
беседа“, но семето што учителот Ристо од „Мајстори“ го посеа, никна. 

По тој немил чин, театарските ентузијасти и револуционерни агитатори 
за извесно време се селат во просторот на читалната на улица „Стара 
Ломска“, продолжувајќи ја таму својата сценска игра и револуционерна 
активност. Меѓутоа, тоа преселување на сценскиот простор на игра 
претставува почеток на крајот на кружокот „Македонски зговор“. 
Одобрувајќи му на Чернодрински нов сценски простор на игра и отфрлајќи 
го на маргината од маргините, власта воедно одреди и нов правец во 
развитокот на неговата револуционерна игра. 

Во текот на 1897 година, како што тврди Чернодрински „младите актери 
кои го распламтуваа огнот во срцата на другите, не можеа да ги сочуваат од 
пожарот и своите срца. А во тоа време беше голем срам да ги распламтуваш 
другите да умираат за слободата на татковината, а ти сам да останеш далеку 
од борбата.“43. Затоа голем број активни членови на кружокот „Македонски 
зговор“ се префрла во Македонија и активно се вклучува во 
револуционерното движење. 

Ова борбено определување, е евидентно и идентично со идеите и 
генералното определување на МРТК44 и македонските анархисти, кои во 
својата програма и во својот повик за борба до македонската емиграција во 
Бугарија, исто така децидно сметаат дека „е и смешно и срамно да апелираме 
кон другите за помош, кога самите не земаме учество во борбата. “45. На 
извесен начин се чини дека Чернодрински, кој и порано, а и подоцна во 
своите дела, јасно проектира борбени повици, што се исти како оние што ги 
упатува МРТК, само јасно и прецизно ги наговестува идејните основи и 
борбените определувања на подоцна формираната МРТК, но се работи 
всушност за израз на паралелно и заедничко созревање и осознавање на 
грубата стварност со идејните водачи и организатори на МРТК. Овде 
всушност Чернодрински најотворено и најјасно ни ја открива идејната 
блискост и меѓусебното влијание со својот добар пријател и еден од 
основачите на МРТК, Петар Манпуков46. Преку него сосема нормално се 
остварува и тесната врска со македонските анархисти. Тоа меѓусебно 
борбено идејно влијание ќе се провлекува долги години, а Чернодрински ќе 
го проектира како борбен став и бескомпромисен патриотизам и во своите 
дела. Тој особено во „ДРВАРИ“ и во „ЗЛО ЗА ЗЛО“, каде што десператната 
ситуација ќе има очајничката потреба и ќе бара радикален потез, ќе 
презентира борбен исказ што е формулиран идентично како и програмските 



определувања на МРТК. Токму затоа, во исто време кога и многумина негови 
млади другари заминуваат во Македонија за да се борат и за да помогнат, и 
Чернодрински ќе замине за учител во селото Могила, во околината на 
Битола, место кое припадникот на револуционерното движење го посакуваше 
и кое себеси антиципаторски си го одреди во своите претстави. Тој со радост 
тоа ќе го прифати. Таквата благородна активност, применета и како 
пропагандно средство, подоцна ќе биде вградена, како една од клучните 
задачи, и во програмата на МРТК... 

Чернодрински практично во новиот сценски простор ќе ја продолжи 
својата револуционерна игра и таму на најдобар можен начин ќе ги 
оживотвори образовно-просветителските постулати на ВМРО. Тие идеи ќе 
бидат содржани и во зборовите на Трајко Китанчев упатени до него и 
членовите на „Македонски зговор“, по една претстава во 1895 година: „Такви 
како вас ќе бидат потребни за учители и организатори на револуционерното 
дело во Македонија“47. 

 
 

 
 
 
МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА ИЛИ СИМНАТА Е МАСКАТА ОД 

ГРДОТО ЛИЦЕ НА ПРЕДАВСТВОТО 
 
Напуштајќи ги 1897 година Бугарија и Софија, просторот на туѓиот град 

и туѓата држава, Чернодрински истовремено ја завршува и својата театарска 
игра, која заедно со кружокот „Македонски зговор“, ја играше во името на 
револуционерното движење. Така тој го затвора првиот круг на својот 
естетски ангажман и на својот театарски модел на директна револуционерна 
агитација, што ги воспоставуваше за македонската емиграција. Но со тој чин, 
со враќањето во неослободената татковина, менувајќи го физичкиот простор 
на акција, тој не го менува својот свет на идеи и својот метод на сестрано 
револуционерно ослободително дејствување. Тој свет на идеи и 
револуционерно театарски простор на делување, останува целосно ист и го 
опфаќа и просторот на поробената, експлоатирана и ограбувана земја како и 
просторот на соседната, но туѓа држава, која себеси се претставува како 
кнежевство со некаква демократска власт наклонета кон македонското 
прашање. 

Во тие реално непроменети околности и во суштина во рамките на 
истите идеи, Чернодрински се враќа во поробениот простор на својата 
татковина „каде покрај задолжението да учи деца на четмо и писмо, ги 



извршувал и сите други општествено револуционерни и културно-
религиозни задолженија за секој учител во Македонија“48. 

Кон оваа основна просветно-едукативна активност, Чернодрински исто 
така приклучува и некои свои постојани преокупации. Тој врши преработка и 
дооформување на некои свои дела што ги има веќе играно со кружокот 
„Македонски зговор“, како што се „МАЈСТОРИ“ или „ДРВАРИ“, а 
поттикнат од сопствените трауми и непријатности што ги има како селски 
учител, тој исто така ја допишува и последната сцена на „Македонска 
Емиграција“. Постојат и податоци кои укажуваат дека токму таму и токму во 
тој период Чернодрински ја има напишано и верзијата „КРВАВА СВАДБА“, 
која подоцна ќе послужи како основа на познатата „МАКЕДОНСКА 
КРВАВА СВАДБА“... 

Интересно е меѓутоа сознанието, дека на сценскиот простор во Софија и 
на големата сцена на револуционерното движење, меѓу македонската 
емиграција во Бугарија, по „гаснењето“ на театарската дејност на кружокот 
„Македонски зговор“, остана неизведена, по пристапот што го нуди можеби 
најзначајната, најкохерентната, најострата и најрадикалната претстава која 
Чернодрински во тоа време би можел да ја одигра. Станува збор за претстава 
која би се засновувала врз реската, бескомпромисна и провокативна драма 
„МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“ која и ден-денес го чека своето сценско 
искажување. 

Не е тешко да се погоди зошто во тоа време не можеше да биде играна 
„МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“. На просторот на туѓата држава, кадешто 
власта има воспоставено тотална контрола над граѓаните и нивната духовна и 
материјална сфера и каде што мора да се добие согласност за сè она што се 
случува, за она што ќе биде изведено и гледано, за она што ќе биде напишано 
и публикувано, воопоставувањето простор за сценска игра станува 
комплексен, деликатен, сложен и егзистенцијално опасен процес. Тоа е 
посебно така, кога станува збор за македонскиот емигрантски и 
револуционерен кружок и неговиот директно агитационен театарски модел, 
кој е јавно одреден и дефиниран со своите идеи и кој се изјаснува за 
независност, автономност и автентичност на македонското револуционерно и 
ослободително движење. Таа комплексност на драмската ситуација во 
објективната животна стварност во Кнежевството Бугарија произлегува, пред 
сè, од намерата на Чернодрински, во тие услови преку театарот и сценската 
игра, со својот просветно-образовен карактер и со политичка агитација, да ги 
афирмира револуционерните идеи на ВМРО, организација која како што е 
познато, воопшто не е по волја на бугарскиот двор и неговата власт. 
Истовремено Чернодрински мора да биде и доволно претпазлив, мудар и 
лукав, за да не ѐ се замери на истата таа агресивна власт од која зависи 



неговиот театарски исказ. Чернодрински е исто така многу претпазлив, со 
својата театарско-револуционерна игра да не влета во лукаво смислените 
стапици на власта, за да не стане изнудено зависен од неа и за да не потпадне 
под нејзино влијание, со што, се разбира би се претворил во нејзин 
инструмент и сила против која тој упорно се бори на просторот на сценската 
игра. Со сета своја сила и во секој момент, Чернодрински се труди да ја 
задржи својата јавно истакнувана хумана позиција на ангажиран уметник, кој 
се става на страна на потчинетите и обесправените, и да ја задржи својата 
независна позиција на уметничко делување. Сево ова добива поголема 
важност кога се знае и кога ќе се земе предвид, дека Чернодрински во еден 
момент, под притисок на власта, е принуден да ја прекине својата театарска 
игра и да ја напушти Софија. Меѓутоа, тоа одење воопшто не значи и прекин 
на неговата дејност, туку напротив, со неговото враќање како учител во 
Македонија, неговите револуционерни активности уште повеќе се 
интензивираат. А аргумент за сево ова е и сознанието, дека во тоа бурно 
време и во таа игра, многу често залогот бил и самиот живот. 

Меѓутоа, ќе се обидеме да укажеме на причините заради кои 
Чернодрински и покрај сета своја дрскост и храброст, не можеше да ја одигра 
таа своја претстава. Но, ќе се обидеме да претпоставиме во кој простор и во 
какви околности би можела оваа претстава да биде изведена и како би била 
изведена. 

Бидејќи Чернодрински со своите први обиди уживаше извесна доверба 
кај раководството на театарскиот салон „Славјанска беседа“, а тој воедно му 
пружаше и најмногу можности да го формулира сценскиот простор на игра и 
своите театарски и револуционерни идеи, сигурно дека оваа претстава, која 
има значење на отворена театарско-политичка субверзија, би можел да ја 
одигра само таму. Меѓутоа, по „одземањето на тој простор од непознати 
причини“49, а всушност заради опасноста од самата игра за власта, која 
сосема слободно би можела да се нарече час по анатомија над отворениот 
труп на македонската емиграција, единствен можен простор за таква 
претстава била читалната, која Чернодрински со свои пари ја изнајмил во 
улицата „Ломска“ бр. 10. Тука, во тој беден и сиромашен простор, во кој се 
наоѓале неколку столици, маси и клупи, некои весници и неколку 
распарталени книги, луѓето се собирале за да разменат мисли и за да го 
ублажат јадот и чемерот на емиграцијата, т.е. да не бидат сами. Значи, во 
читалната, во која исто така се одржува и по некоја дебата, состанок или 
предавање од актуелниот општествено-политички живот во поробената 
татковина, или пак од секојдневниот емигрантски живот, Чернодрински 
наоѓа адекватен простор што одговара за таа негова претстава. Сценскиот 
простор на читалната во улица „Ломска“ пружа можност да се реализираат 



театарските барања и настојувања на Чернодрински. Во театарската игра, 
што тој ја поставува и ја игра на тој простор, може да ги вклучи заедно и 
револуционерното движење и изманипулираната емиграција, како и 
агресивната, лицемерна власт и нејзините полтрони и нашминкани 
марионети. И сите тие тука, на тој мал и стеснет простор, во огледалото што 
тој им го поставува на гледаниот простор на сцената, ќе се соочат со своите 
вистински лица. 

Во тој ограничен сценски простор на сиромашната читална, 
Чернодрински не воспоставува нов простор на гледање на сцената, ниту нов 
гледан простор на сцената. Неговиот сиромашен и редуциран театарски 
интрументариум на сценскиот и актерскиот исказ, како и односите на 
гледањето и комуникацијата, односно релацијата публика-простор-сценска 
игра, остануваат исти. Просторот на сценска игра е сегмент што ќе се отвори 
кон просторот на гледање, гледалиштето, и со тоа ќе воспостави простор на 
претставата која е во центарот на кругот, градот, односно државата, која 
власта ја воспоставила и формирала и со тој круг всушност ѐ го одредила 
просторот на игра. Неколку години порано овој и оваков простор на 
претставата тешко би можел да биде воспоставен, не само заради диктатурата 
и страховладеењето на Стамболов50, туку и заради неговата отворена 
нетрпеливост спрема македонската емиграција и македонското национално и 
социјално ослободително движење. Но сега, во периодот на одигрување на 
оваа игра, кон крајот на 1895 и почетокот на 1896 год., општествено-
политичките прилики во Бугарија во извесна мерка се променети, а со тоа и 
играта добива други правила и се одвива во рамките на друго сценарио. 

По падот на Стамболов и неговото убиство во летото 1895 година, 
власта на Стоилов51 се обидува со демагогија и лицемерство да го 
изманипулира македонското дело, да ги наметне своите барања, да ја 
разедини емиграцијата и движењето, и да воспостави тотална контрола над 
револуционерното движење, а со тоа и над просторот на претставата и на 
нејзиниот државен простор на игра. Бугарската влада таа своја идеа „да ја 
земе Организацијата во свои раце за да ја парализира“52 ќе ја спроведува не 
само со декретите: „Агенствата да не го фаворизираат револуционерното 
движење, а главно да му пречат колку што е можно на собирањето на пари“53, 
туку и со директен ангажман и залагање на министерот-претседател Стоилов 
кој ќе бара „Револуционерната Организација да се претвори во еден од 
факторите на развојот на бугарската политика во Македонија“54. Во тоа свое 
настојување бугарската влада и успева во голема мерка, на одреден начин и 
на одреден простор. А еве и зошто. 

„Младата македонска дружина“ по втор пат е разбиена; весникот 
„МАКЕДОНСКИ ГЛАС“ на Коста Шахов55 е укинат, тој воедно беше и 



влијателен претседател на „Младата македонска дружина“; македонската 
емиграција е расцепена и турната во взаемни расправии, караници и 
меѓусебни обвинувања. По налог на властите, испровоцираната и 
неуспешната Мелничка буна уште повеќе го компромитира ВМРО и 
револуционерното движење, а првиот претседател на Првиот Македонски 
Конгрес, Трајко Китанчев, по неуспехот на буната и компромитирањето, 
добива инфаркт и умира. На крајот на летото 1895 година, бугарската власт, 
и покрај тоа што јавно покажува дека е далеку од сите збиднувања и настани, 
и дава впечаток дека е незаинтересирана за активно присуство во 
македонските работи и играта околу Македонија, всушност со своите 
махинации и манипулации влегува во самото средиште на таа игра, доминира 
во неа, цврсто управува со неа и со просторот на кој таа се игра. Сите  
Dramatis persone  на оваа голема општествено-политичка, револуционерна и 
театарска травестија се наоѓаат на сцена играта може да почне. 

Во такви околности, на таков простор на игра, Чернодрински го 
проширува класно-социјалниот простор на својата сценска игра во однос на 
неговите поранешни претстави. Гледаниот простор на сцената не е сега само 
просторот на социјално обесправените, на оној дел на емиграцијата кој е 
социјално експлоатиран, незадоволен, измачен, бунтовно расположен, значи 
простор кој доминираше во „МАЈСТОРИ“. Таму тоа беше работен амбиент: 
подрум, работилница, градилиште, предворје на богата куќа. Во 
„МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“ тој гледан простор на сцената и играта се 
салони, домови и куќи на оние Македонци, кои се социјални експлоататори и 
кои имаат значајна економска моќ и се под заштита на бугарскиот двор. Тоа 
се оние материјално добро ситуирани екпоненти на македонската емиграција, 
кои бесрамно кокетираат со власта и сервилно ѐ служат. Отворајќи ги 
вратите на нивните домови и влегувајќи во нив, Чернодрински ги изведува на 
гледаниот простор на играта, ги посочува и ги именува тие себични 
предавници без сентименталност. Заедно со нив, Чернодрински на просторот 
на сценската игра го изведува и оној деформиран дел на македонската 
интелигенција, поточно речено квазиинтелигенција, која е лицемерна и 
додворувачка, предавничка и поткажувачка, и која бескрупулозно талка по 
тој туѓ простор, борејќи се за својот гол опстанок, градејќи без било какво 
достоинство кули во облаци за големиот успех, за големата лична 
професионална кариера во хиерархијата на бугарската држава. 

И на едните и на другите заедничка врска со македонската емиграција 
им е само нивното македонско потекло, а таа останува и нивна единствена 
вистинска врска со неослободената татковина. Сето останато е веќе одамна 
распродадено и го нема. 



Така започнува и така се одвива судирот меѓу театарскиот исказ и власта 
во „МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“. Тој сосем нормално трае уште од 
„МАЈСТОРИ“. Само за разлика од „МАЈСТОРИ“, кадешто просторот на 
сценска игра беше пред куќата на богатиот газда Иванов, овде, во 
„МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“, како што е веќе нагласено, гледаниот 
простор на сцената е внатрешност на куќата на газда Иванов. Тој им е многу 
добро познат на сите меѓу македонската емиграција, и во просторот на 
гледање и на гледаниот простор на сцената на кои се одигрува сценската 
игра. Тој е оној познат трговец и измамник, лесно збогатен и екстремно 
себичен и алчен. Тој е познат по манипулациите и сервилното аминување на 
власта, а истовремено тој е истиот оној бескрупулозен и груб газда Иванов, 
кого што учителот Ристо за прв пат го именува и почнува да го разоткрива во 
„МАЈСТОРИ“. Во неговиот дом како потстанар се вовлекол еден ист таков 
мршојад, каков што е и самиот Иванов. Тоа е некојси вечен студент Машев, 
ловец на женски срца, но пред сè на голем мираз и богатство, односно 
акробат на општеството како што самиот себе се нарекува. Веднаш, уште на 
самиот почеток на својот револуционерен исказ и на својата игра, што 
истовремено ги претвора во свој прецизен, беспоштеден и впечатлив час по 
анатомија, Чернодрински ја воведува во просторот на сценската игра 
нашминканата марионета на бугарската власт вечниот студент Машев. Со тоа 
тој од сцената, сега веќе претворена во политичка катедра и трибина, 
забодува остар скалпел во болното, канцерозно тело на емиграцијата, со цел 
да ги покаже раните и да ги отстрани деловите што водат кон 
самоуништување. Машев, како и неговиот пример Иванов, одамна и активно 
дејствува на просторот на игра, но Чернодрински сега во присуство на 
гледачите отворено го именува на сцената во читалиштето во улица 
„Ломска“. И бидејќи сега просторот на сценската игра со директно 
изразување и обраќање кон публиката е укинат и е интегриран во просторот 
на претставата, тој се претвора во простор на гледаната стварност. 
Предавниците се гледаат самите себе, а предадените ги гледаат оние што ги 
предале, ограбиле и продале. Но, истовремено ги гледаат и оние, кои 
вистински ги бранат нивните интереси. И она што е најбитно на тој голем 
простор на игра, е тоа што тие што предале и што продале луѓе, воопшто не 
се срамат од своето валкано и нехумано дело. Тие и не сметаат дека сториле 
етички нечесна и недостојна работа за било кој, што се нарекува човек. 
Напротив, Машев се гордее и се фали со своето филистерско доушничко 
однесување   и   неморална   општествено-политичка превртливост што тој ја 
нарекува акробација и еквилибристика. За него одсуството на било каков 
личен индивидуален морален кодекс, е нормален начин на живеење и 



нормален стил на однесување. Тој во иницијалната сцена на претставата, 
отворено и самовљубено му вели на гледалиштето: 

„Да си ја рачам вистината, страшен мрзливец бев, каков што сум и сега... 
(претпазливо) Криво-лево, со помошта на овој-оној, го прескокнав прагот на 
гимназијата. Дојдов во Великото училиште. Но тука нова беља! Уште на 
почетокот почна да куца. Абер си немав од ништо. Тогаш разбрав дека треба 
да се учи во гимназијата, а не да се излежувам. Е реков овде ќе заглавам. Ем 
правото го избрав: прво зашто тој клон на науката е полесен, а друго и 
поголема иднина ветува. Адвокатот, кандидат за министер. (иронично) Јас?! 
Не ми се верува. Но нека се ослободи Македонија, па ќе видиме право во 
министерската фотеља! Но тоа не е чудно. Доста е да си подлизурка! А 
божем малку не сум таков!... Пак не малку ѐ служев на владата... Кој се 
ангажира да ги известува што се случува во нашето општество... Додека 
Стамболов беше на власт со него бев потајно. Другите се сомневаа во мене... 
И имаа право. Но доста се пазев... Па и сега тие нешто знаат. Ама јас тој 
занает си го терам уште од гимназијата. Во пансионот јас бев најдоверливото 
лице на господата учители. Штом се шушнеше нешто лошо меѓу учениците 
за професорите, тоа веднаш им го соопштував. Тука, на Великото училиште, 
тоа го правев за владата. Лош занает, ама добри пари донесува. “56 

Со ова директно симнување на марионетската маска од лицето на 
професионалниот шпион и предавник Машев, уште на самиот почеток на 
сценската игра, што значи со покажувањето на вистинското и лигаво лице на 
предавството, Чернодрински воопшто не ја изненадува власта, бидејќи таа го 
знае сето тоа и сите оние што се како Машев, а меѓудругото тој исказ и не ѐ е 
упатен нејзе. Бугарската власт како и секоја авторитарна власт сè гледа и сè 
знае, затоа што самата таа ја иницира и ја поспешува корупцијата, 
себепродавањето и распаѓањето на македонската „интелигенција“. Затоа 
исказот на Чернодрински е пред сè упатен кон оној витален и незадоволен 
дел на гледачите во просторот на гледање и делот на емиграцијата наклонет 
кон македонското револуционерно движење, кое треба да се соочи отворено 
со дивото месо во сопственото тело, односно со предавниците меѓу себе. 
Исказот постои и заради тоа македонската емиграција да го промени фокусот 
на гледање на просторот на игра и на стварноста и да го насочи не само во 
правец на промена на просторот на претставата, туку и во правец на 
општествени и политички промени на просторот на бугарската држава, каде 
што играта се игра. Меѓутоа, тоа на власта веќе не би можело да ѐ биде по 
волја и да ѐ биде од корист. Таа можеби и може себеси да си дозволи да ја 
толерира таа и таква игра, но веднаш се поставува прашањето до кога, 
бидејќи ова е само почеток на играта, а таа е многу љубопитна и навистина 
многу држи до тоа што повеќе да разбере и што повеќе да се испреплете во 



односите на македонската емиграција и македонското национално-
револуционерно и социјално-ослободително движење. 

Иницијалната сцена на „МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“, како што 
видовме, на Чернодрински му служи само како чин на отворање на 
канцерозното тело на македонската емиграција во Бугарија и како гест со кој, 
покажувајќи го предизвикувачот на болеста, работите почнуваат да се 
поставуваат на свое место. Меѓутоа, неговиот скалпел сече уште подлабоко 
во заразеното месо и истовремено навлегувајќи внатре во трулежот, се 
искачува сè погоре и погоре кон врвот на пирамидата на власта, која 
всушност и го труе и уништува тоа исто тело. 

Добивајќи порака од своите газди Иванов и Туфеков57 во која се вели 
дека „имајќи ја предвид критичната положба на нашите браќа зад Рила на кои 
сме должни да им помогнеме, тука, меѓу неколку Македонци се отвори 
прашањето за создавање на едно ново македонско здружение, бидејќи 
постојното здружение по име „Млада македонска дружина“ не се ползува со 
доверба на повисокото општество од софиски граѓани Македонци, кои многу 
би помогнале, како материјално, така и морално“58, Машев радосно и 
ревносно ја прифаќа својата улога на „маша“59 во подмолната игра што треба 
да се одигра. Меѓутоа, сопствениците на таа игра не се „видните" и 
„угледните“ граѓани Иванов и Туфеков, туку нивните наредбодатели кои се 
наоѓаат во највисокиот врв на бугарската власт. Иванов и „страшниот 
крволок“ Туфеков, кој „како да е роден за убиец“60 како што на сценскиот 
простор на игра го нарекува Иванов, како и Машев, доброволно и пред сè 
раководејќи се од лична корист влегуваат во лицемерната игра. Но, тука веќе 
не станува збор само за сценска игра. Чернодрински, откако ќе ги именува 
актерите на играта со истите имиња што тие ги носат во вистинскиот живот, 
на просторот на играта во реалната стварност, со вистинското име ќе ја 
именува и самата таа лукава манипулација во која тие учествуваат и ја 
генерираат. Така, тој на своите заведени сонародници им вели дека тоа е 
вистинската игра што се игра на просторот на бугарската држава и дека тоа е 
играта што доведува до растурање на „Македонската дружина“. Нормално, 
тоа е и вистинската причина за останатите видови нетолеранција и репресија 
над движењето и ВМРО. 

Затоа Чернодрински на просторот на сценската игра во просторот на 
театарот ги именува отворено вистинските места, позиции и принципи на 
нивните актанти. Во таа игра тие лажно се претставуваат и се кријат зад 
маската на патриотизмот, иако својата татковина одамна ја предале и ја 
продале, гледајќи ги во сето тоа пред сè своите себични и лични интереси. 
Иванов сосема ладнокрвно и професионално ја води таа трговија: „Најмалку, 
најмалку 20-30 иљади лева ќе удрам од оваа работа. А може и повеќе... Лани 



при сите пречки што ни ги правеше Стамболов спечаливме толку, а камо ли 
оваа година кога нашата партија е на власт... речиси само што не е на власт. 
Каравелов гледам малку се лути, кога не гледа дека оваа влада ја 
симпатизираме, но што да се прави кога нè знаеме кога ќе се качат на власт... 
сепак нашите пари треба да се вратат... треба од еден десет да направиш, “ и 
обраќајќи му се нешто подоцна на својот брат, продолжува: „Ти гледај си ја 
работата, а не мешај се во тие работи (во македонските работи п.м.), за да не 
ја испуштиш работата заради таа Македонија. Мене ми е мака што се забутав 
во тоа. Но нема што да се прави. Не можев да му го расипам атерот на 
старецот. Министер е, треба да се слуша... А јас ќе се бербатам во 
македонските работи колку за лице. “61. 

За тие луѓе влогот е мал, вели Чернодрински, скоро никаков, а 
материјалната добивка и финансиска корист огромна. Бидејќи вистинската 
игра на просторот на државата ја воспоставува и со неа владее највисоката 
власт, т.е. претседателот Стоилов и неговиот министер, поточно речено 
големобугарската буржоазија, Иванов и неговиот брат за власта се само  
dramatis personae  на разорната травестија што таа власт ја воспоставува. 
Поточно речено, сите тие, Иванов, Туфеков, Машев и останатите членови на 
трговско-предавничката компанија се само голи извршители маши со кои 
власта ќе се послужи да го угасне револуционерниот жар и оган што се 
разгорел на државниот простор на игра. 

Се разбира дека власта својата валкана игра на светот ќе му ја прикаже 
како голем и несебичен ангажман за доброто на револуционерното движење 
и широкоград прилог во корист на македонското ослободително дело. 

Токму заради тоа, опиен од својата алчност и од личниот интерес, 
користољубивоста и желбата за власт, Машев влегува во просторот на игра, 
напаѓајќи ја „Македонската дружина“, што значи и самото револуционерно 
движење, и движејќи се во рамките на мизансценот што други го одредуваат, 
ја испитува реалната можност за остварување на својот приватен интерес. 

„Дали ќе биде добро сето ова? Кој знае?“ се прашува Машев, мислејќи 
на ударот што преку него ќе го предизвика власта, разединувајќи ја 
емиграцијата. 

„Мислам оти ќе предизвика караници. Но сепак има право господин 
Иванчев. Вистина е дека Младата Македонска Дружина не е за доверба... 
Нејзините членови никому не му се познати ни како дејци по македонските 
работи ниту пак како граѓани на Бугарија. Пак особено во последно време, 
какви луѓе се примени за членови... Остави се! фурнаџии, алваџии, бозаџии, 
мајстори... и какви уште не... Собрани кој од колец, кој од јаже...! “.62 

Откако длабоко засекол во заразениот дел на телото на емиграцијата и 
откако до колена влегол во нејзината зла крв, Чернодрински за миг како да го 



напушта местото на сопственик на сценската игра, иако всушност со тоа тој 
триумфално ја потврдува својата власт над играта што ја игра. Симнувајќи ја 
енергично грдата и зла маска од лицето на предавникот и фрлајќи ја на земја 
под своите нозе и истовремено ставајќи ја на себе маската на идниот учител-
револуционер Изворски, од кого како од извор бујат свежина и енергија и 
човечка чистота, и кого што достоинствено го изведува на гледаниот простор 
на сцената, Чернодрински воспоставува контратрансферзален мост меѓу 
просторот на сценската игра и просторот на гледањето, преформулирајќи го 
самиот простор на претставата. Тој во гледаната стварност се појавува во 
својот спротивен вид. Иако има маска на учител на себе, тој е всушност без 
маска и неговиот исказ е чин на неговиот вистински лик, ликот на припадник 
и бранител на револуционерното движење. Со тој театарски гест 
читалиштето каде што би се играла претставата, значи просторот на 
претставата, се претвора од место каде што претставата се игра во 
револуционерен простор каде што се сретнуваат различни интереси и каде 
што се води политичка и револуционерна борба за ослободување на 
поробената земја. И во таа беспоштедна борба, слично како и во 
„МАЈСТОРИ“, Чернодрински, раководејќи се со одлуките на Солунскиот 
конгрес и целите на ЦК ВМРО за омасовување на движењето и сè 
поголемото интегрирање на младото образовано поколение, пред сè 
учителите, со личен пример ќе биде во првите редови на борбата. 

Излегувајќи на просторот на сценската игра со благородната маска на 
учителот Изворски, и лично бранејќи ги и застапувајќи ги идеите и тезите на 
револуционерното движење, Чернодрински на своите сонародници јасно и 
прецизно ќе ја објави платформата на револуционерната борба и ќе им го 
покаже патот кон слободата: „Немаат право господата, зашто треба да знаат 
дека без нас ништо не можат да направат. Организирањето на здружението е 
само една мисла за ослободување на нашата татковина, а не и нејзино 
ослободување. Треба да знаете дека за да се стигне до ослободувањето треба 
да се гази низ кал и крв, треба да се прескокнат неколку иљади трупови. Тоа 
не можат да го сторат тие господа. Не е достатно само да се направи 
здружение и да се запишеш за негов член, а пак за постигнувањето на 
неговата цел да се задоволиш со давањето на еден или два лева месечно! “ 63 

Дека овој исказ е резултат на пристапувањето на Чернодрински кон 
прогресивните сили на движењето, кон ЦК ВМРО, а не кон Врховниот 
комитет, дека е во прашање дејствување на револуционер и дека оваа игра е 
дел на револуционерната борба, станува уште појасно во понатамошното 
директно искажување на Чернодрински. Следните негови зборови, упатени 
во просторот надгледање (кој истовремено го опфаќа и целиот простор на 
претставата) не се повеќе само зборови на Чернодрински, туку се 



модификација на општопознатиот револуционерен став на идеологот на 
револуционерното движење Гоце Делчев дека „ослободувањето на 
Македонија лежи во внатрешно востание“64 со што јавно се заговара идејата 
за самоослободување. Со неа истовремено се брани независноста и 
самостојноста на движењето и автономноста на Македонија. Затоа и ова 
обраќање на Чернодрински кон публиката има значење на политичка 
агитација. Тој загрижено ја развива својата теза понатаму: „Пред сè, господа 
мислам дека ослободувањето на Македонија треба да биде идеја на секој 
Македонец, треба да стане насушна идеја на секој наш брат, а како таква, 
треба да е прицелителна точка на нивните стремежи. А додека стигнат до таа 
точка треба да го ризикуваат не само својот имот, туку и животот. А таква 
жртва не ќе може да поднесат тие господа! Тие не се спремни да го дадат 
првото имотот, а уште помалку второто I - животот!“ 65 

Меѓутоа, ова обраќање на Чернодрински кон сонародниците-емигранти 
и покажувањето на грдото и валкано лице на предавството воедно означува и 
место на кое Чернодрински ги обединува револуционерните и прогресивни 
идеи на нему идејно многу блиската „Македонска социјалистичка група“. 
Присуството на нејзиното влијание, како што веќе е сугерирано и покажано и 
на примерот на „МАЈСТОРИ“, јасно се чита во претставите на 
Чернодрински. Овде и на ова место определувањето на Чернодрински скоро 
е до збор еднакво со гледиштата на „Македонската социјалистичка група“ и 
со нејзината платформа за собирање на прогресивните сили во Македонија и 
надвор од неа, дефинирани во тезата дека „Ослободувањето на Македонија е 
дело на самите Македонци. Македонскиот народ не треба и не може да 
очекува од никого ослободување, тој сам треба да се ослободи. Но за да го 
стори сето тоа, то ест за да стане свесен за тоа, тој треба да се подготви за 
тоа, бидејќи сè зависи од внатрешните сили. Додека целиот народ не стане со 
нож и пушка, не може да стане ни збор за ослободување.“66 

Следејќи ги ваквите определувања и убедувања Чернодрински во оваа 
сценска игра би можел да го вклучи и својот истомисленик и другар, Петар 
Манџуков. Сокриен зад маската на Горски, тој ја дооформува предавничката 
слика и ја дефинира точната идејна позиција на Машев, Иванов и Туфеков во 
однос на македонското дело: „Каков патриотизам, ти се молам. Зар ти 
мислиш дека основањето на новото здружение, тие и на нив сличните го 
прават од патриотизам! О, колку се лажеме!? Не верувајте, господа, не 
допуштајте толку брзо дека во нив постои некаков патриотизам, некаква 
желба да помогнат на своите браќа што страдаат, зашто тие само сопствениот 
интерес си го гледаат... Да, бидејќи јас го имам предвид тоа, мислам дека не 
грешам ако претполагам дека и во оваа работа тие се раководат пак од 
некаков интерес.“67 Малку подоцна тој ги квалификува како обични 



криминалци: „Зар не знаеме дека доста пари собрани од простиот народ за 
неговото ослободување пропаднаа во џеповите без дно на господата 
богаташи кои беа избрани за благајници на поранешните македонски 
здруженија. Знаеме ли колку пари тие здруженија имаат собрано? Сите нив 
големците ги имаат изедено. Да, здруженијата умирале, а заедно со нив 
умирале и сумите..."68. На ова место тоа значи и отворено обвинение на газда 
Иванов кој повеќепати бил благајник на различни здруженија и ги ограбил... 

За Чернодрински нема повеќе тајни, сè се именува со вистинските 
имиња. Нема повеќе криење. Играта е скапа и опасна не само на просторот на 
претставата во читалишниот клуб во улицата „Ломска“, туку и на просторот 
на државата каде што бугарската власт ја држи играта во свои раце и ги влече 
главните потези.. Чернодрински-Изворски, тој бином на актер лик, 
револуционер карактер, без и најмалку да се штеди себеси, се претвора во 
отворен и загрижен револуционер кој покажува, учи и ја буди свеста на 
својот народ. „Гледате ли господа во што е работата... Стамболов ни ја 
растури дружината... Но штом падна тој, ние ја обновивме. Господата од 
правителството пак сакаат да ни ја растурат... Зошто, да видиме, Стамболов 
ја згази оваа Дружина?! Зарем не е затоа што таа застана на самостојна почва, 
нели затоа бидејќи таа не подлегна на неговото влијание. Зар тој не ја 
растури бидејќи таа не сакаше да биде орудие во неговите раце. Да, тоа беше 
најважната причина да се згази „Младата македонска дружина“ во 1892 
година. Истото го гледаме и денеска. Бидејќи правителството знае дека оваа 
Дружина не може да стане негово орудие, таа прибегнува кон истите 
средства. Ги повикува своите партизани Македонци да основаат Здружение, 
да почнат да работат однатре, да направат расцеп, да ја парализираат 
Дружината. Таа ќе умре... Ќе остане „Македонското Здружение“ кое 
правителството ќе може да го влече за нос како што ќе посака. “69 

Тој широк, огромен гест на директна револуционерна акција го гледаат 
сите. А токму затоа и е направен, за да го видат сите. Го гледа и власта, а таа, 
да бидеме искрени, и најмногу го гледа и го чувствува. И како главен 
сопственик на играта, именувана отворено и со своето вистинско име и 
соочена со своето најгрдо лице во огледалото што Чернодрински го има 
поставено пред неа и највеќе за неа, таа веројатно би го укинала просторот на 
игра и би го запрела тој револуционерен театар. Меѓутоа, таа тоа не го прави. 
Нејзе рацете ѐ се потребни чисти, за да може илузијата за нејзината 
наклонетост и добронамерност кон македонското револуционерно движење 
да трае до крај. Таа многу итро, лукаво и елегантно ќе подметне други за да 
го оттргнат просторот на игра на Чернодрински и кружокот „Македонски 
зговор“ и нивното огледало што ја кажува вистината. Со основањето на 
новото „Македонско здружение“, власта подметнува своја алтернација, свој 



сурогат на вистинскиот актант на просторот на сценската игра и во гледаната 
стварност таа преку инаугурацијата на расцепот во македонското движење, 
дефинитивно ќе ги оствари своите поставени цели во тоа време и 
дефинитивно за извесен број години, ќе ја стави својата алчна рака врз 
македонското револуционерно движење. 

Знаејќи дека на туѓиот простор никогаш нема, а ниту може да биде 
сопственик на играта, туку само повремено сопственик на сценската игра, 
Чернодрински му се враќа на својот емигрантски и револуционерен простор. 
По прв пат во неговиот театарски модел, во „МАКЕДОНСКА 
ЕМИГРАЦИЈА“ просторот на сценската игра се менува во текот на 
претставата. Гледаниот простор на сцената на крајот на „МАКЕДОНСКА 
ЕМИГРАЦИЈА“ е читалната на „Македонското здружение“. Со овој гест 
Чернодрински го прави последниот нужен пресврт за доаѓање до себе и до 
својот етички и хуман дигнитет. Просторот на претставата на Чернодрински 
исто така како и на неговата сценска игра е читалната на „Македонското 
здружение“. Огледалото што тој ѐ го постави на власта и кое до сега 
функционираше беспрекорно во откривањето на вампирите, сега е 
доброволно тргнато, и на крајот просторот на сценската игра и просторот на 
претставата се исти. Тоа е всушност и единствениот простор на гледаната 
стварност во која македонската емиграција, изманипулирана и одвоена од 
својот вистински сојузник ЦК ВМРО, длабоко расцепена, се кара и судира, 
меѓусобно се напаѓа и брутално се бори за власт и остварување на лични 
интереси. Во тој призор на распродадени, предадени и растурени илузии 
Горски-Чернодрински останува сам и осуден на една нова емиграција, на 
еден нов егзил. Власта званично му го одобрила, но практично му го 
оневозможила просторот на претставата и државниот простор на игра. 
Чернодрински на крајот на „МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“ доаѓа до 
вистината за себе и револуционерното движење кое преку него се проектира: 
„Еј слободо, слободо! Така ли ќе те добиеме? Ќе поведеме борба со 
непријателот? Со кого? Со измамници, со лажни патриоти! Со тие што 
повеќе го сакаат раздорот отколку обединувањето... Но ништо... Не смееме да 
поклекнуваме!! Мракот е густ! Треба да се распрсне!... Таму... Во тоа се 
состои прогресот! Неупатени многу... Тие не се подлеци. Но стануваат 
орудие на подлеците! На готованите што личат на трутови.. Тие се 
бесполезни. Смрт за нив! Тие, тие се изворот на секое зло.. Обединување, 
вика секој, а раздор и несогласување постои! Срамота! Напред во 
татковината... Таму и е местото на секоја интелигентна сила! “.70 

Горски-Изворски-Чернодрински секако ќе ја одигра до крај својата улога 
на туѓиот државен простор на игра. На просторот, непријателски расположен 
кон него и загрозувачки делувајќи на него, тој достојно гаснејќи ги светлата 



на карбитните ламби на сцената зад себе, ќе го затвори првиот круг на своето 
патување од родното Селце и „ДРВАРИ“, па преку јадот и тагата на 
економската емиграција и „МАЈСТОРИ“, разочаран, но не и обесхрабрен, 
оставајќи ја поделена македонската емиграција во Бугарија, ќе се врати да ја 
продолжи револуционерната задача и борба во согласност со определувањата 
на организацијата на која тој ѐ припаѓа. Чернодрински ќе замине таму каде 
што по негово мислење во тој период е најпотребен на родното тло, како што 
на почетокот веќе рековме, како учител во битолското село Могила. 

Меѓутоа, на неослободената сцена на револуционерното движење, во 
сопствената земја, во текот на зимата 1897-1898 година, Чернодрински 
допишувајќи уште еден чин на крајот на „МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“, 
ќе го заокружи своето искуство и ќе му даде конечна форма на своето 
неупотребено оружје на револуционерна борба, пред текстот за претставата 
„МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“. 

Просторот на сценската игра и овој пат ќе биде променет во однос на 
поранешните сцени на претставата и ќе го постави таму каде што и самиот се 
наоѓа, а тоа е училницата и собата во која живее учителот. Повторно тој 
простор на претставата е идентичен со просторот на сценската игра. 
Изворски-Чернодрински во сиромашни и неподносливи услови за живеење, 
на ивица на физичката егзистенција, помогнат од милосрдието на своите 
воспитаници кои ги воспитува за деновите што доаѓаат, ја продолжува 
својата игра во името на националната и социјално-ослободителната 
револуција. Чернодрински повторно храбро застанува на сцената на животот 
и со прометејски оган што во тие ладни ноќи го грее, тој почнува да го 
осветлува патот не само на својата индивидуална слобода, туку и на 
слободата на колективитетот на кој му припаѓа, односно слободата на 
македонскиот народ: 

„Што ме натерало тука, ме праша братот... Зошто не сум останал таму да 
си фатем некоја работа? Не знае кутриот дека јас ја презрев туѓата туѓина. Не 
знае дека таму сум емигрант. Далеку од поробената ми татковина. Не знае 
дека не сакам должност во туѓа земја, дека не сакам да го дрпнам парчето леб 
од уста на оној кој со. право треба да го јаде... Не, јас го презирам 
емигрантскиот живот, ги презирам оние кои живеат далеку од својата 
татковина. Јас знаев дека тука нема удобности за живеење. Но дојдов да 
живеам тука, да создавам такви како за мене, и за другите мои браќа кои сè 
уште не се освестени!...71 

 
 
 
 



 
МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА ИЛИ ТЕЛОТО НА ТЕАТАРОТ 

ПОДМЕТНАТО НА ВЛАСТА 
 
„МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ можеше да ја има својата 

премиера на 7 ноември 1900 година во Софија, само во единствениот можен 
простор на тоа време, во салонот „Славјанска беседа“ отворен некаде во 
текот на 1892 година. Тој сценски простор и пред тоа беше познат како место 
на кое се прикажуваат театарски претстави, особено оние што го афирмираат 
бугарскиот културен и духовен простор, но исто така, тоа беше и познато 
собиралиште на македонската емиграција, каде што се одржуваа значајни 
културни настани. Бугарската власт беше многу добро информирана за сите 
тие активности и токму затоа тој простор непрекинато го држеше под надзор 
и под одредена контрола. 

За Чернодрински театарскиот простор на „Славјанска беседа“ е нешто 
посебно. Тој него го доживува мошне блиско и интимно е сврзан со него. 
Токму во тој простор, како што знаеме, тој веќе еднаш ја започна својата 
театарска активност со кружокот „Македонски зговор“ и затвори еден 
театарско-револуционерен круг од своето творештво. Затоа за него изведбата 
на „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ во тој простор може да претставува 
само враќање на извориштето, отворање нов ангажиран театарски циклус или 
круг и остварување на континуитет на својата револуционерно-дидактичка и 
едукативна активност. Од друга страна, од чисто практично театарски 
причини салонот на „Славјанска беседа“ со своите широки театарски 
можности оптимално одговараше на креативните барања што ги поставуваше 
новиот проект. Во процесот на работа со актерите и дефинитивното 
дооформување на литерарната основа на претставата, тој простор уште 
повеќе ќе ја потврди неопходноста да биде дел на тој настан што ќе влезе во 
историјата на театарот на Македонија. 

Определувајќи се и изборувајќи се да го добие просторот за игра на 
салонот „Славјанска беседа“, Чернодрински започнува да работи на 
реализацијата на театарскиот исказ на „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“, 
а истовремено започнува и таков театар и таква театарска игра со власта, која 
интимно сигурно ја посакуваше, но на која секако не се надеваше токму во 
тој период. А таа духовита и врцава, искричива игра на самиот ден на 
премиерата ќе има свои два еднакво битни дела. Првиот дел на играта е онаа 
драмска ситуација, која ќе се воспостави на театарскиот простор што го 
опфаќа платото надвор пред самиот театар и самиот театарски салон внатре, 
што е всушност просторот на гледање, а пред дигањето на завесата, односно 
пред самиот почеток на театарскиот исказ. Причина за тоа е секако самиот 



театарски чин на Чернодрински и неговото општествено-политичко 
воспоставување во амбиент на егзил и оневозможеност. Вториот дел на таа 
игра ќе биде онаа драмска и чисто театарска ситуација, преку која 
Чернодрински, воспоставувајќи ја како естетски чин на просторот на 
сценската игра, ќе сака да го искаже својот недосонуван сон и својот човечки 
револт против деспотизмот и насилството. Тој дел ќе биде исто така оној 
релевантен сегмент преку кој тој ќе настојува да ги анимира и да ги обедини 
околу идејата за правда и слобода своите сограѓани-сопственици. Со тоа 
просторот на претставата добива активна функција и позиција, а истовремено 
и го шири својот опсег. 

Со враќањето од Швајцарија, каде што во Берн официјално студира 
право, а според многу податоци и факти всушност се занимава со сè и сешто, 
а најмногу со револуционерна работа и револуционерно организирање на 
студентите Македонци, заради што всушност и не дипломира, Чернодрински 
ја затекнува македонската емиграција во Софија во мошне сложена ситуација 
и специфични револуционерно-политички околности. По ескалацијата на 
радикалниот расцеп внатре во револуционерното движење што се одвиваше 
по несреќните настани во текот на 1895 година и подоцна и кои во извесна 
смисла и го примораа Чернодрински да ја напушти Бугарија, 
големобугарската буржоазија и нејзината агресивна власт воспоставуваат 
своја идеолошка и практично политичка доминација над Врховниот Комитет 
кој се претставува како легитимен орган на ВМРО и директно влијаат врз 
револуционерното движење во Софија и Бугарија. Изјаснувајќи се јавно и 
претставувајќи се насекаде дека работи во интерес на македонското 
револуционерно дело, Врховниот Комитет претворен веќе во онаа маша што 
ја сретнавме во „МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“, всушност служи како 
продолжена рака на бугарската буржоаска власт и ги штити нејзините 
интереси. Со тоа делувањето на еден огромен дел од македонската 
емиграција е заведено, дезавуирано и тотално блокирано. Меѓутоа на сè уште 
неослободената територија на Македонија, во истиот тој период, ВМРО и 
нејзиниот Централен Комитет организирано делуваат и пристапуваат кон 
подготовки за организирано народно востание. ВМРО формира селски и 
околиски вооружени револуционерни чети, донесува прецизни одлуки за 
нивното делување и дава јасни и прецизни инструкции за организирање на 
револуционерниот живот и на општествено-политичката дејност и идејната 
работа меѓу населението. Со тоа, ВМРО придружувајќи се на одлуките и 
стратешките определувања на Солунскиот Конгрес, од организационо-
пропагандна и градско-револуционерна организација прераснува во масовна 
револуционерно-борбена селска организација. Во тој нов контекст, акцентот 
на целокупното револуционерно организирање и делување на организацијата 



е ставен на нејзината автономност, самосталност, автохтоност и независност, 
а како организирана група во текот на летото 1900 година кон ВМРО се 
приклучува и Македонската Социјалистичка Група на Васил Главинов72. 

Чернодрински е во тесна врска со раководителите на револуционерното 
движење и тој брз развој на настаните го следи од непосредна близина и на 
извесен начин дури и директно учествува во него. Иако во Софија, неговото 
сфаќање на револуционерното движење е идентично со определувањето за 
независно и автентично сенародно востание на свое тло, за кое се застапува и 
за кое се залага и ЦК ВМРО во самата Македонија. Но таа идеја треба да се 
прошири меѓу сонародниците и што повеќе да се афирмира. Околу неа треба 
да се соберат што поголем број приврзаници и што повеќе идни борци. 

За да може Чернодрински да ги оствари сите тие идеи и стремежи на 
самиот простор на игра во Бугарија, во услови на емиграција, каде што 
постојат повеќе забрани и ограничувања, отколку слободи и творечки 
можности и во околности кои овозможуваат видно нараснување на 
македонското национално самочувство, тој мора да стапи активно на тој 
простор и да ја одигра својата театарска игра. Во време кога воздухот е 
исполнет со бунтовна атмосфера, оружјето на револуционерната борба 
пушката, Чернодрински ја заменува со „перо што ќе ѐ служи и ќе ѐ користи 
на татковината “73... бидејќи македонското дело има „голема потреба од 
рељефно претставување на тешката положба на македонскиот роб под 
беговско-турската тиранија“74. Со тоа Чернодрински ја започнува својата 
голема и виспрена игра на преправање пред лицето на власта, истовремено 
откажувајќи се од претензиите за сопственост над самата игра и над 
просторот за игра. И што е особено значајно, тој својата игра педантно и 
подеднакво доследно и вешто ќе ја игра и на конкретно дадениот простор на 
сценската игра и на просторот на играта што го врамува туѓата држава. Во 
тие строго одредени и зададени околности и во време на траење на 
непредвидливата игра, ставајќи го театарскиот костум на себе и повлекувајќи 
се во темнината/светлината на сценската игра на самата сцена, тој на власта 
на просторот на игра, кој е нејзина сопственост, ќе ѐ ја подметне 
„МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ како автентичен естетско-театарски 
револуционерен чин и исказ. 

Реалистичкиот начин на мислење и искажување во народната 
македонска литература и во уметничката литература воопшто, создавана во 
текот на средината и при крајот на минатиот век, не е непозната постапка за 
Чернодрински. Тоа лесно може да се забележи и во неговиот драмски и 
театарски модел. Напротив, дури би можело и со сигурност да се тврди дека 
реализмот е во основа на неговиот творечки исказ. Меѓу другото, 
литерарните предлошки на неговите театарски претстави во нашата оскудна 



театарска есеистика до сега биле исклучително така читани. А особено 
„МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ е еден од примерите на таква 
интерпретација. Таа досега беше најчесто читана и толкувана како народна 
реалистичка драма од селскиот живот со пеење и фолклорни костуми. 
Причините за ваквото толкување на „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ 
сигурно не се неосновани. Пред сè ова дело Чернодрински го создава врз 
основа на вистински настан одигран во Македонија, а презентиран мошне 
сликовито и документарно во весникот „РЕФОРМИ“. Обидувајќи се 
впечатливо и импресивно да ја отслика тогашната жестока македонска 
стварност, Чернодрински користи извесна маркантна типологија на 
личностите, дословно ја развива цврстата и логична фабула и го потенцира 
социјално-политичкиот ангажман. Овој тематско-идеен слој и 
социјалнополитички ангажман, се карактеристика, која во литературата и во 
театарот за првпат се јавува со појавата на реализмот како естетски правец во 
светската култура и уметност. Поради блискоста со времето на појавата на 
реализмот на нашите простори, „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ многу 
често е читана токму на тоа површинско ниво што првично се покажувало и 
се нудело. Во многу случаи ова дело како впрочем и целиот негов театар во 
тој период, е читано и толкувано како национална, романтична драма. 
Меѓутоа, се чини дека за вакво мислење уште помалку може да стане збор. 
Пред сè романтизмот како европско културно-општествено и филозофско-
естетско движење, како што е познато, ги руши каноните на рационализмот и 
редот, воспоставува креативен хаос и доведува до откривање на поединецот и 
личноста, односно до глорификација на индивидуалноста. Исто така 
творците во својот ескапизам го откриваат минатото и национално-
фолклорното творештво и традиција, и откриваат нови и непознати светови 
во кои се засолнуваат од стварноста која е неподнослива и невозможна. 
Токму овие основни постулати го доведуваат во прашање творештвото на 
Чернодрински како романтично. Тоа не може да биде такво од проста 
причина што Ориентот и Левантот, светот на егзотични пространства кон кој 
се стремат и се приклонуваат романтичните јунаци, во кои на крајот 
заминуваат во својот ескапизам, и бунтовите и востанијата за кои сонуваат и 
кои ги опејуваат поетите на романтизмот како Бајрон или Шели, е самата 
објективна стварност на Македонија. Тоа е жестока реалност и никако не 
може да побегне од себе и од својата зла коб и предвреме да стане дел на 
Европа. Нејзините поети и јунаци не само што не мораат никаде да одат, туку 
и не можат и немаат каде да одат и да побегнат, за да ги откријат 
возвишените и храбри романтични поединци и јунаци и егзотичните светови. 
Тие романтични и непомирливи јунаци кои се борат за правда и слобода се 
самите тие, а нивната неослободена земја е „егзотичниот“ свет во кој се 



подготвува востание. Освен тоа, јунаците од романтичната провиниенција се 
пред сè возвишени индивидуалци и осамени херои, кои со својата храброст и 
морални принципи му се спротивставуваат на злото, додека кај 
Чернодрински тоа не е случај. Неговите главни јунаци и херои се дел на една 
етничка или социјална група и како нејзини претставници ги бранат начелата 
и го бранат моралниот егзистенцијален кодекс на заедницата на која 
припаѓаат, односно ја бранат слободата на народот. На сцената на 
Чернодрински тие се јавуваат всушност како истакнати поединци на 
социјалната и националната средина, во која се наоѓаат и во која делуваат и 
спротивставени се на теророт и хаосот што го генерира државната власт. Тие 
не бегаат ниту во минатото, ниту во непознатото, затоа што се длабоко 
заинтересирани за менување на својата сегашност која е сурова, сега и овде. 

За сфаќањата што го толкуваат исказот на Чернодрински во контексот 
на романтизмот или пак го читаат како реалистичка драма, придонесува по 
малку и самиот тој, со тоа што своето дело и самиот го доживува во 
естетската рамка на реализмот. Како што и самиот вели и како што ја 
именува во поднасловот „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“, таа за него е 
„трагедија од македонскиот живот“75. Веднаш понатаму, во предговорот на 
театарската предлошка тој своето видување и естетско определување на 
своето дело и експлицитно го дефинира: 

„Меѓутоа се чувствувало, се чувствува сега и ќе се чувствува сè дотогаш, 
додека не се задоволи големата нужда: да ни се претстават, сеедно на кој 
начин, нагледно, оние страдања што ги тегли нашиот брат Македонец. 
Сижети многу и трогателни, но пишувачи да ги обработат, многу малку... 
Што напишав јас? Ништо не напишав. Јас го препишав од сè уште 
ненапишаната крвава историја на Македонецот она, кое читателот ќе го 
прочита, а гледачот види во театарот“76. 

Меѓутоа, она што е најзначајно и што ја карактеризира „МАКЕДОНСКА 
КРВАВА СВАДБА“ како релевантен естетски исказ е упоришниот сегмент 
врз кој се потпира ова дело и кој овозможува негово целосно читање и 
толкување. Во овој случај всушност станува збор за симболичното 
структуирање на самиот исказ и неговата семантичност која прераснува во 
глобална метафора и експлицитен политички чин и кој свое извориште и 
инспирација има во оралното народно творештво и народните ритуали. 

Драмското време во кое живее Чернодрински и светот на кој му припаѓа, 
односно македонскиот народ, имаат огромна смисла и разбирање за 
симболичното чувство и доживување на универзумот, како и негово 
метафорично претставување. Така знаковно разбран, со своите длабоки 
корени во митологијата, во народната традиција и во народните обичаи, тој 
универзум е мошне близок и лесно читлив. Чернодрински добро познава 



такви уметнички творби и со таков исказ и тие многу јасно и мошне често се 
појавуваат во неговото фолклорно творештво и култура и како говорно-
наративна, односно орално-естетска форма, и како литерарно-дескриптивна, 
односно писмена форма. Такви примери има многу. 

Тоа симболично доживување Чернодрински го носи во себе скоро 
детерминирано и како наследна интиутивност, па со природата на својата 
дарба и талент и го воведува во својот естетски модел на политички театар. 
Во „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ таквото симболично доживување и 
метафорично искажување е присутно на најкарактеристичен начин. Во неа 
Чернодрински ја смалува реалистичката рамка која му служи само како 
појдовна основа на театарскиот исказ и ги редуцира сите оние битни 
елементи што ја карактеризираат како таква. Наместо тоа, тој воспоставува 
јасна глобална симболизација на местото на одигрување на драмската акција, 
на основната драмска ситуација и на ликовите, односно нивните имиња, 
создавајќи прецизен знаковен систем и доследна семантичка структура. На 
тој начин предтекстот за претставата, кој Чернодрински дефинитивно го 
оформува во процесот на работата со самите актери и што во средината на 
овој век ќе биде доминантен естетски принцип на создавање модерен и 
ангажиран театар, односно она што традиционалната литерарна критика го 
подразбира како драмско дело, се претвора во исходишно место на 
метафоризација на просторот на сценската игра, која во својата крајна форма 
добива исклучително револуционерно-политичка конотација и значење. Кон 
ваквиот естетски избор и кон ова творечко определување придонесуваат и 
екстремно скромните материјални и сценски услови во кои работи 
Чернодрински. Тие наметнуваат редукција внатре во самиот простор на 
сценската игра, во буквалното пресоздавање на гледаната стварност што ја 
нуди тој, и наместо тоа наметнуваат доминантно место на актерскиот исказ, 
негово доследно спроведување на драмската акција, и градење на оптимална 
визуелна симболизација што произлегува од самата драмска ситуација. Така 
на просторот на претставата, а и надвор од него на просторот на играта што 
го врамува бугарската држава, целиот овој естетски исказ се појавува како 
театарска игра далеку позначајна од онаа што ја замислил, предвидел и 
режирал Чернодрински. Подоцна ќе се покаже дека таа игра има 
повеќезначно пресвртно историско значење. 

Својот највпечатлив и највидлив симболичен сегмент „МАКЕДОНСКА 
КРВАВА СВАДБА“ го донесува уште на самиот почеток, со својот наслов. 
Со својата култна, средишна и фундаментална позиција што ја има во 
социјалниот живот на семејството како ембрион на човековата заедница, 
ритуалот на свадбата со тоа што претставува систем на преминување од 
понизок во повисок квалитет, истовремено претставува и највпечатлив 



систем на промена и создавање на ново. Во народната традиција и култура на 
македонскиот народ, како и во традициите и културата на поголемиот број 
народи во Европа и во светот, свадбата е култно и сакрално место на кое се 
остварува среќа и радост на поединецот, а преку него и на соодветната 
општествена заедница. Кон тој општоприфатен народен ритуал, кон големата 
свеченост наречена свадба, Чернодрински во овој случај го додава атрибутот 
„крвава“ со што специфично го карактеризира настанот. Таа описна придавка 
може да добие во овој случај единствено негативна конотација и сосема 
прецизно и јасно го означува извршеното насилство врз светото место на 
радост и среќа, односно го означува нарушувањето и оневозможувањето на 
тоа клучно место во животот на поединецот и неговата социјална средина. 
Воедно заради моментот на иницијација што ја врши промената и 
создавањето на новото, самиот наслов „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ 
може да се чита и да се толкува како чин на жртвување, односно 
пожртвувана борба и крваво платено освојување на новиот квалитет, 
слободата по која се чезнее. Затоа таа симболична содржина во насловот е 
квалитет кој овозможува свадбата да се појавува и како симбол на новото и 
убавото кое треба да се роди. Но за овој сегмент ќе стане збор многу повеќе 
подоцна, при анализата на самиот ритуал на свадбата што Чернодрински ја 
поставува како кулминативна точка на самиот крај на претставата. Во секој 
случај овој жесток наслов и волшебната и провокативна тајна што тој во себе 
ја носи, секако дека се главните причини во тој период низ Софија да се 
пронесе атрактивната порака: „стигнаа актерите, сире“, па да почне да се 
создава онаа позната атмосфера на исчекување на премиерата на 
„МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ која кулминира во напнатост и 
конфронтација на самиот ден на премиерата. 

„МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ има доследно изведена и 
прецизна и јасна структура на сказна, и тоа токму онаква, како што Владимир 
Проп анализирајќи ја сказната, ја формулира и ја одредува во своите 
теоретски дефиниции. Таа структура и во овој случај, како што е веќе 
посочено, изведена е од народните приказни, легенди, верувања или сказни. 
Токму затоа и нејзината иницијална ситуација во просторот на гледање меѓу 
гледачите се прима пред сè преку симболички поставениот простор на игра. 
Оттука и селото Страдалево, што Чернодрински го воспоставува и го 
именува како простор на кој се одигрува сценската игра, се чита и се толкува 
симболички и преносно. Тоа измислено село е оној простор на кој човекот и 
неговата заедница постојано страдаат и на кој се постојано измачувани. Затоа 
во просторот на гледање, Страдалево недвосмислено се чита не само како 
фиктивно гледана стварност, туку и како конкретно дадена и позната 
реалност на сите блиска под името Македонија. Со таквата метафоризација 



на просторот на игра селото Страдалево ја губи својата фиктивна 
конкретност и прераснувајќи ги своите сопствени рамки, ја проширува 
својата стварност на целата неослободена и социјално обесправена земја и 
нејзината национална и општествена заедница. Чернодрински за првпат ќе го 
именува тој простор со неговото вистинско име, како конкретно место на 
страдање и измачување на човекот како поединец, а преку тоа и на неговата 
заедница, дури во песната со која селскиот учител, како и во „МАЈСТОРИ“ 
или пак во „МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“ пред тоа, ќе укажува на 
десператната состојба и ќе го шири своето образовнопедагошко и 
просветителско влијание меѓу младината. Поробената, односно сè уште 
неослободената земја во песната претставува клучен аргумент за борбено 
единство на националната заедница во нејзината борба за социјална и 
национална правда и слобода. Таквиот активен револуционерно-политички 
ангажман на Чернодрински за политичко единство и заедничка акција, како 
што веќе знаеме, ќе се провлекува низ сите негови претстави и ќе биде една 
од доминантните и клучни позиции на неговиот театарски модел. Затоа 
учителот и директно и со вистинско име, споредувајќи ја со саканата мајка, ја 
именува судбината на својата земја. Во песната тој вели: 

 
Македонијо, мајко мила,  
страдна земјо, света  
многу мајко, си теглила 
в маки и несрета!77 
 
Ова именување на стварноста во просторот на гледање се прима 

секавично и лесно се толкува. Македонската емиграција стуткана на своите 
седишта во просторот на гледање, таа горчлива стварност на просторот на 
страдање наречен Страдалево и разбран како што рековме како Македонија, 
го носи длабоко во себе и ги живее неговите отворени рани. Таа значи уште 
веднаш, на самиот почеток, го прифаќа воспоставениот јазик на претставата, 
безрезервно го прифаќа сценскиот исказ и учествува во естетско-
револуционерната игра што ѐ се нуди. 

Освен иницијалниот простор на сценската игра и самата иницијална 
ситуација на драмското дејство во кое Чернодрински ги воведува, убавата 
Цвета и нејзиното семејство имаат исто така симболичен и метафоричен 
карактер. Во рустикалниот простор и во релативно мирната семејна идила, 
Чернодрински како нивен контрапункт, поттикнувач на драмското дејство, 
воведува змија која се впушта да ја касне Цвета, и таа како митски симбол на 
злото и подмолноста, метафорично уште на самиот почеток ја наговестува 
несреќата, односно трагедијата што ќе се случи. И покрај тоа што нејзините 



блиски ја убиваат змијата, останува во атмосферата да трепери чувството на 
непријатност затоа што, како што вели нејзината мајка Благуна повикувајки 
се на народните верувања, „И не е арно змија да види чоек“78. 

Во самата иницијална ситуација, во метежот и стравот што се создаваат 
додека ја бркаат змијата за да ја убијат и во меѓусебното обраќање и 
именување на ликовите на сцена, Чернодрински нè воведува уште во еден 
метафоричен простор, откривајќи ни ја на тој начин нивната значенска 
димензија како имиња и нивните базични карактеристики и особини како 
ликови. 

Како и на многу места во народното творештво, особено во 
фантастичните приказни и во сказните, во името на главната хероина на 
драмата, Цвета, се согледуваат и се препознаваат во кондензирана форма 
најтипични особини што ја одредуваат како драмски лик. Нејзиното име 
кажува дека таа е млада и убава, во процес на растење и созревање, односно 
цветање, а со самото тоа таа е сè уште чиста, невина, неизвалкана, заносна и 
опојна како и секој убав цвет. Не случајно Чернодрински метафорично, но 
егзалтирано ја хиперболизира убавината и етичноста на македонската жена, 
затоа што таа за него, како што ќе видиме, претставува синоним на самата 
поробена и оневозможена земја. 

Следејќи ја значи доследно идејата за метафорично искажување, 
Чернодрински на ист начин ги именува и останатите ликови. Така, 
родителите на Цвета, таткото Трајан, човек кој трае и истрајува во времето и 
просторот издржувајќи ги сите зла и несреќи и продолжувајќи ја својата 
генеолошка лоза и мајката Благуна, која е чувствителна, мудра и блага, полна 
со разбирање, љубов и топлина кон ближните свои, ги разбираме како 
витални функции и конститутивен дел на метафоричниот систем што 
Чернодрински го презентира и искажува. Ист е случајот и со името на 
стрикото Богоја, кој е од бога даден и заштитен и кој со самото тоа ги 
поседува сите возвишени и благородни добрини, и со името на младиот херој 
Спасе, кој треба да го донесе долгоочекуваното спасување, како и со сите 
други ликови. 

Таквото симболично и метафорично искажување на светот и таквото 
наговестување на понатамошниот тек на драмското дејство, како што е веќе 
речено, не им е непознато на гледачите. Тие во семејството на Цвета не 
гледаат само конкретна и индивидуална судбина на едно семејство, туку за 
нив тоа е колективната судбина на нивната национална заедница и нивната 
земја, низ која лазат влекачи, змии и подлеци што сакаат смртоносно да ги 
каснат. Воедно, служејќи се во овој случај со терминологијата и теорискиот 
модел на В. Проп, можеме да речеме дека низ пораката на помошникот на 
главниот јунак, Цветиниот брат Дуко, Чернодрински ги открива и ги именува 



и оние други  dramatis personae,  односно злосторниците против кои треба 
да се борат: 

„Здроби и глаата, напарај и на парчиња ако мојт нека касат после. Така 
требит и на Турците да им сториме за да не касаат... Многу умреле од змија 
ама ја велам многу појќе умреле од другиве змии со две нозе што со уста не 
касаат тие, ами со нож и куршум. И колку илјади има умрено од нив, број 
немат... “79 

Во рамката на таа симболична ситуација во која се именува вистинското 
зло, Чернодрински, на публиката во просторот на гледање ѐ испраќа и 
директна револуционерна порака. Тој отворено и јасно ѐ кажува како да се 
ослободи од злото и како да го уништи. Но таа порака има и дидактичен и 
воспитен карактер, затоа што театарскиот модел на Чернодрински меѓу 
другите свои функции ја има и таа, да биде отворено сенародно училиште. 
Затоа публиката гласно реагира, ја прима пораката и егзалтирано ја одобрува. 
Таа се индентификува со носителите на драмското дејство и акција и се 
вклучува во играта. Со тоа просторот на претставата прераснува во јавна 
трибина на која се испитува и дефинира нејзиното расположение и идејна 
припадност. 

Во тој свет на крајно идеализирано семејство, Чернодрински следејќи го 
фабуларниот тек на драмското дејство, го воведува во приказната и главниот 
јунак на оваа драма. Тоа е младиот, храбар овчар, којшто е неизмерно вљубен 
во Цвета. Спасе, како што и неговото име покажува, е онаа митска личност 
која ќе го донесе спасот на својата сакана, а метафорично преку нејзиното 
ослободување и спасот и слободата на целиот народ. На тој начин тој ќе 
покаже дека е можен патот на заедничкиот спас и ослободување. Во тој 
момент всушност, со појавувањето на Спасе на просторот на сценската игра, 
носејќи ја неговата маска на своето лице на сцената се појавува и 
Чернодрински, кој ја игра улогата на Спасе и во тој момент, 
револуционерниот припадник Војдан Чернодрински на сцената ја афирмира 
и ја брани идејата водителка на јунакот на драмската повест Спасе, но 
истовремено Спасе ги застапува и ги пласира во гледалиштето и 
револуционерните идеи на ВМРО и автентичното видување и разбирање на 
светот на Чернодрински. 

Доаѓањето на Спасе на сцената, како и доаѓањето на сите митски јунаци, 
кои доаѓаат од никаде, кои се без семејство, кои храбро живеат сами, кои не 
поседуваат ништо материјално, освен она што го имаат во себе и на себе, но 
кои се одликуваат со многу благородни човечки особини и со познатото 
јунаштво, се одвива на најневообичаен начин. Тој полека, просто треперејќи 
како пердув, се спушта на сцената некаде одозгора, од некои чудни височини, 
и постапно ја исполнува со својот волшебен кавал и со својата заносна песна. 



Тој всушност, како и митскиот јунак Орфеј, кој ја маѓепсува и ја 
облагородува сета околина со својата музика и за љубовта на својата 
Евридика се спушта дури во пеколот за да ја спаси, ја маѓепсува средината во 
која се појавува и во која ја сретнува Цвета. Меѓутоа, тој истовремено како 
главен јунак трпи и противдејство со тоа што и самиот е маѓепсан од 
атрактивноста на младата убавица. Затоа тој мора насамо да се сретне со 
избраницата на своето срце. Чернодрински таа средба ни ја предава 
ритуално, како што е тоа обичај во објективната стварност, користејќи ја 
песната како основно средство за комуникација и пренесување на љубовната 
порака: 

 
„Руса мома, русин брала  
Русин брала, ден гинала 
Кај го брала, загинала 
Попаднала т'мна м'гла, 
Та згрешила п'тиштата 
Ја пресретил млад овчарин. 
Руса мома му зборува: 
Ти се мољам младо овчарче 
Да м' отнесиш дори дома 
Ке ти даам тонка риза, 
Мека ленена кошула 
А мој братец тонка пушка. 
А овчарот и говори: 
Ај ти моме, русо моме, 
Твојта кужа е далеку 
За то, моме ќе те носам 
Во мојата кошарица.“80 
 
Како што се гледа, песната на ова место не е никако средство за 

воспоставување на фолклорен колорит и мелос, ниту средство за создавање 
на соодветна фолклорна атмосфера, туку е место на кое изразито доминира 
нејзината функционалност и структурална детерминираност. Ритуалната 
љубовна средба остварена преку песната во просторот на гледање, се прима и 
се разбира како објава и афирмација на нивната љубов, која станува и 
општопозната и општоприфатена. Но, бидејќи песната што пред тоа ја пее 
Спасе: 

 
„Море, ој Јоване, мој мил побратиме,  
Ајде, дал те болат седемдесет рани?  



Ајде, болат, болат, как да не ме болат;  
Море да не умра, дури не омрса,  
Ајде дур не омрса ножа во Турчина.  
Ајде дур не освобода раја од султана.“81 
 
е и негов личен и јавен исказ на патриотизам и саможртвување за 

слободата на својот народ, во која се искажува неговата борбена 
определеност, љубовната песна „Русе моме русин брала“ ја наговестува и на 
извесен начин ја открива неговата идентификација на љубената со 
татковината. 

Подоцна, следејќи го и понатаму фабуларниот тек на драмското дејство, 
Чернодрински во просторот на сценската игра го доведува и противникот во 
оваа трагична повест. Тој, Осман бег со своите кабадахии, е онаа митска зла 
сила, онаа ламја што го персонифицира сето можно зло. Тој претставува 
антипод и, противтежа на заедницата на позитивни јунаци, на оние кои 
страдаат и патат во Страдалево, а коишто Чернодрински несебично ги брани 
и ги афирмира. Осман-бег безмилосно и грубо ќе ја грабне одбраната жртва, 
убавицата Цвета, ќе ја одведе со себе и ќе ја фрли в затвор. Но, неговата 
затворска кула не е само зандана за несреќната девојка, туку таа претставува 
темен затвор за цела една национална заедница и нејзината земја. 

„Четири дни сум затворена, ко пиле во кафез! “ 82, ќе бара помош Цвета и 
начин како да излезе од тој затвор. На просторот на играта Чернодрински 
сега ја започнува вечната игра на доброто и злото, играта на ропството и 
слободата. Таа зла сила што Чернодрински во драмската повест ја именува 
како противник и ја презентира на просторот на гледаната стварност, е 
всушност истиот тој противник, кој постои и се препознава на просторот на 
реалната и тешко живеена стварност во неослободената земја. Публиката 
добро го знае неговото име, тоа има застрашувачка димензија и во обата 
случаи се вика исто, Осман-бег. Но, бидејќи тој насилник е воспоставен како 
симбол и има своја конкретна метафорична функција, гледалиштето не го 
препознава веќе како поединечен тиранин, туку тој прераснува во знак кој 
означува цел еден општествено-политички систем на владеење, 
експлоатација и угнетување, а тоа е Османлиското царство. Затоа уште на 
самиот почеток на драмската повест иницирајки ја драмската ситуација, 
Чернодрински јасно го именува и го означува како противник: „Против него 
треба да се бориме, нему треба како на змија да му ја згмечиме глаата“,83 им 
укажува Чернодрински на своите приврзаници и гледачи. 

Во моментот на одигрувањето на драмското дејство, тиранинот Осман-
бег е сè уште моќен и силен и од позиција на сила, тој перфидно ветува 
благосостојба и се заканува на својата убава жртва и затвореничка, дека ќе се 



ожени со неа: „Стопанка ќе те праам на чифликот. Сета стока моја, твоја ќе 
бидит... Ти Туркина ќе бидиш...Тука со ќејф добар живот, се живеит. “84. 

И сега се поставува едно од клучните морални прашања за Цвета. Сјај и 
богатство или сиромаштво и достоинство. Ако го прифати удобниот живот и 
личната благосостојба, мора да ја загуби честа и идентитетот, а тогаш за неа 
и за народот на кој му припаѓа тоа е крај на светот. Ако го одбие сето тоа што 
и се нуди, ќе го зачува достоинството и образот, но лесно може да ја загуби 
главата. И овде тоа е она исто етичко сфаќање на животот и светот, какво 
што сретнуваме во „ДРВАРИ“ и чии што етички принципи претпоставуваат 
дека егзистенцијата на човекот е апсолутно бесмислена, ако му се одземени 
неговата чест и достоинство и ако му е извалкан чистиот образ. Токму затоа 
и приврзениците на Чернодрински, неговите сонародници во просторот на 
театарот, можноста да се изгуби достоинството и честа, да се биде 
национално обезличен и лишен од својот идентитет, ја доживуваат многу 
емотивно и потресно и не ја прифаќаат како реалност. Сосема нормално, 
заради сето тоа и Цвета ни во било кој случај нема да ја дозволи таа можност. 
Таа категорично му се внесува на Осман-бег в лице: „Коли ме, беси ме, што 
сакаш прај, ама јас Туркина не бидувам. “85. Со тоа Цвета јасно покажува и 
дава на знаење дека е непоколеблива во својот непокор, во својот отпор кон 
тиранијата и злото и дека е спремна на сè за свој национален опстанок и 
препознавање. И во овој случај повторно, зад маската на Цвета, на суптилен 
начин на народот му се нуди единствената можна алтернатива која е 
иницирана од револуционерниот исказ на ВМРО, а тоа е категоричното 
Керкегоровско стојалиште „или-или“, односно во овој случај „Слобода или 
Смрт“. Слобода до која се стигнува со несогласување, односно онака како 
што Цвета не се согласува и храбро му удира шамар на насилникот, со бунт и 
преку вооружена борба и востание што се позиција на долгосонувана 
егзистенција со човечко лице, или смрт која е единствена алтернатива и 
единствен вистински егзил од невозможната состојба во која се вегетира и 
која притиска од сите страни, или пак конечно СМРТ која се појавува како 
патриотска саможртва на патот за освојување на СЛОБОДАТА. Овој познат 
лозунг подоцна ќе се појави во експлицитна и јасно прецизирана форма во 
претставата „РОБОТ И АГАТА“. 

Сосема е јасно дека главниот јунак на повеста, митскиот херој Спасе, не 
смее да ја дозволи смртта на неговата сакана. Заедно со својот помошник, 
братот на Цвета Дуко, тој тргнува, онака како што тоа го бара секоја сказна, 
во потрага по онаа „што ја носи во своето срце“. Тој доаѓа на местото каде 
што се наоѓа сокриен објектот на неговата потрага и стапува во вербален 
дуел и надмудрување со својот противник. Спасе го губи дуелот не со сила на 
аргументите, туку по пат на насилство, но на тој простор, што е воедно и 



место на докажување и покрај сите ограничувања, тој успева на својата 
љубена да ѐ ја остави својата црвена шамија која за Цвета треба да биде знак 
на неговото борбено присуство. Шамијата како знак ѐ открива дека тој ја 
бара, дека е тука некаде во нејзина непосредна близина и дека сето тоа за неа 
мора да претставува голема причина што ќе ѐ го зачува моралот и ќе ѐ го 
подигне борбениот дух на непокор и отпор. Сето тоа ѐ дава сила на Цвета 
уште повеќе да му се спротивстави и да му пркоси на Осман-бег. И нивниот 
следен судир е повторно симболичен исказ: 

 
„Цветано, мори ѓаурко, 
Слушај што велит, сам бегот: 
- Чифликот ќе си продајам 
Илаќим тебе ќе турчам. 
 
Ај, море Турчин будала.  
Колку ти чинит чифликот.  
Дваж ми по чинит верата!!! “ 86 
 
И како што се гледа песната е повторно во функција на драмската 

ситуација и ја генерира драмската акција. Таа никако не е и не може да биде 
илустративен музички сегмент што ја поткрепува и ја збогатува 
реалистичката мимеза: Напротив, тоа е овде само уште една потврда на 
доследно мислениот естетски концепт и јасен театарски модел. Затоа не е 
потребно да се каже, дека во тој судир гледалиштето отворено се става на 
страна на бараната личност, грабнатата и затворена Цвета и се обидува 
несебично да ѐ помогне. Цвета по секоја цена мора да биде ослободена од 
затворот на деспотот. Една од тие цени што доаѓаат предвид е и можноста за 
политичко решение. Слободата на Цвета може да биде добиена и по судски 
пат и со помош на присуство на самото судење на акредитираните 
дипломатски претставници на тогаш големите сили во поробената земја. И 
бидејќи постојано оваа повест се прима како глобална метафора и скоро сè во 
неа е речено преносно, тоа само по себе се разбира дека и самиот чин на 
ослободување на Цвета се разбира и се толкува како политички добиена 
слобода за Македонија и тоа по пат на директна одлука на самата османлиска 
власт и со посредство и арбитража на странските држави. Меѓутоа, како што 
покажува развојот на драмското дејствие на сценската игра, Чернодрински во 
такво мирољубиво решение не верува. 

Очигледно е дека Чернодрински понатаму, експлицитно го разработува 
и го експлоатира своето рано стекнато животно и театарско искуство и 



виспрено покажува дека добро го познава механизмот на власта и патот по 
кој се доаѓа до правда и слобода што ги дава авторитарната власт. 
Десператната состојба во неговата национално и социјално обесправена и 
неслободна земја и индиферентна и пасивна присутност на странските сили 
во неа комбинирана со тајни манипулации, даваат безброј примери како се 
дели правдата и слободата на зелената маса. Кој кому му суди во такви 
ситуации и зошто? Кој добива, а кој губи? Чернодрински тие свои негативни 
искуства и сознанија ги вклучува во својот театарски исказ. Јунакот на 
повеста Спасе, преку тајни премини и неподвижни скалила на комуникација 
се извишува и доаѓа до својот долго баран и сакан цвет, Цвета. И цената на 
тој пат, што тој мора да ја плати на своето патешествие полно со закани и 
понижувања, е многу висока. Тој пат е платен и со одреден психофизички 
напор и ангажман и конкретно со она што е секогаш на цена, со злато. За да 
стигне до Цвета, Спасе како парадигматичен митски јунак проаѓа низ девет 
врати и девет ходника, почнувајќи од обични заптии и безброј посредници и 
секретари, па стигнувајќи сè до високите претставници на власта, кадиите и 
валиите. Чернодрински тоа долго патување низ кафкијанските ходници на 
деспотската власт, го именува како патување што го овозможува само 
подмитувањето и корупцијата односно патување на кое јунакот завршува 
како жртва на жестокото и немилосрдно ограбување. На крајот на долгиот 
ходник, или како што ќе рече поетот на крајот на долгата ноќ, Спасе ја 
пронаоѓа Цвета и неговиот очајнички крик, мислејќи дека е засекогаш 
загубена, ја буди од сонот во кој насилно ја турнал противникот-злосторник. 
Правдата е сепак се чини на страна на послабите и обесправените. Повеста 
мора да го затвори својот круг. Јунакот со помош на судската одлука и по 
волјата на судот кој е исто така поткупен, ја избавува и ја ослободува својата 
љубена. Со тоа може да започне големиот чин на славење и афирмација на 
нивната љубов и упорност и започнува ритуалот на свадбата, што на јунаците 
понатаму како систем на промена треба да им овозможи среќен и радосен 
живот. Меѓутоа, тоа сè уште не значи дека слободата е во потполност 
остварена. Огромната рака на тиранијата сè уште стои надвисната над нив, 
злокобно заканувајќи се дека ќе ги смачка. Ритуалот на свадбата сè уште се 
одигрува во услови на ропство. 

Со воспоставување на ритуалот на свадбата на сцена, симболичкото 
остварување на претставата и нејзиното израснување во глобална сценска 
метафора се доведени до крај. И самата свадба, со тоа што е ритуал со свое 
одредено значење, го добива своето вистинско место во драмската ситуација. 
Свадбата како и сите останати сегменти преземени од фолклорната традиција 
и обичаи, за кои стануваше збор досега, не е презентација и демонстрација на 
националното културно богатство на македонскиот народ, туку 



функционален сегмент кој ја искажува суштината на сценскиот исказ. 
Бидејќи свадбата како ритуал во суштина, како што е познато, е систем на 
промена и премин од понизок кон повисок и посовршен егзистенцијален 
квалитет во човековиот систем на создавање и саморепродукција, таа во овој 
случај на сцената метафорично го искажува и вечното човеково настојување 
да го преобрази и промени своето општество, односно да ја промени својата 
микрозаедница, семејството. Во таа смисла прочитана и разбрана, свадбата 
претставува креативно движење на општеството од неговото минато кон 
неговата иднина, односно таа има  poiesis  позиција, поради тоа што момчето 
и девојката престануваат да бидат она што се и стапувајќи во брак, креативно 
ја менуваат својата состојба и својот социјален статус, претворајќи ги во нов 
и повисок квалитет и истовремено создавајќи нова социјална заедница која е 
јадро на ново создавање. На тој начин, свадбата како целосен творечки 
процес: живот, (посебна егзистенција и развој на момчето и девојката во 
сопствена социјална средина), смрт, (умирање на нивното минато, односно 
престанување на нивното постоење како неискусни и невини момче и 
девојка), раѓање, (нов живот и повторно појавување на некогашното момче и 
девојка, но сега во друга форма, односно сега нивниот живот како маж и 
жена во нова социјалнобиолошка заедница која е воедно и почеток на ново 
создавање), на просторот на сценската игра означува и умирање, односно 
укинување на стариот свет и на старата заедница и создавање на нов, убав, 
праведен и слободен. Во конкретниот случај, просторот на сценската 
стварност, свадбата на Спасе и Цвета, во просторот на гледање меѓу 
гледачите се прима и се разбира како настојување за промена на постојниот 
ред на работите во објективната стварност во која тие живеат. Таа 
претставува настојување да се укине состојбата на робување во сопствената 
земја, таа како социјално-општествена заедница да премине во нов квалитет 
и да се реализира како независна заедница во слобода која ќе ѐ овозможи 
создавање нов и подобар свет. Затоа Спасе стапувајќи во брак со Цвета, 
воедно се нарекува себеси и заштитник и глава на семејството, мислејќи при 
тоа на Македонија. „Честа на Цвета е чест македонска, света чест и нам на 
младите се паѓат да ја вардиме таа чест и да накажиме секого, кој посега на 
таа чест"... Ние требит да бидиме м'жи, требит да бидиме јунаци, требит да 
бидиме готој да умриме за нашата чест и слобода! Ех, слободија, слободија!... 
Ако имаше слободија, не ќе ја газеше турската нога нашата земја! “ 87. 

Таквиот борбен ангажман за слобода и живот со хуман лик е вечното и 
исконско настојување на човекот хаосот да го претвори во космос. Но, за да 
биде можна таквата свадба која радикално ги менува работите и состојбите, 
Чернодрински знае дека заедницата, националниот колективитет мора за неа 
да се избори со оружје в рака. Затоа во тој момент на просторот на сценската 



игра се одигрува оној значаен драмски пресврт, кој го одредува понатаму 
развојот на драмската акција. Чернодрински во тој момент на сцената ја 
спушта големата и моќна рака на Осман-бег, кој воден од патолошка 
љубомора, бес и омраза, ја убива Цвета и со тоа ја окрвавува и ја 
оневозможува свадбата. Меѓутоа, онаа вистинската свадба за која во суштина 
се заложува Чернодрински, прецизно се остварува. На патот од минатото кон 
иднината, жртвата и нејзината пролеана крв прераснуваат во симбол на 
револуционерно саможртвување, потврдувајќи го на тој начин основното 
револуционерно определување СЛОБОДА ИЛИ СМРТ. Истовремено таа 
жртва, како што вели Рене Жирар во својата книга „Светото и насилството“, 
мора да се принесе на боговите, затоа што таа го усогласува нередот и ја 
обединува и ја хармонизира заедницата на нејзиниот пат кон просперитет. 
Затоа свадбарите обединети и со оружје в рака се спротивставуваат на 
тиранијата, ја преземаат ситуацијата и судбината во своите раце и убивајќи 
го Осман-бег, ја столчуваат главата на змијата од почетокот на повеста. Со 
вооружена борба тие ја укинуваат состојбата на ропство, преминуваат, како 
што тоа го одредува и бара системот на свадбата, во нов квалитет и ја 
остваруваат својата слобода што им овозможува создавање на нов и поубав 
свет. Завесата се спушта на просторот на сценската игра одбележувајќи го 
крајот на претставата, но истовремено се подигнува една друга многу 
поважна завеса во гледалиштето и во свеста на обесправениот народ. 

Оваа значајна, провокативна и естетски доследна СВАДБА, 
Чернодрински ја остварува колку со силата на своето скромно теориско 
познавање на театарот, уште повеќе со богатството на својата интуитивна 
моќ и со силата на својот талент. Тој надарено насетил дека оваа едноставна 
приказна за грабнатата девојка е поврзана со ритуалот на свадбата може 
многу добро да функционира во саканиот правец. Со тоа повеста како 
театарски исказ обезбедува едноставна, лесна, непосредна и масовна 
комуникација меѓу македонската емиграција на големиот простор на игра во 
Бугарија. Меѓутоа, таквата широка комуникација Чернодрински ја 
обезбедува и со тоа што „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ е упатена на 
оние слоеви, кои сè уште во себе мошне болно, страсно и активно го 
доживуваат својот роден крај и своето село Страдалево. Тие откорнати луѓе 
воопшто не се прилагодени кон новата средина и нивната душа како сè уште 
да талка по меѓите на принудно оставената земја. 

Како што може да се види „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ 
комуницира пред сè со примарните нагони и елементарните емоции на 
гледачите во просторот на гледање. Љубов, омраза, радост, тага, страв, 
мајчински инстинкт, сожалување, чувство за правда и неправда, желба за 
слобода, тоа се битните сегменти преку кои театарскиот исказ на 



Чернодрински најлесно наоѓа пат до широките народни маси. Таа желба за 
масовна комуникација и одзив е секако во тесна врска со интересите, 
желбите, определувањата и настојувањата на ВМРО, која со сите сили се 
труди да го собере околу себе што помасовно токму тој рурален и неосвестен 
дел на народот, за да го подигне интелектуално и образовно и за да го 
подготви на свое тло независно и самостојно да води борба за своја слобода и 
автономија. 

Личностите во „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ својот исказ го 
остваруваат на македонски јазик и тоа е првото целовечерно театарско дело, 
што од просторот на сцената ќе проговори на својот автентичен јазик. Тој 
сегмент на сценската игра, што Чернодрински го вклучува во својот 
театарски модел во период на тотална негација на македонскиот јазик и во 
време на жестока борба за негово присуство и афирмација, претставува 
изразит и важен политички чин и најцврсто место за обединување на 
народот. Како што е познато, употребата на македонскиот јазик во својот 
исказ Чернодрински го има како постојано естетско определување, меѓутоа 
во овој случај, јазикот добива свое посебно место и значење. Гледачите кои ја 
следат и ја примаат претставата, како што е веќе многупати во овој труд 
укажано, ги сочинуваат пред сè македонски емигранти, односно гледачи кои 
говорат македонски јазик. Меѓутоа, од друга страна тие се наоѓаат на 
просторот на туѓа држава и живеат и од притисок на туѓа јазична средина. 
Тие во неа мора да комуницираат и да се разбираат на јазик што е за. нив 
непознат и туѓ. Секако дека таа за нив неприродна комуникација и тој 
наметнат процес се, и директна „желба и настојување на оние што 
покоруваат, да ги натераат покорените да се откажат од својот јазик и да го 
примат нивниот88. Таквата антијазична ситуација во периодот на борбата за 
национално ослободување и независност на Македонија, воедно претставува 
и принудно одрекување од националниот белег, како што вели и Крсте. П. 
Мисирков89, современикот и пријателот на Чернодрински и втемелувачот на 
македонскиот книжевен јазик: „Да се откажит чоек от својо народен јазик, 
значит, да се откажит и од народнијот дух“90. Несомнено овде јасно е кажано 
дека јазикот и духот во овој случај се подразбираат како средишно и 
упоришно јазично обележје, но и како стожер на таа култура. Во постоењето 
на еден народ и неговата култура, јазикот има најзначајно место, затоа што 
јазикот е татковина, и затоа што „тој е душа на народот“, а со тоа се 
објаснува „сакајнето и усилијата на покорителите, да напраат покорените, да 
се откажат от својот јазик и да изучат на негоо место нивнијот; исто така со 
тоа се објаснуат упорството на нокорените народи да сочуваат сето своје 
духовно народно наследство, а особито јазикот“91. 



Интелектуалното и естетското стојалиште на Чернодрински и неговиот 
театарски модел, потврдуваат дека тој е во апсолутна согласност со 
мислењето и ангажманот на својот интелектуален соборец, Крсте П. 
Мисирков. Во корпусот претстави што ќе ги изведе во овој драматичен и 
пресвртен период, Чернодрински свесно ќе се определи и ќе се служи со 
македонскиот народен јазик. На тој начин Чернодрински укажува на 
потребата и нужноста од чување и негување на јазикот, поради тоа што со 
користењето и употребата на македонскиот јазик, се пружа отпор не само на 
вековниот завојувач и господар, Отоманската империја, туку и на бугарската 
власт. Таа, токму преку употребата на бугарскиот јазик, најчесто и 
најдоследно се обидува да ги оствари своите цели и на нив да го подреди 
македонското револуционерно движење. Од друга страна, таа постапка на 
Чернодрински претставува и јавен протест и отворен прекор на Врховниот 
Комитет, кој тесно соработува со бугарската власт и кој сета своја 
кореспонденција ја води на бугарски јазик. Употребата на македонскиот 
јазик во „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ заради тоа е уште една 
причина повеќе за загриженост на власта и уште една причина за 
предизвикување на сите оние бурни настани што се одигруваат на денот на 
премиерата. 

Што всушност се случува тој ден на просторот на театарот, што го 
опфаќа улицата пред влезот во „Славјанска беседа“, театарскиот салон и 
самиот сценски простор? Развитокот на настаните всушност во целост ќе ги 
потврди намерите и настојувањата на Чернодрински, театарот да биде 
простор на кој ќе се сретнуваат различни интереси, а неговиот театарски 
модел, место и простор на револуционерна борба. 

Гласот за театарската подготовка на трагичната љубовна повест меѓу 
Спасе и Цвета со секавична брзина се пренесува насекаде, а конкретниот ден 
на премиерата на „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ се очекува долго, 
нестрпливо и со посебно стравување меѓу македонската емиграција во 
Софија. И бугарската власт од своја страна, исто така со нескриен интерес и 
со посебно внимание го очекува одредениот ден. Според нејзиното мислење, 
во основата на драмската ситуација која се очекува да биде воспоставена, 
одиграна и искажана на македонски јазик на просторот на театарот чиј 
сопственик е единствено таа самата, се кријат такви настојувања и намери, 
кои мораат да бидат оневозможени и забранети. Меѓутоа, кога се знае дека 
таа како велепоседник на играта има доминантно влијание врз раководството 
на Врховниот Комитет и дека преку неговите органи „ја оцени пиесата како 
добра и ја даде својата согласност да се прикаже во полза на друштвото 
(македонското здружение, п.м.)“92, само по себе се поставува прашањето 



зошто на обете страни се појавува стравување од одигрување на закажаната 
премиера? 

Познавајќи го добро просторот на играта чиј сопственик е како што 
знаеме бугарската власт, и знаејќи за сите опасности што можат да доведат 
до укинување на просторот на театарот воопшто, како што веќе еднаш има 
искусено 1897 година, Чернодрински мошне вешто пред самото џиновско 
око на власта, кое сè гледа и сè забележува, на самиот простор на играта го 
подметнува телото на театарот. Плуралитетот на личности во него, писател, 
режисер, актер, револуционер, публицист, му овозможува успешно да се 
преслече, да се преправи и да се маскира пред самото лице на власта. 
Сокривајќи се зад театарската завеса, ѕиркајќи низ дупката во неа, и 
оградувајќи се со своето тврдење дека тој и неговите другари од некогашниот 
„Македонски зговор“ „ имале само желба да направат нешто културно и 
уметнички“93, Чернодрински итро и суптило и поттура на власта. Тој во еден 
специфичен миг вешто се измолкнува од видокругот и од рацете на 
бугарската власт, и наместо како револуционерен агитатор, на сцената на 
револуцијата пред самата власт се појавува и за долго останува со својата 
маска на писател-режисер-актер. Тој јавен идентитет со маска на уметник и 
театарски творец долги години потоа добро ќе го заштитува и ќе му создаде 
вистински јавен имунитет. И колку повеќе ќе ја носи маската, таа сè повеќе 
станува негово вистинско лице и негов вистински идентитет. 

Еуфоријата што ја предизвикува подготовката на „МАКЕДОНСКА 
КРВАВА СВАДБА“, општата приврзаност на македонската емиграција кон 
неа и понатамошното драматично развивање на настаните, создаваат 
вистински немир и несигурност кај власта. И покрај покровителството на 
Врховниот Комитет над претставата и воедно строгата контрола што тој ја 
врши над неа, претставувајќи се јавно како легален заштитник и легитимен 
претставник на македонското дело, а всушност манипулирајќи со него, 
бугарската власт се наоѓа загрозена и принудена на ригорозна акција. Со 
самото појавување и присуство на претставата во нејзиниот двор, таа почнува 
да ја губи играта. Нејзиното големо око помеѓу две свои трепнувања не 
видело, дека просторот на играта и го заземаат други, за неа загрозувачки 
сили. Затоа таа веднаш кога ќе ја сфати опасноста, само еден ден пред 
премиерата го укинува просторот на сценската игра и ја забранува 
претставата. 

Бугарскиот историчар на театарот во својот труд „Минатото на театарот 
во Македонија“ според наводот на А. Алексиев вака ја опишува оваа 
репресивна постапка: „Изведувањето на оваа пиеса уште при првото свое 
поставување не минува без инциденти. Поради интервенцијата на туѓото 
правителство кај министерот претседател Тодор Иванчев, пиесата се 



забранува од власта, но претставата сепак се одржува под силна заштита на 
вооружени четници. “94 Меѓутоа, таа забрана кај луѓето наклонети и поврзани 
со претставата, кај луѓето организирани во ВМРО и кај емиграцијата 
воопшто, предизвикува сосема спротивен ефект. На самиот ден на 
премиерата уште од раното попладне, просторот пред и во салонот на 
„Славјанска беседа“ се претвора во место на директен судир и вооружена 
акција на револуционерното движење. 

Биографијата на Чернодрински, напишана многу подоцна од артистката 
Мила Савева, ни ги пружа овие податоци за тој настан. „Тогашниот 
градоначалник на Софија, Минович, дава заповед за растурање на публиката 
со коњичка стража. Но и покрај тоа улиците се исполнија со народ. 
Артистите не можат да влезат во салонот. Тогаш тие дури и ризикувајќи го 
животот се провлекуваат под коњите и влегуваат. “95 

Таков развој на драмската ситуација власта не можела да предвиди. 
Контролата и сопствеништвото над просторот на играта полека, но сигурно ѐ 
се измолкнуваат и како ситен песок ѐ истекуваат низ прсти. Меѓутоа, во тој 
момент просторот на претставата не го контролира ни самиот Чернодрински. 
Возбуден и засолнет на сцената, тој низ дупката во завесата ја следи играта. 
Просторот на гледање и просторот на сцената сега ги имаат променето 
своите места. Просторот на гледање во кој се гледачите, сега е не само 
простор на објективно гледаната стварност во која се игра вистинска сцена од 
животот, туку е и реален простор на кој се одигрува револуционерен чин. Еве 
како Чернодрински ја гледа таа стварност низ дупката во завесата: 
„Публиката гледајќи го тоа (како актерите влегуваат во салонот. п.м.) ја 
обзема пламнато национално чувство и тогаш со јуриш и ура, и таа влегува 
во салонот. Во тоа време во театарот дошле и македонските револуционери 
Славчо Ковачев и Борис Сарафов, заедно со своите четници. Тие ѐ се 
спротивставиле на стражата со извадени револвери и возбудени повикуваат: 
Македонска Крвава Свадба ќе се игра оваа вечер, а одбраната е тука 
покажувајки на своите парабелуми. Публиката окуражена од тоа, со громко 
ура се провлекува под коњите, навлегува во театарот и со нестрпливост чека 
да се крене завесата. “95 

Останувајќи и понатаму љубопитно зад дупката во завесата, со маската 
на Спасе на своето лице, режисерот и актерот Чернодрински како што се 
гледа, вешто препушта просторот на претставата да се претвори во место на 
вооружена борба за слобода. Освојувањето на тој простор истовремено 
претставува и освојување на сопствеништвото над претставата и самата игра, 
а и освојување на бараната слобода. Затоа, стапувајќи на просторот на 
претставата и борејќи се за театарскиот исказ на Чернодрински, за 
премиерата на претставата, припадниците на револуционерната организација 



и на револуционерното движење воопшто водат истовремено и жестока 
битка за својот човечки дигнитет, за правото на постоење и живеење во 
слобода. И тој момент на идентификација на револуционерното движење со 
самата претстава ги премавнува границите на просторот на претставата и го 
проширува своето влијание на територијата на целата држава Бугарија. 
Акцијата на револуционерната организација, која е вклучена во претставата 
како нејзин составен дел и со која јавно се манифестира идеата за 
независност на македонскиот народ и неговиот национален идентитет, 
претставува постапка која ги загрозува хегемонистичките и 
експанзионистичките аспирации на Бугарското кнежевство во однос на 
Македонија. Токму затоа бугарската власт до самиот почеток на претставата 
жилаво ќе се обидува со сите средства да ја оневозможи претставата и да ја 
спречи нејзината премиера. 

Чернодрински сè уште засолнет зад завесата и внимателно следејќи го 
развојот на настаните низ нејзината дупка, возбудено му се радува на 
постепеното, но сигурно освојување на просторот на сценската игра и на 
претставата. Подоцна во своите „СПОМЕНИ“ тој ќе забележи: 

„А внатре, на сцената и на галеријата беше полно со вооружени четници 
и актери... Околу седум и пол часот во салонот веќе се наоѓаа неколку 
посетители, седнати на столиците. Ние, нестрпливите актери се разделивме, 
едни наѕиравме со едно око низ продупчената завеса на салонот. Меѓу тие 
што влегуваа дојдоа и тројцамина кои без да им покажат некакви влезници на 
редарите, седнаа на првиот ред. Славчо Ковачев, тогашен секретар на 
комитетот, откако беше известен за тоа, отиде кај тројцата и им побара 
влезници. Тие му рекоа дека се гратис. На Ковачев му прекинува и му удира 
шлаканица на едниот, поважниот од тројцата. Удрениот станува, вади кама и 
му пријдува на Ковачев. Неговите двајца другари му ги фаќаат рацете и го 
спречуваат крвопролевањето. Збрката и шумот предизвикан од столиците и 
викотниците во салонот предизвика тревога меѓу актерите и четниците. Ние 
сите со оружјето со кое располагавме, навлеговме во салонот. Благодарение 
на благоразумноста или на стравот тројцата побрзаа да излезат и ние, 
актерите, се прибравме на сцената во очекување да започне претставата. 
Дознавме дека поважниот од тројцата е Хаљо (убиецот на Стамболов) “96. 

Тој Хаљо, кого што власта како жртвено јагне во последен миг ќе го 
воведе во безмилосната игра на просторот на претставата со цел да ја 
оневозможи и кого што револуционерите како што се гледа лесно го 
исфрлаат од салонот, е истиот оној платеник и убиец којшто го изврши 
атентатот над Стамболов неколку години порано и кој ќе добие задача и ќе 
биде платен да го убие и идеолошкиот и борбениот стратег на ВМРО, Гоце 
Делчев. 



Меѓутоа, овој пат е премногу доцна за неговата платеничка мисија. 
Власта е веќе отстранета од просторот на претставата и сценската игра која 
се остварува како естетски исказ на Чернодрински и неговите другари може 
да почне. Точно во определеното време, завесата се подигнува и на гледаниот 
простор на сцената започнува историјата на „МАКЕДОНСКА КРВАВА 
СВАДБА“, но не само нејзината. Во историска перспектива, кон иднината на 
Македонија, таа ќе се покаже како чин од непроценлива важност за нејзината 
култура. 

Со тоа пресвртно и историско дигање на завесата, Чернодрински ја 
добива не само битката за театарскиот простор и за создавање на својот 
постојан театар „СКРБ И УТЕХА“, туку го воспоставува и својот автохтон 
модел на револуционерно-политички театар. Во него навистина се нема 
одиграно значајна естетско-театарска револуција, но затоа пак тој како 
специфичен театарски модел ќе ѐ припаѓа целосно на социјалната и 
национално-ослободителната револуција и како таков ќе биде нејзино моќно 
оружје и силен гласноговорник во текот на следните неколку години. Од 
друга страна, тој естетски модел ненаметливо ќе антиципира огромен број 
театарски искази кои во текот на дваесетиот век на просторот на театарската 
левица ќе се појавуваат и ќе се воспоставуваат како модел на политички 
театар. 

 
 
 
 
 
ОД ГЛААТА СИ ПАТИМЕ ИЛИ НАРОДОТ ТРЕБА ДА СЕ ЧИСТИ 

ОД ЛОШИ ЛУЃЕ КО НИВА ОД ПИРЕЈ 
 
Претставата со самообвинувачки наслов, „ОД ГЛААТА СИ ПАТИМЕ“, 

како и двете подоцнежни остварувања „РОБОТ И АГАТА“ и „ЗЛО ЗА ЗЛО“, 
припаѓа на оној дел драмски дела што ги предводи „МАКЕДОНСКА 
КРВАВА СВАДБА“. Сите тие претстави заедно можат да се дефинираат како 
ударен корпус на театарски искази кои му припаѓаат и го афирмираат 
театарот „СКРБ И УТЕХА“. Тие имаат од една страна исто исходиште во 
народната традиција и фолклорното творештво, а од друга страна се длабоко 
нурнати во секојдневието на објективната драмска ситуација, која вистински 
се живее во даденото време и простор Тој корпус претстави ги обединува 
исто така и самиот театарски модел на Чернодрински, кој, како што видовме 
на примерот на „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“, беспрекорно 
функционира и создава релевантен естетски чин. Таквиот театарски модел 



Чернодрински и понатаму ќе го негува и ќе го развива, проверувајќи ја 
неговата вистинска естетска вредност на долгите турнеи низ Бугарија што ќе 
ги оствари со својот патувачки театар „СКРБ И УТЕХА“97. 

Позитивното искуство што ќе го добие со премиерата на 
„МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ и сознанието за нејзините 
афирмативни референци меѓу македонската емиграција, Чернодрински ќе ги 
насочи. во оној правец што ќе му овозможи зад маската на театарски уметник 
да го сокрие својот револуционерен идентитет, да премине во еден вид 
илегала, и со тоа непречено и суверено да се движи на опасниот и 
загрозувачки простор на игра во Бугарија. Како трином писател-режисер-
актер, со силата на уметничкиот чин, Чернодрински има големи можности да 
ги реализира своите револуционерни цели и идеи и да обезбеди доминантно 
влијание меѓу големиот број заплашени, свиткани и наведнати, збунети и 
потчинети сонародници. Така тој ќе може што повеќе да ги собере и да ги 
сврзе за револуционерно-ослободителните идеи на ЦК ВМРО. 

Во претставата „ОД ГЛААТА СИ ПАТИМЕ“, изведена како што ни 
покажуваат достапните податоци и на 6 декември 1901 година во читалната 
„Св. Архангел Михаил“ во градот Шумен, Чернодрински не им обрнува 
внимание на заканувачките гестови и агресивниот мизансцен на бугарската 
власт. Во извесна смисла, тој таа власт намерно ја игнорира, избегнувајќи таа 
да биде експлицитен предмет на интересирање во неговиот театарски исказ. 
Пред нејзиното ненаситно око, како што видовме, тој одамна го има 
подметнато телото на театарот и тој за него е најрелевантен простор. 
Истовремено имајќи сериозни амбиции за високи уметнички дострели и 
резултати, Чернодрински гледаната позиција на своите претстави естетски ја 
преуредува и одново ја формулира. Така видоизменета, таа сега поинаку се 
доживува во просторот на гледање. Затоа просторот на сценската игра во 
претставата „ОД ГЛААТА СИ ПАТИМЕ“ не е повеќе место на кое директно 
се именува власта и експлицитно и драстично се открива нејзиното грдо 
лице, туку е простор на кој власта е имплицитно присутна и како да трепери 
во воздухот. Всушност, тука Чернодрински го продолжува истиот театарски 
модел инаугуриран со „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“, и како и таму, 
просторот на сценската игра е поробената татковина, а драмското дејство се 
случува во кругот на поробените селани. Со такво, пренасочено одредување 
на просторот на сценската игра и на драмската акција, светот што 
Чернодрински го создава и го презентира на сцената не проектира од неа 
никакви референции во однос на власта, односно јавно ја премолчува и 
игнорира, а самата претстава се откажува од привилегијата да биде проекција 
на механизмот на власта, како што тоа беше случај со радикалниот исказ во 
„МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“. 



Во тој период меѓутоа, експлицитната радикалност веројатно не би му 
била ни дозволена на Чернодрински, ниту тој, со сета своја храброст и 
уметничка дрскост што ја има и што веќе ја има јавно искажано, но и со сето 
свое искуство што го има здобиено со „МАКЕДОНСКИ ЗГОВОР“, би се 
впуштил во нова авантура и би посегнал по можноста за нејзина реализација. 
Тој знае дека оние што го именуваат и го одобруваат просторот на игра и 
коишто го одредуваат мизансценот на неговиот театар низ Бугарија, не 
мислат исто како него и одвај чекаат да го уловат во своите стапици. 
Официјалната бугарска власт, сакајќи пред лицето на јавноста да ги сокрие 
своите подли и зли постапки и на тој начин да се заштити од напади, сета 
одговорност и сите свои прерогативи во однос на практично-политичката 
дејност на македонската емиграција на свое тло, ги пренесува на Врховниот 
Комитет. Тој всушност е нејзина марионета и инструмент на нејзиното 
мислење и настојување. Врховниот Комитет во тоа време е единствено 
одговорен за сите односи, акции и за сето јавно делување на македонската 
емиграција и „без дозвола на Врховниот Комитет ниедна активност не беше 
дозволена. “98 

Со тоа на просторот на играта, за Чернодрински и за неговиот театар, се 
појавува уште еден официјален и јавно именуван сопственик на просторот на 
сценската игра, односно сопственик кој го одобрува или оневозможува 
театарскиот исказ. Од апсолутно практични и јасни причини кои му го 
олеснуваат делувањето, Чернодрински вовлекувајќи се длабоко во самиот 
театар, ќе воспостави нагласено толерантен однос кон таа нова-стара власт. И 
оттаму, од зад театарската завеса, од длабината на просторот на театарот, 
наметнат со театарската наметка и затскриен зад театарската игра и во 
нејзино име, во име на слободата на творештвото и во име на независноста на 
театарскиот чин во однос на власта, тој ќе ја открива моќта и силата на 
театарот и ќе ги презентира на просторот на играта. Таквиот став и таквата 
позиција на сценскиот исказ во однос на власта и нејзината функција во 
„РОБОТ И АГАТА“ ќе имаат своја јасна дефиниција. Таму ќе бидат 
воспоставени како основна драмска ситуација и како глобална метафора што 
го афирмира театарот. 

Од сево ова прецизно се гледа дека и претставата „ОД ГЛААТА СИ 
ПАТИМЕ“ има свое исходиште и инспирација токму во таквиот распоред на 
политичките сили и во нивната хиерархијска подреденост во рамките на 
македонската емиграција. И во овој случај, како и во „МАЈСТОРИ“ пред тоа, 
Чернодрински уште еднаш ќе се обиде од сценскиот простор на играта во 
читалната „Св. Архангел Михаил“ на гледачите во просторот на гледање да 
им ги покаже сокриените и преправените, добро костимирани 
предизвикувачи на злото и со тоа да ги открие штеточините во сопствените 



редови. Воедно тој ќе укаже на неопходноста од обединување на 
разединетите и меѓусебе скарани сонародници и ќе се обиде во рамките на 
театарскиот исказ да ги подготви за вооруженото востание против 
заедничкиот непријател, што интензивно се подготвува во поробената 
татковина. Токму затоа, како што е веќе укажано, просторот на сценската 
игра во претставата „ОД ГЛААТА СИ ПАТИМЕ“, не е веќе наметнатата 
емигрантска околина и нејзината атмосфера. Од веќе познатите причини, 
Чернодрински свесно се откажува од тој простор и за простор на сценската 
игра во својата претстава ќе избере неименувано село во Македонија. Иако во 
овој случај тоа не се вика Страдалево, по останатите рефлекси од 
„МАКЕДОНСКА КРВАБА СВАДБА“, тоа се подразбира под тоа име, а 
гледачите го примаат како симбол на својата поробена татковина. 

Внатре во рамката на тој глобално одреден простор на сценската игра, 
односно во рамката на тој оставен и визуелно веќе заборавен роден крај, кој и 
во просторот на гледање и во свеста на гледачите се појавува како необјаснив 
и перманентен копнеж, конкретниот простор на сценската игра динамично се 
менува во зависност од развојот на драмската ситуација. И во така 
одредениот и познат простор на сценската игра, таа, се одвива во рамките на 
веќе употребуваната фабуларна структура на изразување, преземена од 
народните приказни и сказни. Како и во многу случаи, користејќи ја 
народната приказна скоро како субалтерна форма, во нејзината основна 
рамка на познатото сиже за грабнатата девојка што ја спасува нејзиниот 
сакан, се преплетува и познатото сиже за главниот јунак, херојот, што се 
бори против змејот, односно против злото. Во овој пример што го нуди 
Чернодрински, бунтовникот Цветко, односно пробудениот младич, како што 
самиот тој го нарекува, ја спасува својата љубена Бисера, истовремено 
борејќи се против селските коџобашии и насилници што ги ограбуваат 
неговите соселани, се бори против заедничкото зло. 

Преку сценската игра за нарушената и забранета љубов на Цветко и 
Бисера и заедно со местото на нивната интимна несреќа, Чернодрински ќе го 
покаже и местото на колективната несреќа на својот народ. Нудејќи ги своите 
слики со тажни настани и презентирајќи ги на гледачите, Чернодрински 
всушност смета дека е неопходно да го соочи просторот на гледање и 
гледачите во него со неподносливата состојба во Македонија и да им укаже 
како треба да се организира, за таа состојба на пониженост да се укине. Сите 
заедно, обединети, мора да станат против вековниот поробувач, против 
тираните и експлоататорите, но и против насилниците и ограбувачите во 
сопствениот двор, односно во сопствените редови. 

По иницијалната ситуација во која развратниот и распуштен Симон, син 
на селскиот коџобашија, под заштита и по налог на турскиот бег, ја грабнува 



и на сила ја одведува младата „мома за мажење“ Бисера, на гледачите веднаш 
им се покажува и отворената реакција на таквиот насилнички гест и на 
таквата состојба во која владеат законите на посилниот. Чернодрински 
прецизно, јасно и недвосмислено го презентира чинот на отпор и бунт кој 
мора да го уништи и за секогаш да го оневозможи таквото зло. 

„Пак што е ујгун тогај да се кренит и народов, рисјаниве овде, та и 
однадвор и однатре, да се запалит и мутлак царштинава ќе си изгорит, ко 
племна, а мрсните99 ќе се вид-невидат, ко глувци“100, ги бунтува 
Чернодрински своите гледачи од сцената. 

Меѓутоа, сокриен зад маската на некогашниот затвореник Мартин, на 
тие исти гледачи тој незавиткано, отворено и сигурно ќе им ја покаже и 
нивната црна страна и ќе им ја каже вистината за своите сонародници, 
односно ќе ги соочи со сопствениот непријатен лик во огледалото. Тој ќе 
каже дека газдите и богаташите се поголеми дерикожи и посурови дури и од 
своите работодавачи и заштитници, Османлиите, но воедно, како Мартин, 
соочувајќи се со него во просторот на претставата и воопшто не стрепејќи ни 
од што, ќе му ги фрли в лице тешките зборови на самообвинување: 

„Токо немат слога меѓу нас, ќи?!... Ние сами рисјаните еден за други 
каде-каде сме си полоши од Турците... Еден со други, што се рекло ќе се 
изедеме!... Еден со други се лажиме, стоката си ја грабиме, се крадиме, се 
предааме на Турците. Каде сме сиромаси, сме страшливи и лоши!... Откако 
ме наклеветија, оту сум бил јатак на некакви кумити, та лежав една година, 
никој од селаните не си го кажуат и гласот во анот мој... Сите муштерии ми 
избегаа!... Тој ќулаф Мојсо ми го скрој... “101. 

Но тој шамар в лице не е упатен само на тие широки емигрантски слоеви 
што се наоѓаат во гледалиштето. Тој е пред сè упатен на друга страна и на 
други категории луѓе, кои во тој момент можеби и не се присутни во тој 
простор. На просторот на сцената и во сценската игра, тој соодветниот 
адресат не го именува, иако тој постои и ја игра својата игра под друго име. 

Од замрачениот простор на гледање, проникливото и остро око, под 
театарската маска и зад театарскиот костим, сосема јасно може да воочи уште 
една добро сокриена и добро насочена игра. Зад маската на селскиот 
коџобашија Мојсо и зад неговиот тесен круг на економска и политичка моќ 
од една страна и зад многубројните маски кои го формираат и го дополнуваат 
портретот на народот од друга, започнува на сцената итрата игра на 
лицемерство и неговото разобличување. Таа нечесна игра на лицемерство, на 
сцената на секојдневниот живот почната е многу порано и сè уште трае. И 
Чернодрински на просторот на сцената го игра својот дел од неа. Ставајќи ја 
на себе маската на Мартина или можеби на Цветко или пак на попот Митре, 
коишто го претставуваат челниот дел на бранителите на народните интереси, 



тој таа игра ја игра всушност како револт и пркос кон наметнатиот патронат и 
наметнатата власт на Врховниот Комитет врз активноста на македонското 
револуционерно движење во Бугарија. 

Во самата претстава „ОД ГЛААТА СИ ПАТИМЕ“, разобличувањето и 
покажувањето на вистинската состојба на работите и вистинскиот однос на 
заинтересираните страни, започнува со разобличувањето на газда Мојсо и 
презентирањето на неговото насилство. Во него всушност, Чернодрински го 
гледа Врховниот Комитет и неговата кабадахиска околина. Бруталноста на 
газда Мојсо, неговата безочност, лакомост, алчност, неговата цврста рака и 
самоволие, кои се одлики на секој авторитарен самодржец, ги ограничуваат и 
ги оневозможуваат неговите сонародници во нивната желба да ја прекројат 
сопствената историја и да ја земат својата судбина во свои раце. 
Чернодрински преку таа игра всушност метафорично се пресметува со 
смислените манипулации и со лицемерието на Врховниот Комитет, затоа 
што, како што .откриваме во сочуваните документи, членовите на Врховниот 
Комитет во тој период за љубов на парите великодушно го распродаваат 
својот национален идентитет и својата независност. Заради сето тоа „ОД 
ГЛААТА СИ ПАТИМЕ“ претставува и скромен обид Чернодрински на 
посреден начин јавно да се пресмета со наметнатото покровителство на 
Врховниот Комитет врз самостојното и независно делување на „СКРБ И 
УТЕХА“ и со безочната одлука „дел од приходите од претставите да биде 
доставен во касата на Врховниот Комитет. “102, а не да остане како фонд на 
театарот или пак да се користи како финансиска потпора на македонските 
емигрантски здруженија во чија корист се играат претставите. За 
Чернодрински тоа е истовремено и оневозможување на нормалното делување 
и стеснување на просторот на кој треба да се шират револуционерните идеи и 
забавување на подготовките за организирано востание. 

Меѓутоа, се поставува прашањето зошто Чернодрински во својата игра 
во рамките на просторот на сценската игра не бира структура преку која ќе го 
именува Врховниот Комитет директно, отворено и со неговото вистинско 
име? 

Чернодрински, како што е веќе добро познато, таа експлицитна игра со 
јавно именување ја има играно еднаш пред тоа многу вешто и умешно. 
Примерот на „МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“ е совршен доказ за тоа. Не се 
работи значи за неговата храброст или за неговото не/знаење, туку се работи 
за неговата зрелост и тактичност. Во околностите што ги одредуваат 
општествените прилики и состојби во тој период, неговата постапка е 
исклучително прашање на неговата мудрост и на неговата смисла за 
дипломатија. На тој начин, во еден ист момент, со еден удар Чернодрински 
убива две муви, односно обезбедува и материјална и финансиска помош за 



турнеи и работи на својот театар, и обезбедува и непречено револуционерно 
делување и агитација, односно можност непречено да се спротивставува на 
манипулациите на Врховниот Комитет. Од друга страна и Врховниот 
Комитет, одвојувајќи извесен паричен заем на „СЌРБ И УТЕХА“, наоѓа свој 
интерес во лажниот гест на великодушност. Тоа е за него гест со цел уште 
еднаш јавно да се вброи себеси во заштитниците и покровителите на 
интересите на македонското дело. 

Овие дипломатски постапки и оваа игра на Чернодрински не само што 
го одразуваат објективниот емигрантски свет во кој делуваат и Врховниот 
Комитет и „СКРБ И УТЕХА“, туку и го презентираат и односот на 
Врховниот Комитет и бугарската власт кон театарот. Меѓутоа, истовремено 
таа игра и го создава самиот тој свет: Врховниот Комитет наметнува своја 
власт, а театарот на Чернодрински се спротивставува на таа власт и си 
поигрува со неа. 

Освојувајќи го просторот на театарот, проектирајќи се себеси сè повеќе 
и повеќе во него и во неговата сценска игра, Чернодрински заедно со него 
освојува и еден многу значаен и многу голем простор за делување меѓу 
своите сопатници. Тој со тој простор има огромна можност за ширење и 
пласирање на идеите за вооружена револуција, која треба да се одвива на 
своја почва. Но, тој дел на просторот во тој даден период, за жал се покажува 
како недоволен во однос на револуционерните тежнеења и потреби што ги 
иницира ЦК на ВМРО и вистинските можности на револуционерното 
движење. Токму затоа, како што се гледа од оваа анализа, евентуалното 
директно именување на власта под нејзиното име како сопственик на 
просторот на сценската игра. и како негов манипулатор, би значело 
автоматско укинување на просторот на театарот од страна на цврстата и 
убиствена рака на Врховниот Комитет. Со тоа бугарската власт со еден потег 
би ги остварила спротивните две цели, од она што пред малку беше посочено 
како цел и дипломатски успех на Чернодрински. Поради таквата опасност, 
Чернодрински не дава никаков повод и причина за укинување и забранување 
на неговиот театар. Тој од својата сцена добро ја има видено и разбрано 
играта што се игра околу него на просторот на туѓата држава и уште повеќе 
го навлекува театарскиот костим на себе и актерската маска на своето лице, 
оставајќи театарот сам да ја бие својата војна, да открива, да нуди решенија и 
да укажува на можните патишта до слободата. 

Новите видици што нудат поинакви сознанија и решенија во просторот 
на сценската игра и во време на траење на претставата „ОД ГЛААТА СИ 
ПАТИМЕ“, ќе бидат отворени не само од оние постарите, кои имаат 
искуство, како што е на пример Мартин, туку и оние, како Цветко, кои со 



силата на младоста и со нестрпливоста на зовриената крв, интензивно ќе ја 
чувствуваат сторената неправда. 

Тој млад јунак на повеста кој суверено ја води играта, ги има истите 
оние митски особини и карактеристики што ги има јунакот што доаѓа од 
никаде, кој нема никаде никого свој и кој е без ништо на светот, како што 
беше впрочем и Спасе во „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“. Единствено 
што има, тоа е секако неговата љубена Бисера, за чијашто слобода тој се 
бори. И таа е во овој случај, како што е Цвета во „МАКЕДОНСКА КРВАВА 
СВАДБА“, синоним на поробената татковина. Како бином вереница-
татковина, таа е оној скапоцен бисер за кој ќе се даде и сопствениот живот 
ако треба и за кој другарите на Чернодрински ќе му пишуваат за време на 
неговиот престој во Швајцарија: „Нашата жена, сестра и сакана е 
Македонија! “ 103 . Бисера од сцената се прима и се толкува како стожер во кој 
се испреплетува судбината на поединецот со судбината на колективот и 
нивната национална заедница. Тој однос кон саканата девојка и нејзиното 
еуфорично глорификување и идентификување со саканата татковина, 
односно нејзиното метафоризирање, што Чернодрински го спроведува 
доследно и во своите останати претстави, ќе има различни варијанти на 
исказот. Во сите нив подеднакво ќе се говори и ќе се заговара одбраната на 
нејзината чест, вооружена борба за нејзиното ослободување и конечно ќе се 
искажува огромна и неизмерна љубов кон неа. Цветко, останувајќи сам на 
просторот на игра и обраќајќи се директно на просторот на гледање, преку 
својот исказ со кој бара ослободување и заедничко учество во бунтовниот 
чин, всушност ги опфаќа и просторот на сценската игра односно 
обесправената и неослободена татковина и самиот простор на игра на 
територијата на Бугарија, каде што се воспоставува и трае и самата 
претстава. Тој на гледачите им вели: 

„Чудни рабоќе се вршет во ова пуста земја! Рисјанин коџобашија, ама 
полош од Турците... Мачит сиромаштијата, грабит, бесчестит... Ама требит 
да му се скусат дните... Не е за чудење, ако го повладаат целото село и 
ниеден од селаните да не можит да кркнит... Тој првата година е таков, а 
оште една годинадве да поседит, ќе фатит секого за перчин. Не, арно ми рече 
Мартин, оту сите требит заедно да гракниме та така полесно ќе паднит... И 
вистина, то убоо ќе бидит... Ќе се видит оту народот не е вол, та кој ќе сакат 
да го водит... “104. 

Чернодрински знае дека за големата сила и моќ на народот се свесни 
сите предавници, сите тие слуги што тој ги покажува и ги именува и ги 
доведува на сценскиот простор на играта зад алчната маска на Мојсо. Свесни 
се и зазираат од таа моќ и оние кои се претвориле во марионети и 
послушници во просторот на практично живеената стварност во самата 



татковина, но и оние другите, само наречените претставници на власта и 
заштитници на народот, Врховниот Комитет на пример, кој не е како што 
покажавме, именуван отворено со своето вистинско име, но чиишто шпиони 
будно го следат тој „караѓозлук“ од полутемнината на просторот за гледање, 
не сакајќи да сфатат за што всушност навистина станува збор во таа сценска 
игра. Тие се многу уплашени и стравуваат за своите нечесно стечени 
позиции, богатства и лажна власт, кога во дворот пред куќата ќе им се појави 
пробудениот и бунтовен народ, кој се бори за својата слобода и за своето 
човечко достоинство. И затоа, знаејќи дека „цело село кога да викнит, цела 
планина се потресуат, не е играчка“105, како што уплашен вели Мојсо, тие 
повторно ја бараат семожната помош од „постариот брат“ заштитник. Сиот 
во очајна паника. Мојсо веднаш ќе испрати порака до турските азбии106 и ќе 
побара од нив со оружје да се растера побунетиот народ и да се отстрани од 
пред неговата куќа. Нормално, тоа преносно значи дека оној уште 
пострашниот и поопасен слуга, Врховниот Комитет, по доставите добиени од 
своите доставувачи, веднаш ќе побара помош и интервенција од својот 
патрон и наредбодател, бугарскиот двор и бугарската хегемонистичка власт. 
Со туѓите сабји и мечеви во своите раце, со сите можни оружја, Врховниот 
Комитет ќе им се заканува на луѓето, посебно на приврзаниците на ЦК на 
ВМРО дека „ќе се тркалаат нивните глави низ софиските улици, ако во рок 
од три дена не ја напуштат Софија. “107 Тие преземаат такви постапки не само 
затоа што се слаби да ја контролираат таквата запалива ситуација и да 
управуваат со неа, туку со пробудената самосвест на народот се појавува и 
отворена можност и опасност да ја загубат подарената власт и огромната 
лична корист што преку неа ја остваруваат. 

Чернодрински облечен во својот костум и зад својата актерска маска 
луцидно приметува, дека ако не е доволно внимателен, многу лесно низ 
Софија може да се тркала и неговата глава. Смртта на овие простори била од 
секогаш многу почеста и поблиска од слободата. И токму затоа и како што 
посочивме, не случајно, Керкегоровското Или-Или овде ја има својата 
варијанта на егзистенцијално определување Или Смрт, Или Слобода. 
Меѓутоа, Чернодрински нема да си дозволи себеси никаков ризик и нема да 
создаде предуслови што го загрозуваат неговиот живот, затоа што неговиот 
избор е Слобода. 

Искрениот обид што Чернодрински го прави во својот театарски исказ, и 
со кој треба да се преобратат и да се вратат на патот на правдата и вистината 
заблудените и изгубени синови, во претставата „ОД ГЛААТА СИ ПАТИМЕ“ 
ќе го реализира онаа личност, која се појавува како формално независна и 
практично објективна и вистинољубива. Во моментот на драматичниот и 
драстичен раскол и во мигот на вооружениот меѓусебен судир меѓу селаните, 



односно меѓу Мојсо и неговите додворувачи од една страна и револтираниот 
народ од друга, Чернодрински го наоѓа оној единствен авторитет, селскиот 
свештеник Митре, кој е всушност и единствената сила која може да 
воспостави ред, да оствари смирување меѓу скараните и непомирливи страни 
и заведените синови да ги врати назад на вистинскиот пат и во стадото на кое 
припаѓаат. 

 
Зошто токму тој, поп Митре? 
 
Православието, како исказ на христијанската конфесија и разбирањето 

на светот и природата, на слободата, правдата и неправдата според неговите 
етичко-филозофски норми и начела, е длабоко вткаено во секојдневието и 
културната традиција на народот на кој и Чернодрински му припаѓа. Од 
друга страна, тој тоа сфаќање и разбирање и тој етички кодекс кој поаѓа од 
верноста и почитувањето на бога, традиционално го носи во себе, затоа што, 
да потсетиме, го стекнал во најтесниот круг на своето семејство преку 
примерот на моралната цврстина и доблест на својот татко свештеник, па 
токму затоа и интуитивно го прифаќа и во соодветните прилики се однесува 
според него. Но, тоа не е рационално религиозно определување, догматско 
стравопочитување на бога или пак свесно пристапување кон христијанството, 
односно кон православието. Многу повеќе би можело да се каже, по 
постапките што ги прави и по она што го искажува, дека е тој далеку повеќе 
припадник-христијанин во смисла на неговата културолошка припадност и 
дека неговото религиозно верување и почитување на бога е пред сè верување 
како исказ и застапување за кредо на една култура, односно слободно речено, 
тоа е оној господ кој е во човекот, во неговата рационално-емотивна 
симбиоза што го одредува како правдољубив, вистинољубив и 
слободољубив, во неговата благородна и хумана димензија. 

Токму од тие причини, божјиот земен претставник, селскиот поп Митре, 
во тој миг е единствената личност на просторот на сценската игра, која 
функционира стимулативно и обединувачки во дадената драмска ситуација и 
која може да има пресвртно влијание врз сите, а особено врз синовите-
предавници. Вистинитоста, исправноста, силата и моќта на неговите 
праведни зборови безрезервно се прифаќаат и се почитуваат во просторот на 
претставата. Тој е единствена личност која може и која треба во тој момент 
да арбитира, да овозможи разијдувањето и расцепот да се превозмогнат и 
своите и божјите верници и следбеници да ги собере на едно место и околу 
една идеја, движејќи се по ист пат кон заедничката цел. Но и тој неспорен 
авторитет, заведените синови, предавниците на сопствениот идентитет, го 
игнорираат, го навредуваат и го отфрлаат. Тоа е секако и причина веднаш да 



бидат прекорени и накажани. Попот Митре е немилосрден во својата осуда 
на предавството и во својата анатема на предавниците. Тој жестоко го 
прекорува Мојса и неговите постапки: 

„Колку не сакат чоек да клајт р'ка на брата си, толко го терает... Ами е 
време сега да се караме, да се тепаме еден со други! Наместо сите да се 
љубиме, ко браќа од една крв, ко рисјани, ние очите си ваѓаме... Наместо да 
се собериме сите в купче и да се вардиме од зулумите на Турците, некој од 
нашите врзвет пријателштина со Турците, предавает браќата свој на 
уќуматот... Се можит да се трпит, можит да се простит чоек за лоши рабоќе, 
ама за шпионлак не требит проштјање. Чоек што не жалит животот на десет, 
двајсет, педесет души, а дури и на целиот народ, не требит да се жалит и 
неговиот... Да отепаш чоек е грешно, да го откиниш од лошото е арно нешто. 
А си го откинал од шепата на в'кот, али од р'ците на шпионот... се едно е. Ако 
беше чоек, не ќе предаеше лани неколку души оту биле кумити. Ако се 
размислит чоек ќе дојдит на памет оту требит, како нивата што чистиме од 
пирјето, така и народот требит чистење од лошите луѓе. Така требит да се 
прајт со сите душмани на народот. Кој те биет, било кој те грабит, срази го... 
Да жалиш животот на такви што не го жалат ич твојот е голема 
будалаштина“108. 

На ова место Чернодрински, слично како и Бихнер во својата 
„ДАНТОНОВАТА СМРТ“ и преку зборовите на револуционерниот 
чистотник Робеспиер, безрезервно се залага за радикални постапки кон 
народните предавници, односно се залага за револуционерен терор и јасно 
става на знаење дека „нема да се има милост со непријателите на народот“109. 
Чернодрински исто така верува и во напластениот гнев и револт на народот 
кои се негова моторна сила и кои треба да се искористат. Тој таа огромна 
народна сила уште повеќе ја стимулира и ја канализира во саканиот правец 
на самиот простор на сценската игра. Бисера со силата на народниот револт е 
ослободена од куќата која е претворена во нејзин затвор, здружениот народ 
предводен од Цветко и организираните востаници, безмилосно се пресметува 
со изродите и со тираните изникнати и израснати од нивните редови. Така на 
самиот крај на оваа повест, кога волјата и бунтовниот чин на народот ќе ги 
прекине конците, а со тоа и врските со оние кои манипулирале со нив како со 
марионети в театар, тие одново оживеани луѓе ќе дојдат до сознание за себе и 
за својата моќ, до самосвест која понатаму ќе ги куражи, но и до свест за 
својата глупост што долго ги ограничувала. А таа позната глупост што 
спречува и оневозможува, што создава инфериорност и сервилност, ќе биде 
платена со болно отворени рани и длабоки лузни што Чернодрински ќе ги 
носи долго во себе. Но и покрај сè, тој и понатаму ќе ја игра својата 
предизвикувачка игра, пркосејќи ѐ токму на таа глупост. 



 
 
 
 
 

РОБОТ И АГАТА ИЛИ КАКО ТЕАТАРОТ ЈА НАДМУДРИ 
ВЛАСТА 

 
Идејата дека театарскиот модел што Чернодрински го создава и го 

воспоставува како пркосен естетски исказ, односно дека театарот како таков 
може да биде една од релевантните  dramatis personae  во национално-
ослободителната и социјална револуција, како што е досега покажано, 
имплицитно се насетува во неговите претстави. Како конкретен театарски 
пример, таа идеја ќе биде формулирана дури со претставата „РОБОТ И 
АГАТА“. Во неа Чернодрински, служејќи се повторно со еден метафоричен 
театарски јазик, експлицитно ќе го открие своето верување во огромната сила 
и повеќестраната корист на театарот, а воедно и луцидно ќе ја покаже и 
постојаната можност тој да биде употребен наместо оружје во настојувањето 
да се остварат ослободителните цели. 

Претставата „РОБОТ И АГАТА“, како што ни покажуваат досега 
познатите документи, за првнат е играна во Софија, во една пауза меѓу две 
турнеи во периодот меѓу септември и ноември 1902 година и од истата 
театарска трупа на Чернодрински, која од тој период па натаму настапува под 
авторитативното име „МАКЕДОНСКА ПРЕСТОЛНИЧКА ТЕАТАРСКА 
ТРУПА“. И оваа претстава спаѓа во редот на оние дела што се сметаат за 
стожерен и ударен корпус претстави во овој циклус на делување на 
Чернодрински и изведена е, се претпоставува, во познатиот амбиент на 
театарскиот салон „Славјанска Беседа“. 

„РОБОТ И АГАТА“ го користи скоро истиот драмски и театарски 
инструментариум што Чернодрински го употребува во своите две претходни 
претстави „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“ и „ОД ГЛААТА СИ 
ПАТИМЕ“ и со чиишто театарски јазик имавме можност да се соочиме. 
Чернодрински нема никаква причина да користи поинаков театарски јазик, да 
го менува својот театарски модел и да создава и формира своја нова слика на 
светот што ја воспоставува на просторот на сценската игра. Таквиот негов 
театарски модел и јазик до тој момент добро функционира и тој во овој 
случај може само да го развива, да го доградува и да го збогатува. Токму 
затоа и оваа претстава е само една потврда повеќе за таквото негово естетско 
определување. 



Основната драмска. ситуација Чернодрински ја именува како постојана 
борба меѓу доброто и злото, што е меѓудругото на повеќе начини варирана и 
во другите негови претстави, а во овој случај, всушност, таа ситуација тој 
само Децидно ја формулира и ја доведува до својот експлицитен облик. 
Сосема разбирливо, непотребно е да се нагласува дека зад хоризонтот на 
доброто Чернодрински ги подразбира настојувањата и копнежот на народот и 
неговите претставници, пред сè ВМРО, да се ослободат од сите видови 
тиранија и од националното и социјалното ропство, а да можат да тргнат по 
патот што ќе ги одведе и ќе ги вклучи во заедницата на модерните и 
цивилизирани европски народи, а под злото сите оние деспотски сили што ја 
воспоставуваат таа тиранска власт и кои во името на слободата и човековото 
достоинство и хуманизам мора да бидат укинати. И како што веќе знаеме, тие 
два спротивни и судрени сценски интереси, доброто и злото, постојат 
конкретно и на просторот на играта и на гледаниот простор на сценската 
игра. Во овој случај, во „РОБОТ И АГАТА“, тоа се од една страна 
Отоманската империја и нејзините самоволни и насилни моќници и од друга 
страна, обесправениот народ над кого се врши насилството. 

Инаку и овде основната драмска ситуација и развојот на драмското 
дејство имаат свое исходиште, како и во останатите сценски примери од 
театарскиот модел на Чернодрински, во народното творештво, митологијата 
и во народната култура и обичаите. Тоа е ризница која со своето неисцрпно 
богатство и со неизмерната енергија, постојано влијае врз непомирливиот 
автор. Како што е веќе познато и покажано на другите примери од неговото 
творештво, по патот на несвесното, тоа фолклорно богатство му овозможува 
неограничена употреба на симболи, архитипови, гестови и други лесно 
читливи и препознатливи знаци кои инспиративно пронаоѓаат пат до 
гледалиштето и кои неговите претежно необразовани сонародници можат 
наједноставно и најбрзо да ги примат и најлесно да воспостават соодветна 
комуникација со нив и со театарскиот исказ во целина. Секако, од друга 
страна драстичното секојдневие и жестината на неиздржливото живеење се 
оние сегменти, кои  via negativa  се постојано инспиративно извориште на 
неговиот театарски исказ. 

Како и во другите претстави за кои во оваа анализа станува збор, 
Чернодрински и во овој свој исказ сценскиот простор мора да го 
премоделира, за да може непречено и консеквентно да го воспостави 
глобалниот, а потоа и конкретно дадениот простор на сценската игра. 

Во строго зададеното сценско време просторот на сценската игра во 
„РОБОТ И АГАТА“ е разбиен и мултиплициран. Тоа е или конакот, односно 
кулата на Омер-ага, или харемот, или шумата каде што комитите ги 
одржуваат своите средби и се подготвуваат за акции, или селскиот дом на 



главните јунаци, или пак црквата како што е тоа случај на крајот на 
претставата. Меѓутоа, тој простор секогаш е именуван како место на 
социјални и национални неправди, место на кое се врши насилство над 
човекот, но и место на кое човекот пружа отпор и бара востание, односно 
место на кое се подготвува и стасува револуцијата. За Чернодрински тој 
простор е, како и секогаш, Македонија. 

Како најзначајно, меѓутоа, она по што оваа претстава се разликува од 
другите театарски остварувања на Чернодрински и ја издвојува како 
специфична, се оние сегменти на драмската ситуација и акција што тој за прв 
пат ги остварува во оваа претстава. Тие сегменти јасно предочуваат и ставаат 
до знаење, дека театарот е средиште на неговиот интерес и неодминлива сила 
на просторот на сценската игра. Со тоа тој отворено го презентира своето 
сфаќање на театарскиот ангажман и смислата на самата игра. 

Драмската приказна на „РОБОТ И АГАТА“ има своја веќе позната и 
постојана фабуларна структура, преземена од народните приказни. Таа во 
овој случај се одликува и со тоа што во неа се преплетуваат елементи на 
неколку познати сижеа. Лесно би можело да се тврди, дека овде се работи за 
кондезирана и концизна варијанта на познатото сиже за грабнатата девојка од 
страна на подмолниот и зол змеј, а во овој случај бескрупулозниот насилник 
и крвник Омер-ага. Меѓутоа, сметаме дека е далеку поисправно мислењето, а 
него ни го сугерира и ни го наметнува и самиот наслов, дека во оваа драмска 
повест станува збор за една поразвиена драмска ситуација на надмудрување 
или пак на борба на јунакот/херојот и неговиот противник на просторот на 
злите сили и на местото каде што се наоѓа објектот на неговото трагање, 
грабнатата девојка, а во случајот за кој зборуваме, вереницата на Златан, 
Невена. 

Иницијалната ситуација во оваа претстава не е вообичаеното воведување 
на главната хероина и нејзиното семејство и нивно експлицирање во 
просторот на сценската игра. Таа ситуација се има одиграно многу пред 
почетокот на претставата. Чернодрински во овој случај поаѓа од она познато 
и постојано употребувано, а овде веќе сторено „прекршување на забраната" и 
од состојбата која е создадена по грабнувањето на главната хероина. И како 
што е познато, таа главна хероина во сказните е обично принцезата, а во 
повеста што Чернодрински ја создава тоа е младата Невена, И според 
нормите што ги одредува сказната како форма, таа девојка е млада, убава, 
чесна и девствена, а овде е и прекрасен цвет невен кој невенее дури ни 
затворен во омразената кула на Омер-ага, којшто насилно и се заканува со 
брак како и што тоа го прават змејовите и во многу други сказни, односно со 
губење на идентитетот како што тоа се случува и во многу други претстави 
на Чернодрински. 



На примерот на останатите претстави на Чернодрински веќе видовме 
како се прима и како се толкува бракот со деспотот и со насилникот-
ограбувач во просторот на гледање меѓу гледачите и како се сфаќа таквиот 
исказ, па затоа е сосема природно и Невена да пружа невиден и нескршлив 
отпор во таа ситуација без слобода. Тоа е секако уште една од непосредните 
сугестии за однесувањето, што Чернодрински му го упатува на просторот на 
гледање. За него единството во оружениот отпор и организираното востание 
се идеи кои како тенка црвена нишка постојано се провлекуваат низ неговиот 
театарски модел и се именуваат на просторот на сценската игра што тој ја 
воспоставува и на која се обидува да ја одржи својата контрола и власт. Со 
тоа, како што се гледа, тој доследно во секое свое дело ги застапува и ги 
брани револуционерните идеи на ВМРО. Како што покажавме, тој свесно, 
преправајќи се и ставајќи го театарскиот костум и маска на себе, сценскиот 
простор на играта го претвора во место на презентирање на 
револуционерната организација и во место на афирмација на нејзиното 
разбирање на светот. Тој елемент, разбирањето на театарскиот модел како 
револуционерен исказ, односно театарот сфатен како оружје, и уште како 
важен и иманентен токму на оваа претстава, Чернодрински малку подоцна ќе 
ни го открие и ќе го именува како доминантно место во развојот на драмската 
акција. 

Едно од битните етичко-егзистенцијални начела и определувања на 
револуционерното движење, кому Чернодрински му го отстапува просторот 
на сценската игра и му го овозможува траењето на сценското време, е и 
познатиот лозунг „СМРТ ИЛИ СЛОБОДА“. Со тоа бескомпромисно 
определување тој всушност и ја започнува претставата. Иницијалната 
ситуација во првата сцена ни го открива Омер-ага како ги доведува 
грабнатите, заробени и уплашени девојки во својот сарај и им се заканува 
дека насилно ќе ги потурчи. Со тоа, како што знаеме, започнува нивното 
човечко обезличување и губењето на националниот идентитет, па затоа една 
од тие храбри девојки, Велика, ќе се спротивстави храбрејќи ги и давајќи им 
пример и поттик на другите да истрајат во отпорот кон насилникот. 
Обраќајќи им се возбудено, таа ги организира: „Жив е господ, нема да 
загинеме, не плашете се, саде дрште се м'шки... Се можит да ни земит, ама 
честа наша и верата, до кога тупат срце не требат да остајме... Вие сте помали 
и за тоа пострашливи, требит да ме слушате мене. Рисјанки сме и рисјанки 
требит да умреме. “110 

Нешто подоцна таа ситуација Велика и ја завршува со директен 
вооружен отпор, односно со нож в рака и со напад на Омер-ага. 
Спротивставувајќи се и дигнувајќи се против насилникот и крвникот, таа го 
губи животот, но смртта не е повеќе чин на трагично чувство. За Велика таа 



смрт е сега само чин на олеснување и ослободување, односно се појавува 
како оној Керкегоровски егцистенцијален спас на поединецот од страшниот 
свет, во кој има само две спротивставени егзитенцијални можности, Или-
Или, односно божественото и вечното животот, слободата или пак 
временското и човечкото, смртта, односно негативната слобода, и таа тој 
исход го прифаќа како потполна реализација на своето парадоксално 
постоење: „Сестри умрев..., блазе ми тешко ви! (умира). “111 вели таа на 
својот крај. Меѓу СЛОБОДА-та ИЛИ СМРТ-та изборот на Велика е значи 
Смрт. 

Тука и сега на просторот на сценската игра многу јасно се гледа дека 
лозунгите на ВМРО не се синтагми смислувани во тесните кругови на 
раководството, туку дека тие произлегуваат од секојдневната неподнослива и 
страшна егзистенција на народот и од неговите етички настојувања и 
стремежи. Чернодрински го афирмира ова револуционерно определување и 
ваквиот егзистенцијален избор на народот, зашто и на едната и на другата 
страна од просторот на сценската игра власта му го оневозможува 
вистинскиот живот и го прави неподнослив. Таа е насекаде со камшик, со 
исукан нож, со откочен пиштол и вперен во човекот кој се бунтува, кој 
одлучил да ја промени својата егзистенција и кој ја бара правдата и вистината 
и се бори за својот идентитет. 

Односот на народот, посебно на поединецот кон власта е исто така 
сегмент на сценската игра кој константно се појавува во претставите што ги 
создава театарот на Чернодрински. Впрочем во оваа претстава, „РОБОТ И 
АГАТА“, тој однос обединет со односот на театарот кон власта и вграден во 
иста актанцијална позиција, односно во еден ист актант, ќе има упоришно и 
стожерно место на просторот на сценската игра и ќе воспостави доминантна 
и неодминлива улога во развојот на драмската ситуација и акција. 

Како што е познато од останатите претстави од корпусот на театарот 
„СКРБ И УТЕХА“, Чернодрински во односот кон власта, од било која 
провиниенција да е таа, е изричен заговорник на методот на вооружена борба 
и организирано сенародно востание. Во овој случај, меѓутоа, својот основен 
став и исказ, тој го проширува и збогатува, го модифицира и во извесна 
мерка го прилагодува на дадените околности. Сега од просторот на гледаната 
стварност тој метафорично ни соопштува дека во борбата на поединецот и 
народот против насилничката власт, еден од ефикасните методи и едно од 
средствата на неговиот организиран отпор и спротивставување може да биде 
и самата сценска игра употребена во даден простор, односно соодветен модел 
на театарот или пак пошироко сфатено, самата уметност. Во врска со оваа 
основна, скоро архетипска, драмска ситуација воспоставена на просторот на 
играта за Чернодрински нема дилема. Во врска со тоа прашање и таа 



парадигматична ситуација, во врска со силата, можностите и функцијата на 
сценската игра и нејзиното афирмативно користење за остварување на целите 
на револуцијата, тој нуди дециден одговор со самата своја претстава. 

Сознанијата што го има за односите власт-театар и обратно и 
референците што тие ги остваруваат во дадените околности на времето и 
просторот, Чернодрински всушност практично ги има проверено повеќе пати 
на долгите патувања за време на турнеите со својот театар. Тие се за него 
апсолвирано и корисно искуство. Токму затоа, со тоа практично искуство 
што го има, Чернодрински го изведува младиот јунак Златан на просторот на 
сценската игра, кој од своја страна уште пред да почне самата претстава веќе 
ја има започнато потрагата по својата грабната вереница, и го остава својата 
задача да ја заврши преправен во селска будалетинка. Така, Чернодрински во 
играта воведува театарски реквизит, односно маска и костум кои пред власта 
ќе го сокријат вистинското лице на Златан и кои ќе му овозможат непречено 
да ги остварува своите намери. И власта самовљубено и ограничено 
загледана во сопствената моќ влетува во вешто поставената стапица. Токму 
таков како што Златан се претставува и како што сака да биде виден и 
прифатен, така го гледа и Омер-ага. „Адеме, меѓу ѓаурите имат еден сосема 
будала ѓаур, ќе го донесиш овде, ајде! “ 112, му наредува Омер-ага на својот 
слуга. Но, бидејќи маската и костумот се сокриваат, моќниот деспот, власта, 
не може да ја види и да ја проѕре итрата игра во името на слободата. Таа игра 
меѓутоа не ја гледа ни онаа власт која е сопственик на играта на сцената на 
животот и која во однос на револуционерното движење самата себе се 
дефинира како врховна власт. А тоа е се разбира Врховниот Комитет, којму 
му е всушност на преносен начин и упатен овој исказ. 

За власта прашањето на театарот, односно на сценската игра, отсекогаш 
се поставувало како маргинално прашање. Театарот според деспотската власт 
отсекогаш бил сфатен во смисла на едноставна играрија и проста забава, на 
буфонерија и караѓозлук кој е во најчест случај безопасен и наивен. Односно, 
театарот и неговиот исказ, власта ги става во позиција на дворска 
будалетинка во која треба да се пресликува нејзината големина и убавина, во 
која таа ќе се глорификува и на која понекогаш ѐ е дозволено и да ѐ се 
насмее в лице. Секако тој однос на послушна дворска будалетинка е можен 
сè до оној момент, додека таа, самата власт, не е директно и отворено 
именувана на просторот на сценската игра и сè додека не е покажано 
нејзиното вистинско грдо лице. Со тоа веќе театарот длабоко навлегува во 
нејзините витални интереси и директно ги загрозува, односно дворскиот шут 
му бркнал прст во окото на кралот, па затоа често пати мора да биде казнет, 
односно укинат. 



Таквиот однос на власта кон театарот и сценската игра воопшто, 
Чернодрински го има почувствувано доста добро и на својот пример, но и 
покрај сите објективни опасности кои му се закануваат од сите страни, тој 
упорно се обидува да се спротивстави на таквите репресалии и практично да 
ги менува таквите односи и состојби. Затоа во „РОБОТ И АГАТА“ тој на 
сцената се појавува во костумот на Златан и во тој момент биномот актер-лик 
станува личност со исти барања и со иста задача. Тоа е личност, која многу 
вешто и претпазливо ја игра и ја води опасната игра на преправање и 
трансформирање и која се бори за својот вистински идентитет, за својата 
сценска игра и за својата слобода. Златан со својата вешта и уверлива игра, со 
својот мудар исказ, ја здобива довербата на агата, а истовремено, преносно, и 
Чернодрински довербата на Врховниот Комитет. И кога е веќе сигурен дека 
тој концепт добро ќе функционира, јунакот на повеста ги прифаќа своите 
пријатели кои „сакаат да бидат комити“ за свои соборци и соучесници во 
театарскиот чин и им ја открива тајната на својата игра. Тој им се доверува: 
„Сега можит да ви кажам. Како што знајте, шест месеци ме немат... Си 
кладов мерак да не препуштам свршеницата моја во турски р'ци да бидит... 
Намислив да ја откинам... Скроив еден план: ќе се направам на будала, ќе 
глеам да паднам во р'ците на Омер-Дац и ќе му се молам, риџа ќе му чинам, 
да останам при него, ко измеќар за парче леб, оту нигде никого немам... Ако 
станит, арно, ако не, друг план ќе кроев“113 

Ова впечатливо сценско преправање, што биномот Војдан-Златан го 
изведува на самиот простор на сценската игра и кое како сценски знак е 
преземено од изобилството преправања растурони низ народното епско 
творештво полно со драмски набој, укажува на уште една специфична 
особеност што ја карактеризира драмската ситуација на преправање. На 
интелектуално-психолошко ниво, тоа е прашањето за вклучената свест во 
самиот чин на преправање. Секоја постапка во овој исказ е направена 
апсолутно свесно и со прецизно одредена намера и цел. Златан-Војдан со 
нагласен ангажман ги навлекува на себе костумот и маската на условно 
безопасната сценска игра и се сокрива зад завесата на театарот со една и 
единствена намера и цел: целиот тој систем на гестови и постапки да му 
овозможи што поедноставно и полесно реализирање на играта која го води 
кон слобода. И секако дека таа негова игра со Омер-ага, на просторот на 
сценската игра и на просторот на сценската стварност, функционираат во 
саканиот и воспоставениот правец. Таа ја остварува својата намера и 
функција и Златан на самиот ден Велигден, (повторно е во игра еден 
симболичен сегмент); ја ослободува својата вереница и остварува дел од 
слободата по која се чезнее. Коментирајќи го тој успех, еден од ликовите не 
случајно ќе рече: „Колко е слатка почивката, след м'ка и пот, колко е слатка 



љубовта след горчини... Така и нашата слободија ќе ни бидит слатка, кога 
ние сами со пот и крв ќе си ја здобиеме... “114 Но, на тој ист голем ден, не 
можејќи да го остварат до крај својот голем сон и загинувајќи во директен 
оружен судир со насилниците, Златан и Невена прераснуваат во 
инспиративен пример на саможртвување за слободата на својот народ и 
својата татковина. 

Меѓутоа, на сцената на емигрантскиот живот во Софија, таа игра има 
поинаква судбина. Колку и да се труди со својата театарска трупа да направи 
чекор напред во остварувањето на своите намери и во освојувањето и 
воспоставувањето на што поширок простор на театарот, Чернодрински има 
сè поголеми пречки и сè помал успех. Наместо неговото делување и влијание 
да бидат што поприсутни и што повидливи, наместо неговиот театарски 
исказ да биде оружје на револуцијата, Чернодрински наидува на сè поголемо 
неразбирање и на сè поголеми рестрикции кај сопственикот на играта 
„семожниот“ и „семоќниот“ Врховен Комитет. Со тоа настанува еден 
евидентен расчекор меѓу интенциите и реалните резултати. Разбирливо е 
дека Чернодрински е крајно револтиран и разочаран од таквите постапки и 
таквиот однос кон театарот воопшто, и кон неговиот театар посебно, кој и за 
Врховниот Комитет е селска будалетинка, дворски шут или просто „караѓоз“. 
Како што е веќе укажано, театарот „СКРБ И УТЕХА“ за Врховниот Комитет 
претставува само средство за остварување на материјална добивка и извор на 
финансиски средства што ќе се слеваат во џебовите на неговите 
раководители. 

Од овој став станува јасно, дека „РОБОТ И АГАТА“ за Чернодрински не 
е само обична игра која ќе го менува и ќе го именува односот на 
експлоататорот и експлоатираниот, деспотот и робот, властодржецот и 
потчинетиот, слободниот и неслободниот. Таа го проширува доменот и 
просторот на сопствената сценска игра и на просторот на театарот станува 
игра за власта и театарот, односно за револуцијата и нејзините можности. Таа 
игра израснува и се модифицира во сценски исказ на горчина и револт против 
Врховниот Комитет и против неговиот недостаток на слух и разбирање на 
можностите што ги нуди театарот. Чернодрински таа состојба експлицитно ја 
формулира и во своите СПОМЕНИ: 

„А и тогашниот комитет, како и идните, па и довчерашниот национален 
комитет, не можеа да го сфатат огромното значење, моралната и 
материјалната корист за делото, од еден добро подготвен драмски театар. 
Особено неопростиво беше тоа пренебрегнување кон еден ваков крупен 
фактор за културниот и просветниот напредок на еден народ, од кого ќе 
бараме поткрепа и учество во делото за неговото ослободување, кога 



собранието со камшик материјални средства од истиот народ се трошеа по 
кафешантаните. “115 

Таквиот однос на Врховниот Комитет, не само кон театарот, туку и кон 
македонското ослободително дело во целина, потоа неговото нескриено 
сопствеништво над просторот на игра и неговата јавна и на сите позната 
бескрупулозна моќ, а за која ќе пишува и ДЕЛО116 во 1902 година и ќе рече 
дека „Комитетот располага со бугарската полиција, со бугарските власти, со 
органите на бугарската држава и со бугарската војска“117, за Чернодрински ќе 
биде само уште еден повод повеќе да го зацврсти своето уверување за моќта 
на театарот што ја искажа во „РОБОТ И АГАТА“. Не сакајќи со театарот да 
се манипулира од страна на Врховниот Комитет, тој од безбедносни причини 
и потпирајќи се на своето дипломатско чувство, јавно ќе се заложи театарот 
да биде надвор од дофатот на рацете на власта, а својата сценска игра, во тоа 
време на длабок расцеп и раскол помеѓу двата Комитета Врховниот со 
седиште во Софија и Централниот Комитет со седиште и делување во самата 
Македонија, ќе ја воспостави како независна и надвор од било какво 
влијание. Меѓутоа, играјќи своја игра на просторот тотално контролиран и 
управуван од Врховниот Комитет, а залагајќи се за независност и автономно 
делување на движењето на своја почва, во Македонија, и застанувајќи ја 
идејата на македонските социјалисти „Македонија на Македонците“, која е 
истовремено идентична со ставовите на ЦК ВМРО, Чернодрински повторно 
ќе мора пред лицето на Врховниот Комитет да се преправи, да се покрие со 
наметката на театарот и оттаму и во негово име, како што тоа го кажува на 
својот плакат за изведбата на „РОБОТ И АГАТА“ од 1902 година, да го 
формулира и да го дефинира својот став и мислење за театарот и 
револуционерното движење. Тој на плакатот ќе напише: 

„Сметам за нужно да соопштиме дека нашата трупа е поставена на 
самостојна почва и дека не и припаѓа ни на една од двете постојни 
Организации. Таа ја следи благородната цел на бугарската сцена да изведува 
пиеси кои директно или индиректно ги одрезуваат неподносливите теглила 
на робот во Македонија и Одринско со што таа не е далеку од тоа да им 
помага на двете организации. “118 

Таа своја игра на самостојна почва во име на македонското 
револуционерно дело Чернодрински ќе мора да ја приведе кон својот логичен 
и неизбежен крај, затоа што дадените околности и историските процеси кои 
се наближуваат, го стеснуваат просторот на неговото делување и се 
поставуваат како императив во однос на укинувањето на неговиот театар. 

 
 
 



 
 

ЗЛО ЗА ЗЛО ИЛИ КРАЈ НА ИГРАТА 
 
Претставата „ЗЛО ЗА ЗЛО“ изведена заедно со „едноактната сцена во 

стихови“119, „СРЕШТА“ на македонската вечер во „Трговската Кафеана“ на 5 
август, 1903 година, во Софија, Чернодрински ја приведува кон крај својата 
револуционерна активност со театарот „СКРБ И УТЕХА“ и го заокружува 
можеби најзначајниот циклус на своето театарско творештво. Со таа 
претстава Чернодрински воедно се враќа фигуративно, а и практично, на 
истото место на кое и го почна својот ангажман со „МАКЕДОНСКИ 
ЗГОВОР“ и го затвора кругот што го започна во текот на 1894 година. 

Во периодот кога во Софија ја игра оваа своја претстава, многу нешта во 
Македонија, а и во него самиот, се променети. На почетокот на таа година 
гемиџиските акции во Солун познати како „солунски атентати“120, го 
шокираа и го потресоа светот, но воедно и го најавија востанието. Нешто 
подоцна, како жртва на перфидноста на Врховниот Комитет и неговата 
осветољубивост врз ЦК на ВМРО, предаден е и убиен в стапица 
највлијателниот и најавторитетниот раководител на ВМРО Гоце Делчев, 
кому всушност Чернодрински и му ја посветува „СРЕШТА“. Во првата 
половина на август Илинденското востание е во полн ек и, денес тоа го 
знаеме, се бие трагичната битка за недосонуваниот сон за слобода. 
Чернодрински во тоа време, изминувајќи на просторот на туѓата држава 
огромен дел од својот театарски и револуционерен пат, скапо го плаќа своето 
искуство и принуден е да се тргне и за извесно време да го промени тој 
простор за игра. 

Во тој период со „ЗЛО ЗА ЗЛО“ Чернодрински нема повеќе каде. Тој 
пред тоа се избори за сè што можеше да се избори и загуби сè што можеше да 
загуби. Единствено што остана беше, од една страна библиското доживување 
на светот и специфичното разбирање на неговите етички кодекси и норми и 
од друга страна, постојаната присутност на радикалните идеи и борбениот 
анархизам на МРТК, преку секојдневната блискост со неговиот другар и 
пријател Манџуков. Во светот во кој злото се наметнува како единствена 
категорија на егзистенција, за Чернодрински единствен одговор останува на 
тоа зло да му се спротивстави со иста мерка и на ист начин. Библискиот 
постулат „око за око“, „ заб за заб“, „ зло за зло“ како краен аргумент стапува 
на просторот на игра. Тоа е истото она старозаветно промислување и 
одредување на одговорите и реакциите на неподносливата состојба што 
Чернодрински ги искажува и ги формулира уште во својот прв театарски 
обид, во „ДРВАРИ“, и кои секако во експлицитен вид се присутни и овде. 



Меѓутоа, сега во истата шума од „ДРВАРИ", на местото каде што Богоја го 
уби Имер-ага, односно на местото каде што сега се одигрува „ЗЛО ЗА ЗЛО“, 
многу нешта се изменети. 

Јунаците од „ДРВАРИ“, Богоја и Трајан, кои некогаш беа сами и кои 
само преку гестот на индивидуалниот бунт и поединечна акција сакаа да ја 
променат својата состојба на покореност и ропство и со тоа за трошка да го 
променат светот во кој живеат и кои несигурни и уплашени емигрираа со 
цврсто убедување и ветување дека „по неколко години е други наши браќа 
истерани од нашето село ко нас ќе дојдиме со пушка в раци в селово, ќе се 
биеме“121 сега се тука вратени на просторот на кој се одвива борбата за 
слобода. Затоа на просторот на сценската игра во „ЗЛО ЗА ЗЛО“ 
Чернодрински ги доведува истите оние сили кои се наоѓаат и на просторот на 
разбранетата татковина и кои се организирани и спремни за борба. После 
Смилевскиот Конгрес122 и неговите одлуки да се подигне вооружено 
востание во Македонија, тие организирани сили забрзано се подготвуваат за 
настаните кои секавично доаѓаат и кои со возбуда се очекуваат. 
Чернодрински овде веќе не обрнува внимание на моќните позиции на 
бугарската власт и на нејзината продолжена рака, Врховниот Комитет, и на 
нивниот однос кон револуционерното движење и кон самото востание. Него 
не го интересира повеќе нивното негативно разбирање на театарската игра и 
нејзиниот исказ, не го интересира и не размислува ни за судирите во 
движењето постојано наметнувани од врховизмот, ниту пак го погодуваат 
предавствата што Врховниот Комитет ги врши. Чернодрински сите тие 
елементи и болни моменти ги игнорира и сето свое внимание го посветува и 
го фиксира на оние места, кои се јадро на движењето и на востанието и на 
просторот на објективната стварност и на просторот на сценската игра. Тие и 
во обата случаја се, како што јасно се гледа, народот и добро организираните 
и вооружени комитски чети на ВМРО. 

Комитската чета која е една од движечките сили на драмската акција во 
„ЗЛО ЗА ЗЛО“ и која се подготвува да ја запали и да ја срамни со земја 
кулата-зандана на тиранинот Сулејман-ага, ги употребува и ги користи 
истите оние искуства и театарски средства на кои Чернодрински укажа и ги 
испроба во „РОБОТ И АГАТА“. Таа е пресоблечена и преправена како да е 
група Турци-заптии и со тоа може полесно да се вовлече во кулата на 
омразениот деспот. Но, секако тоа се и искуства и средства на дејствување на 
револуционерното движење во илегалност и еден од можните начини на 
заштита и непречено делување во средината контролирана од власта. Со 
самото тоа Чернодрински од просторот на гледаната стварност безрезервно ја 
афирмира комитската чета и на публиката во гледалиштето ѐ сугерира дека 
тоа е свесна постапка на цврсто и дисциплинирано организирани припадници 



на револуционерното движење, кои знаат јасно и прецизно ,што сакаат, за 
што се борат и како сето тоа да го претворат во убава стварност. 

За Чернодрински нема веќе талкања и нема никакви дилеми. Комитската 
чета прецизно ја спроведува својата борбена акција и широкоградо ги отвора 
своите редови кон народот. Така ќе можат со заеднички сили да му ги зададат 
последните и решавачки удари на злото кое ги притиска и кое грчевито, од 
петни жили, се бори да ги задржи своите позиции на тој дел на Балканот. 

Значењето на колективната акција Чернодрински консеквентно го 
проектира и го фиксира на просторот на сценската игра и децидно покажува 
дека единството и заедничката акција формулирана во исказот „сите заедно, 
како еден“, се императив на очекуваниот успех. Со такво поаѓалиште и со 
такво разбирање на нештата, востаниците во претставата „ЗЛО ЗА ЗЛО“ го 
премавнуваат јазот на личните недоразбирања и на недовербата и 
нетрпеливоста кон поединци. Тие самосвесно и крајно толерантно, со еден 
широк гест на простување на минатото и гест на ослободување од стравот од 
можно предавство, воспоставуваат мост на меѓусебна доверба и ритуално ги 
примаат во своите редови некогашните емигранти Богоја и Трајан, односно 
Илија, како што тој се вика во овој случај. И сега на просторот на сценската 
игра, како и на сцената на објективната стварност во поробената татковина, 
Богоја и Илија во име на слободата за којашто копнеат и сонуваат, стапуваат 
во борбените редови на револуционерната организација и се заколнуваат на 
верност, односно се„покрстуваат“123 

 
 
„ЦВЕТАН: (Кон момчињата) Стројте се за клетва, шапките долу... 

(Момчињата се наредуваат во два реда, еден спроти друг; на горниот крај 
застанува Цветан со револвер и кама крстосани.) 

 
ЦВЕТАН: Елате, прекрстете се, кажете три пати: во името на Отца и 

Сина и Светаго Духа, и после изреквајте тија зборој што ќе 'и зборувам ја. 
 
ИЛИЈА И БОГОЈА: (Се крстат, а потоа по него изговараат). 
 
ЦВЕТАН: Заклеваме се во името на бога, верата и намузот оту ќе се 

печалиме колко што мојме за ослободувањето на нашата татковина 
Македонија и Одринско, ќе слушаме поелата на нашите началници, нема да 
кажуваме никому од то што гледаме и слушаме и што ќе работиме. Ако не 
слушаме поелата на главаторите и ако предајме некого со сакање или 
несакање, да бидеме убиени со овој револвер и кама и прок'лнати од бога. (Ја 
целиваат камата и револверот. Сите ги тураат шапките на главите.) 



 
ОГНЕН: Ете, сега бацете се со секиго во устата и запечатите помеѓу си 

братството, оту ќе умирате еден за друг во кумитските рабоќе. “124 

 
И по тој јавен ритуал и пристапување во редовите на вооружените 

востаници во Македонија, што Чернодрински го презентира ка сцената, а кој 
е истовремено понуден и на самата публика, последниот чекор што треба да 
биде преземен е истовремено и онаа последна и единствена можност која ги 
отвора перспективите кон слободата, а тоа е само вооружената борба. И во 
овој момент едната можна алтернатива што ја знаевме како смрт од лозунгот 
„СЛОБОДА ИЛИ СМРТ“, сега се појавува единствено како определување за 
слобода. И тој избор, борбата за слобода, што израснува од атмосферата на 
безнадежност и неподносливост на живеењето; се претвора во инспиративен 
патоказ во решителниот бој. И просторот на сценската игра и на просторот на 
живеаната стварност враќање нема. Пробудениот и побунет, востанат народ 
воден од својата револуционерна организација, се упатува кон освојување на 
врвовите на своето хуманистичко достоинство. 

И додека на просторот на поробената татковина во време траење на 
востанието се бие воружената борба за слобода и подобар свет, полн со 
љубов, правда, меѓусебно разбирање и толеранција, Чернодрински 
доведувајќи ја на туѓ простор својата игра до нејзиниот нужен крај, во време 
траењето на претставата ги проектира и ги презентира распалените огнови на 
Илинденското востание. Така во „ЗЛО ЗА ЗЛО“ востаничката чета на Огнен-
војвода, преправена како турски заптии, упаѓа во конакот, кулата-тврдина на 
Сулејман-бег и со помош на народот го запалува и го руши неговиот вековен 
остров на деспотизам и зло. Народот и востаниците го укинуваат системот на 
тиранија кој ги потиснува и ги обезличува. И додека големиот оган, таа 
сценска метафора на револуцијата, ја голта огромната беговска кула, односно 
страшниот затвор за македонскиот народ и ја претвора во прав и пепел и 
додека зад нејзините рушевини на сценскиот простор на игра, на хоризонтот 
се појавува секогаш румената зора, а заедно со неа и првите контури на 
долгосонуваната слобода и контурите на новиот свет, пред гледалиштето се 
отвора оној голем хоризонт на човечка надеж и среќа во кој има место и за 
љубов. Огнен-војвода, обраќајќи се на самиот почеток на новиот ден кон 
својот брат и кон својата љубена и покажувајќи на рушевините од кулата 
исчезната во пламенот, им вели: „Љубувајте се, сега имате изин од мене и 
благослов“125. Истовремено на своите сопатници и сострадалници во 
просторот на гледање им порачува дека љубовта е можна единствено во 
слобода. 



Меѓутоа, онаа со векови сонувана стварност и реалност, што 
Чернодрински така ефектно низ својата глобална сценска метафора ја 
остварува на просторот на сцената, не можеше да биде остварена таму каде 
што најмногу беше потребно. Поради еден склоп на негативни околности и 
поради огромната надмоќ на отоманскиот деспотизам, неколку дена по оваа 
претстава, симболот на Илинденското востание, Крушевската Република 
паѓа, а самото востание во текот на следните неколку месеци во 
нерамноправна борба доживува трагичен крај. Просторот на неослободената 
земја ќе се претвори во пепелиште, во чија пенел ќе согори востанието и 
место на кое ќе владеат најмрачни облици на терор, насилство и невидени 
репресалии над незаштитеното население. 

Таквиот неочекуван епилог на востанието ќе го предизвика сосема 
нормално и почетокот на крајот на големата претстава што Војдан 
Чернодрински ја воспоставуваше и ја играше во периодот од скоро една цела 
деценија на туѓ државен простор и во услови на емиграција во Софија. Сето 
тоа ќе услови за извесно време да се одвои од театарот и да бара реализација 
на своите слободарски идеи и на својата револуционерна дејност во други, 
нетеатарски простори. 

По трагичниот крај на Илинденското востание и во новонастанатата 
ситуација, во која му е дефинитивно укинат сценскиот простор на игра на 
територијата на Бугарија и особено по Мирцштегските реформи126, со кои 
големите сили изнудуваат кај Големата Порта можност за извесни реформи 
во Македонија, Чернодрински го исчекорува оној последен и единствено 
можен театарски чекор во тој период. Заедно со својата театарска трупа, тој 
тргнува на пат и прави обид на светот да му ја пренесе горката вистина за 
својот народ и да му ја раскаже повеста за трагичното востание. Но за жал, на 
тој свој пат не стигнува далеку. Иако во своите амбициозни планови се 
обидува да отиде меѓу своите сонародници дури од онаа страна на океанот, 
во Америка, и таму со својот театар и понатаму да го одржува 
револуционерниот ентузијазам на прекуокеанската печалбарска емиграција, 
тој ќе биде спречен и оневозможен во тој свој обид. Со вплеткувањето на 
интереси од различни политички провиниенции, тој ќе биде вратен од 
пристаништето во Риека со образложение дека раководи и води со себе 
„пропаганден театар“,127 а истовремено и финансиските можности ќе му 
дозволат при крајот на декември 1903 година да стигне само до Белград и 
таму да реализира гостување. 

„Гостувањето на театарот на Чернодрински „СКРБ И УТЕХА“ се 
одржало од 10 до 18 декември 1903 година, а претставите се одржувале во 
Народниот татар и на Коларац. Ова гостување било организирано со 
согласност на српскиот двор и големата помош од дипломатскиот 



претставник на Србија во Бугарија, господинот Бошко Ќолаќ-Антиќ. 
Гостувањето било многу добро организирано и наишло на многу голем одек 
во белградскиот и воопшто во српскиот печат. Голем број весници се 
огласиле со голем број позитивни осврти или рецензии за претставата 
„МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“. По гостувањето театарот ќе ја 
продолжи турнеата во Шабац, Пожаревац, Крагуевац, Ниш, Врање и уште 
некои градови и потоа ќе се врати во Софија“.128 

Таму, во афирмираниот простор на Народниот театар и во познатата 
сала Коларац, а во присуство на кнезот Александар, кнегињата Јелена, 
Бранислав Нушиќ и други видни претставници на српската култура и на 
српскиот општествен живот, Чернодрински повторно ќе прикаже дел од 
својот ударен корпус претстави врзани за театарот „СКРБ И УТЕХА“. Со 
огромен успех ќе бидат прикажани „ЗЛО ЗА ЗЛО“. „РЕВОЛУЦИОНЕР“ на 
Димо Хаџи Динев129 и „спасоносниот чамец на сите гостувања“130, 
„МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“, која во секој случај ќе заземе 
највидно место меѓу нив. Сочуваните документи говорат дека ова гостување 
и активно присуство на Чернодрински и неговиот театар „СКРБ И УТЕХА“ 
во Белград ќе имаат значаен одек и ќе остават видливи траги. Најголемиот 
дел на белградскиот печат со големи пофалби и огромно разбирање ќе 
пишува за прикажаните претстави, особено за „МАКЕДОНСКА КРВАВА 
СВАДБА“, а Бранислав Нушиќ во своите записи ќе остави драгоцена трага и 
афирмативно мислење за нив. Сето тоа покажува дека во тој општествено-
политички контекст во Србија и на Балканот воопшто, „политичкиот и 
културен Белград, оној неофицијалниот и официјалниот, но во секој случај 
прогресивниот и демократскиот, широко и толерантно ја прифати 
македонската културна институција оличена во театарот на Војдан 
Чернодрински и претставена со претставата „МАКЕДОНСКА КРВАВА 
СВАДБА“.131 Токму затоа во тој трагичен постилинденски период, ова 
присуство на Чернодрински во Белград добива уште повеќе во својата 
големина и значење и може да се толкува како битен чекор напред во 
зближувањето на културните творци и уметници од редовите на српскиот и 
македонскиот народ и како навестување на подоцнежните идеи на ВМРО за 
Балканска Федерација. 

Ова гостување истовремено ќе има своја потврда и во контекстот на 
предавањето на Крсте Петков Мисирков што тој го одржува на Великата 
школа во Белград, и кое исто така е пропратено и примено меѓу српската 
интелигенција со големо интересирање.132 

По сето тоа, со успешната турнеја низ Србија, Чернодрински ќе ја 
спушти огромната театарска завеса зад себе и дефинитивно ќе го затвори 
кругот на својот естетски модел на општествено-политички ангажиран 



театар. На крајот на играта, освен големата тишина, што како принцот дански 
Хамлет ќе ја остави зад себе, Чернодрински ќе ни го остави во наследство и 
сознанието, дека неговиот театарски модел ќе остане на богатата театарска 
мапа како автентичен театарски модел кој ќе антиципира многу театарски 
искази во иднината што доаѓа по него, но и како театар кој „минувајќи 
трнлив и мрачен пат на ропство, како неизгаслив факел ги осветлуваше 
темните агли на страдањата на македонскиот роб. “133 
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Кон крајот на 1894 година и почетокот на 1895 година, бугарската власт и бугарската 
буржоазија, со цел да ја запрат сè поголемата експанзија на македонските кружоци и 
револуционерното движење, а и да најдат адекватен пандан на сè поприсутната ВМРО и 
нејзиниот ЦК, поткупувајќи и манипулирајќи со дел од македонската емиграција, 
наредуваат обединување на сите македонски кружоци и организации во еден единствен 
Братски сојуз и наметнуваат со него да раководи токму оној дел од емиграцијата, кој е 
нејзино орудие. Заради таа ситуација, и за да може себеси да се претстави како заштитник 
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МОМЕНТИ ОД ВРЕМЕТО ВО КОЕ ЖИВЕЕ И РАБОТИ ВОЈДАН 

ЧЕРНОДРИНСКИ 
 
1875 Роден е Војдан Чернодрински во свештеничко семејство во селото 

Селце во околината на Дебар. 



 
Востанија во Босна и Херцеговина против турските закони; 
 
Султанот ветува реформи за да им излезе во пресрет на побунетите. 
 
Умира Ханс Христијан Андерсен, дански автор (р. 1805) 
 
Роден е Томас Ман, германски писател, добитник на Нобеловата награда 

1929 год. 
 
Прво препливување на каналот Ла Манш од капетан Матју Веб. 
 
Чајковски го компонира Концертот за пијано бр. 1, оп. 23. 
 
 
1878 Грција ѐ објавува војна на Турција. 
 
Одржување на Берлинскиот конгрес на кој е потпишан Берлинскиот 

договор, со што се ревидира Сан Стефанскиот мировен договор. 
 
Почеток на иридентистичкото движење во Италија за добивање на Трст 

и јужен Тирол од Австрија. 
 
Светската изложба се одржува во Париз. 
 
Ибзен ја објавува „Куќата на куклата“. 
 
 
1879 Роден ја создава скулптурата „Јован Крстител“. 
 
Чајковски ја компонира операта „Евгениј Оњегин“. 
 
 
1880 Писаро го насликува платното „Надворешни булевари“. 
 
Роден ја создава скулптурата „Мислител“. 
 
Достоевски го објавува романот „Браќа Карамазови“. 
 
 



1882 Вагнер го компонира „Персифал“. 
 
 
1882 Отворена е оперската куќа Метрополитен во Њујорк. 
 
За прв пат почнува да сообраќа возот Ориент експрес од Париз за 

Истанбул. 
 
 
1884 Како резултат на жестоките репресалии, насилството и теророт, 

семејството на Чернодрински се сели во Охрид, каде што тој учи основно 
училиште. 

 
Разводот е повторно востановен во Франција. 
 
Кропоткин го објавува „Зборови за револт“. 
 
Херберт Спенсер го објавува „Човекот против Државата“. 
 
Ибзен ја објавува „Дивата патка“. 
 
 
1886 Излегуваат  „Jenseits von Gut und Bose“  на Ниче, „Синот на 

слугата“ на Стринберг и „Розмерхолм“ на Ибзен. 
 
 
1887 Принцот Фердинанд е избран за крал на Бугарија. 
 
Стринберг ја објавува драмата„Татко“. 
 
Антоан го основа во Париз театарот „Либр“. 
 
 
1888 Никола Тесла го конструира електричниот мотор. 
 
Џорџ Истман ги усовршува фото-апаратите „Кодак“. 
 
 
1889 Милан Обреновиќ обдицира од српскиот престол во полза на 

синот. 



 
 
1890 Чернодрински доаѓа во Софија кај својот татко и тука го 

продолжува школувањето, кое како гимназијалец го започна во Солун. 
 
Германските социјалдемократи ја прифаќаат Марксовата програма. 
 
Се прикажуваат првите филмски претстави во Њујорк. 
 
Сезан се претставува со платното „Карташи“. 
 
 
1891 Во Женева се формира Младотурското движење со надеж за 

обезбедување либерални реформи. 
 
 
1892 Во Краков се одржува Пан-словенска конференција. 
 
Се основа „Младата македонска книжевна дружина“ со својот орган 

„ЛОЗА“. 
 
Роден е Јосип Броз Тито. 
 
Ибзен ја објавува драмата „Градителот Солнес“. 
 
Герхард Хауптман ја објавува најуспешната драма на германскиот 

натурализам „Такачи“. 
 
 
1893 Глумецот Лиње-По во Париз го основа симболистичкиот театар 

„Дело“. 
 
 
1894 Чернодрински ја основа и води до 1897 година во Софија 

книжевно-театарската група „Македонски зговор“. Во рамките на трупата ги 
игра „ДРВАРИ“, „ВО МЕАНАТА“, „МАЈСТОРИ“. 

 
Лимиер го измислува кинематографот и го снима првиот филм 

„Влегувањето на возот в станица“. 
 



 
1895 Основање на ВМРО. 
 
Прв пат е прикажан филм пред публика во Париз. 
 
Чајковски го компонира балетот „Лебедово Езеро“. 
 
Адолф Апија ја објавува книгата студии „Режија на Вагнеровите драми“. 
 
Во Загреб е отворена новата зграда на „Хрватскиот народен театар“. 
 
 
1896 Чернодрински започнува да ја пишува „МАКЕДОНСКА 

ЕМИГРАЦИЈА“. 
 
Чехов ја објавува драмата „Галеб“. 
 
Во Атина се одржуваат првите модерни Олимциски игри. 
 
Бурна премиера во театарот „Дело“ на „Крал Иби“ од Алферд Жари. 
 
Нушиќ го објавува „Народен пратеник“. 
 
 
1897 Чернодрински е протеран од Софија и станува учител во селото 

Могила, кај Битола. Продолжува со писателска дејност. Ја завршува 
„МАКЕДОНСКА ЕМИГРАЦИЈА“. 

 
Чехов ја објавува драмата „Вујко Вања“. 
 
Антоан го основа театарот „Антоан“. 
 
 
1898 Умира Луис Карол, авторот на „Алиса во земјата на чудата“. 
 
Се роди Бертолд Брехт, германски писател. 
 
Отворено е париското Метро. 
 



Чернодрински студира право во Швајцарија, а во исто време ги 
организира македонските студенти и револуционерно ги издигнува. 

 
Станиславски и Немирович-Данченко во Москва го основаат 

„Московскиот Художествен Академически Театар“ МХАТ. 
 
 
1899 Излегува Ибзеновата драма „Кога ние мртвите стануваме“. 
 
Апија го објавува делото „Музика и режија“. 
 
 
1900 Чернодрински ја изведува премиерата на „МАКЕДОНСКА 

КРВАВА СВАДБА“. 
 
Толстој го објавува „Живиот труп“, Чехов „Три сестри“, Фројд „Едип и 

Хамлет“, а Хенри Бергсон „Смеење“. 
 
Кралот Умберто I од Италија е убиен од анархист. Го наследува 

неговиот син Виктор Емануел Ш. 
 
 
1901 Чернодрински го основа театарот „Скрб и утеха“ и реализира голем 

број турнеи низ Бугарија. 
 
Стриндберг ја објавува „Игра на смртта“, а Томас Ман „Буденброкови“. 
 
Пикасо го започнува Синиот период. 
 
 
1902 Драмата „На дното“ од Максим Горки е изведена во МХАТ и ја 

шокира публиката заради натуралистичкото претставување на домот за 
бездомници. 

 
Бенето Кроче ја објавува „Филозофијата на духот“. 
 
 
1903 Во Македонија се дига Илинденското востание. По неговиот 

трагичен крај Чернодрински гостува во Белград и има турнеја низ Србија. 
 



Крал Александар I од Србија и кралицата Драга Машин се убиени; 
 
Петар Караѓорѓевиќ го наследува како Петар I. 
 
На конгресот во Лондон руската социалдемократска партија 
се поделува на Меншевици и Болшевици. 
 
 
1904 Чернодрински повторно се враќа во Софија. Работи како 

книговодител во дирекцијата за статистика, а подоцна истата година станува 
член на потесното раководство на „Дебарската просветна дружба“. 

 
Во Софија е основан „Народниот театар“, а за директор е именуван Иван 

Вазов. 
 
Иван Цанкар го објавува „Кралот на Бетајнова“. 
 
 
1905 Едвард Гордон Крег, англиски глумец, режисер и сценограф ја 

објавува расправата „Уметноста на театарот“. 
 
 
1907 Чернодрински се обидува да ја обнови својата театарска дејност 

собирајќи околу себе сè поголем број свои поранешни соработници, како и 
нови ентузијасти, и го основа „Македонско-Одринскиот театар“, но без 
поголеми успеси. 

 
Се вработува како глумец во „Народниот театар“ во Софија. 
 
 
1908 Младотурската револуција. 
 
Фердинанд се прогласува за цар на Бугарија. 
 
 
1909 По Младотурската револуција и прогласувањето на Хуриетот, 

заедно со сопругата Марија, глумица во театарот „Скрб и утеха“, 
Чернодрински доаѓа во Солун и организира театарски трупи во рамките на 
македонските конституирани клубови. 

 



Меерхолд режира раскошна верзија на Молиеровиот „Дон Жуан“ во 
Александрискиот театар, и го отвора својот „интимен“ театар Дом на 
интерлудии. 

 
 
1912 Балканските војни и поделбата на Македонија. 
 
Чернодрински е мобилизиран и војува како санитетски подофицер во 

бугарската војска на фронтовите во Тракија, се до 1915. 
 
 
1913 Крег го објавува „Кон новиот театар“. 
 
 
1914 Сараевскиот атентат и почеток на Првата Светска Војна. 
 
 
1915 Од страна на бугарската армија Чернодрински е задолжен да 

формира војнички театар во воени услови на отворен простор на падините на 
Беласица. 

 
Маринети и другите го претставуваат „Манифестот на футуристичкиот 

театар“. 
 
 
1918 Крај на Првата Светска Војна. 
 
Версајски мир. 
 
Основање на Кралството на Србите Хрватите и Словенците. 
 
 
1919 Чернодрински повторно се враќа на револуционерната и 

театарската дејност, се зачленува во разни македонски здруженија, пишува и 
соработува во весници, а формира и нова театарска трупа „Македонски 
театар“. 

 
Основање на КПЈ. 
 
 



1920 Ервин Пискатор го основа „Пролетерскиот театар“ во Берлин. 
 
 
1921 Чернодрински му се враќа на активното пишување драмски 

текстови, меѓу кои ги издвојуваме: „Духот на слободата“, „На нова година“, 
„На реката“, „Бури крај Вардар“ и „Слав Драгота“. 

 
 
1936 Чернодрински за последен пат се обидува да формира македонски 

театар, но тој кратко ќе трае. 
 
 
1940 Чернодрински е во Софија. 
 
 
1951 По свечената претстава по повод 50 годишнината од изведувањето 

на драмата „Македонска крвава свадба“, Чернодрински умира на 8 јануари во 
Софија. 
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БЕЛЕШКА ЗА АВТОРОТ 
 
НАУМ ПАНОВСКИ (Скопје, 1950 г.) дипломирал на Академијата за 

театар, филм и телевизија во Белград, во класата на еминентниот театарски 
режисер и педагог - Мирослав Беловиќ, додека пост-дипломски студии 
завршил на Њујоршкиот факултет (Скул оф ди артс) кај професор Карл 
Вебер. 

Непосредно по завршувањето на студиите стапува на работа како 
режисер во Телевизија Скопје (1973 г.), а истата година се паѓа и неговата 
дипломска претстава-пиесата „Дејството на гама зраците врз сенишните 
невени“ од современиот американски писател Пол Зиндел, што ја реализира 
на сцената на Драмскиот театар во Скопје. Освен во овој скопски театарски 
колектив режирал и на сцените на другите два скопски театри-Драмата на 
Македонскиот народен театар и Театарот на народностите, истакнувајќи се 
со низа постановки што ја носат ознаката на еден понеконвенционален израз. 
Како гостин, главно драмски дела од домашната (македонска) драматургија 
поставувал во внатрешноста на нашата Република (Битола, Штип, Куманово). 

Поосведочени режисерски дострели, Н. Пановски постигна со 
праизведбите на театарските пиеси: „Глоговиот џбун“ од Братислав 
Димитров (МНТ), „Мемет“ од Иртфан Белјур (Театар на народностите, 
Турска драма), потоа „Црнила“ од Коле Чашуле (Нар. театар од Штип), „Хај-
фај“ од Горан Стефановски (Нар. театар од Куманово) „Анера“ од Иво 
Брешан (Дубровник), „Расколникот од Хетеим“ од Георги Сталев (Нар. 
театар од Штип), „Веселата смрт“ од Николај Евреинов“ (Драмски театар) и 
др. Некои од овие проекти добија своја успешна сценска верификација на 
двата најпознати театарски фестивала во Југославија-Стерииното позорје во 
Нови Сад и Фестивалот на малите и експериментални сцени на Југославија 
во Сараево (денес фестивал на југословенскиот театар) како и на фестивалите 



„Охридско лето“, театарските игри „Војдан Чернодрински“ во Прилеп „Млад 
отворен театар“ во Скопје (МОТ) и др. 

Во последниве десетина години творечкото интересирање и 
љубопитство на Н. Пановски е свртено кон пишувањето теми со театарска 
проблематика. Од неговото перо излегоа значаен број театролошки трудови, 
што беа објавени на страниците на најугледното југословенско театарско 
списание „Сцена“ од Нови Сад, во сараевската ревија „Одјек“, во скопскиот 
„Театарски гласник“ и во други периодични гласила. 

 
(1991) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


