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1. 

Начинот на кој Боро Драшковиќ говори на тркалезната маса каде мноштво 
уметници, професори и философи дебатираат на темата „Како почна 
војната на мојот Балкански Полуостров“ и каде тој во долг монолог 
поентира со уверувањето дека, за жал, војната не е завршена, извонредно 
прилега на неговата личност. Гласот му потреперува како да има 
премиерска трема, и со тоа го докажува неговото уметничко пледоаје дека 
најбрзиот пат до човековото срце е чистата емоција. Растревожен до 
болка, беседи за падот на Берлинскиот ѕид, за отворањето на Пандорината 
кутија. За тоа колку светот се меша во нашиот живот, за убиството на 
китовите во неговиот документарец кои се протолкувани како метафора за 
распадот на Југославија, за злите и подмолни телефонски повици полни со 
закани по живот. Објаснува дека од ноќниот кошмар на историјата, од кој 
сака да се разбуди Џемс Џојс, и од мудроста на Марк Аврелиј „ако си ја 
видел сегашноста – знаеш сè“, прави координатен систем со кој влегува во 
реализација на „Вуковар, една приказна“, прифаќајќи ја опасноста како 
уметнички, но и како животен предизвик. Речиси шепнешкум ги исповеда 
траумите што ги преживувал пред, за време и по снимањето на неговите 
Ромео и Јулија, оспоруван и напаѓан од Капулетите и од Монтеките, дека 
тоа не е филм за љубовта, туку за омразата. (Таа потресна филмска 
трагедија подоцна ќе го добие светското признание за мир и толеранција.) 
Слушаш и самиот со трн во грлото и ти се чини, ако му го исклучиш 
гласот, тишината ќе го продолжи истиот текст за прескапата цена која 
уметникот мора да ја плати ако ја говори вистината. Оној што денес сака 
да се бори против лагите и незнаењето и кој сака да ја пишува вистината, 
треба да совлада најмалку пет тешкотии, говореше Брехт во својата 
дијалектика во театарот. Станува прејасно дека на Драшковиќ му е 
познато кои се тие тешкотии и без цитираниот великан на светскиот 
театар. Одненадеж, кога мислата му стигнува до поларниот круг каде е 
прикажан неговиот филм и каде што, „во мракот и мразот“, луѓето се 
обидуваат, без оглед на верската, националната или каква било 
определеност, да преживеат... Гласот му запира за да го спречи плачот кој 
се накрева, реченицата се крши на две, потем исчезнува, настанува долга 
пауза, Боро занемува и, за да ја скрие емоцијата што го најавнува, 
посегнува по чашата вода пред него, отпива капка-две и соземен 



продолжува со сведочењето дека „сите уметници не ја презедоа 
одговорноста, но многумина ја прифатија... “Некој пред мене рече дека 
овој професор со својата храброст и доследност како да не е од нашите 
предели, а јас тврдам дека без сомнение е така, зашто уште од раѓање во 
таа синтагма го препознал сиот свет. Да се биде космополит во земја во 
која наведените глави и изабените сабји се философија што не одумира, е 
достоинство што заслужува безрезервна почит и восхит. Неговите 
„Режисерски белешки“ кои денес, сполај Богу, проговорија и на 
македонски, брзо ќе ве освојат со својата длабокоумност и ќе ве уверат 
дека станува збор за еден од најголемите уметници и интелектуалци на 
нашето несреќно време, кој и со животот и со делото свое ја потврди 
вистината дека нема естетика без етика. „Се обидувам“, вели скромниот 
Боро Драшковиќ, „да им ја пренесам на студентите (и не само ним) онаа 
супстанција на режијата која ја препознав додека ги слушав своите 
професори, Вајда и Кавалерович од филмот и д-р Хуго Клајн од театарот. 
Тоа би го нарекол јадро на внатрешната светлина на режијата, емоција 

која мисли“. Светот го обиколи со своите филмови, но пред сè, гонет од 
внатрешен порив да види потаму и подлабоко од другите, така што тој 
поглед да издржи двојна проверка: на судот на времето и на сопствената 
совест. 
 

2. 

На една битефовска претстава, актерите со камшици ја дочекуваа, да не 
речам ја тепаа, публиката на главниот влез на Универзална. Гледачите се 
спасуваа од удирите бегајќи кон партерот и ложите на огромниот салон. 
Успеав да му ја фатам раката на актерот што сакаше и мене да ме 
камшикува. „Почекај, братче“, му реков, сигурен дека првпат дознава дека 
некаде на крајот или на почетокот од светот некој зборува и македонски. 
„Си ги читал ли ти книгите на мојот колега и познајник Боро Драшковиќ? 
Си чул ли ти за ’Кралот на мајмуните‘, каде што си опишан како мачител 
на гледачите? Каков ти е овој театар? Театар на паника, антитеатар, театар 
на суровост, физички театар, метатеатар? Вчера еден сличен театар 
фрлаше врз мене брашно, потоа ме полеваа со кофи вода, по лицето и по 
свечениот костум ми се слеваше тесто за леб... Го печев на огнот на мојот 
гнев и бес! Зар не гледате дека не правите ништо друго освен што 
откривате нови имиња за старата заблуда?!“ Еден од 
најкарактеристичните есеи во сјајната книга „Кралот на мајмуните“ е 
дваесет и вториот, кој е озаглавен како „Актерот и гледачот на 64 
полиња“. Во неа Драшковиќ ни зборува и за други специјалитети на 



театарска скара освен гореспоменатите, како што се тие дека 
Терајаминиот „подземен кабуки“ ги напаѓа со меч гледачите, дека „Ливинг 
театарот“ ги плука гледачите, дека каталонските еретици во халата на 
Сајмиштето со електрични пили го пресекуваат гледалиштето како 
сирење, дека Бригела, заштитен од комедијата дел’арте, ја пцуе публиката 
собрана на медитеранскиот плоштад, дека една шпанска трупа со мирис на 
човечки измет ја вежба издржливоста на гледачите, дека... „Во овој период 
на модерниот европски и светски театар“, вели Бранко Плеша во истата 
книга, „ние своето незадоволство од постигнатото го пренесовме и на 
незадоволството од публиката. Сторивме нешто парадоксално, кога 
главниот виновник го баравме во публиката... Ја возбудувавме и ја 
воведувавме во чин на насилство, плукавме по неа, ја влечевме по разни 
простори, баравме да учествува во нашата игра и така натака, но не ја 
освоивме“... Нетрпелив сум по повеќе години чекање токму на ова место и 
во овој момент да ви дадам и сопствен одговор на прашањето зошто 

фамозната претстава „Кога цутеа тиквите“ на еден од најголемите 
домашни, европски и светски режисери е забранета: Затоа што Боро 
Драшковиќ успеа да ја освои публиката. „Намерата на режијата да ги меша 
техниките и технологијата на медиумите даде плод: сосема нов, 
електронски актерски идиом, сценска фотографија, сликање со 
светлината, музички облик како ритмичка матрица, вкупно кинестетичко 
дејство“, објаснува Боро... Антологиска по својата вредност, ќе одбележи 
угледен критичар, завршната сцена нè тера во чудење и со страв да се 
запрашаме: кои сме, што сме, каде одиме? За „Кога цутеа тиквите“ 
повеќето од нас знаеме по кажување на оние што успеале да ги видат, 
зашто брзо „прецутеа“ (читај: ги симнаа од сцена) по четвртата изведба, и 
од авторовите тагувања цитирани во „Режисерските белешки“. Повеќе од 
јасно е дека таа претстава ги има удрено од земја „душегрижниците“ на 
еден систем кој успеа себеси виридијански да се сервира на буњуеловска 
трпеза и да се изеде самиот, парталав, но накитен со бели колосани 
салвети околу вратот, ѕвечејќи со сребрен прибор ножеви за колење. Злото 
се уништи себеси, откако пред тоа создаде многу зло што допрва ќе мора 
да се уништува. Власта има уплав од френетични аплаузи кои се, 
всушност, шлаканици по лицето на неправдата, на лагата, на 
тоталитаризмот, натемагоизмот, на архитектите на Потемкиновите села. 
Но она што восхитува е фактот дека Боро не го уплашија многуте закани 



со кои се обидуваа да го претворат во „сликар кој со мртви природи ги 
покрива ѕидовите на бродовите што тонат“.  

 

3. 

Книгите на Драшковиќ зборуваат во прво лице еднина и во таа смисла 
дејствуваат како документарен филм во безброј продолженија, независно 
од плипот темите кои се предмет на анализа на големиот ерудит со 
енциклопедиско образование. Можете да ги читате без да почнувате од 
првата страница, почнете од каде што сакате и пак ќе завршите со 
чудесното и чудотворно сознание дека сте го пропатувале светот на 
уметноста која, како во огледало или низ лупа за зголемување, го одразува 
животот во сите негови сегменти. Фактот дека се структуирани повеќе 
како збирки раскази, повеќе како глави од роман одошто како театарски 
романи,  ја прави можна убавата но сложена намера неговите единаесет 
книги да бидат претставени во една, озаглавена како „Режисерски 
белешки“. Изборот на есеите од книгите на Боро Драшковиќ можел да 
биде именуван и како „Одбрани страници“, „Избрани есеи“ и слично на 
тоа, и пак да биде она што е: јаве и сон, глетки и привиденија, говор и 
молк, војна и мир, неспокојство и бессоница, истражување и откривање, 
став, грандиозно патешествие низ лавиринтите на она што трае подолго 
од животот. Дваесет и два есеја ја сочинуваат некатадневната книга која 
започува и завршува со фрагменти озаглавени со неколку точки 
(многуточие), чии содржини се преземени од книгата „Пругорно пливање“ 
и симболично како да навестуваат дека ништо не почнува од почеток и 
ништо не завршува со крајот. Есејот „Избегнување на театарот“ е од 
книгата „Промена“. „Скица за пофалба на критиката“, „Режисер кој не 
режира“ и „Режија на градот“ се преземени од книгата „Лавиринт“. Од 
книгата „Огледало“ се есеите „Историјата како и сè друго“, „Шума што се 
движи“, „Не-огледало“. „Роденовото око“ е од книгата „Парадокс за 
режисерот“. „Лавиринт на преправањето“, „Актерство: вера и скепса“, 
„Кралот на мајмуните“, „Човек без својства“, „Тетовирање текст“, 
„Актерството како граничен психолошки феномен“ се од книгата „Кралот 
на мајмуните“. „Неделно попладне на Гренланд“ е од книгата „Поглед на 
минувачот“. „Парадоксот за стрелата в грло“ е од книгата „Рамнотежа“. 
„Театар/филм“  и „Медитеранска мандала“ се од книгата „Круг со 
маслинка“. „Јас сум камера“ е од книгата „Филм за филмот“. „Резиме кон 



речникот на професијата“ е од книгата „Речник на професијата“. 
Слободната процена дека секоја од единаесетте книги на Боро Драшковиќ 
содржи по дваесетина есеи, покажува дека антологичарот имал навистина 
тешка улога од над двесте есеи да ни понуди дваесетина, кои уверливо ќе 
претставуваат увид во опусот на трепетливиот трагач по вистината. 
Книгите на Боро Драшковиќ не се само искуства од практиката, теорија 
која произлегува од таа практика, анализи и експликации за негови 
постановки, скици за сценарија, или историја на театарот, филмот, 
телевизијата, радиото, литературата, сликарството, туку се и вивисекција 
на уметноста воопшто, распрострена од цртежите во австралиските 
пештери до кинестезијата, холограмот и фотографијата направена со 
мобилен телефон. Како „творец на целината“, неговиот истражувачки 
интерес придобива димензии на научен пристап. „Јас, поттикнат и насочен 
кон сè што се случувало во театарот (и со мене во него), и вулканското дно 
веќе можам да го прифатам како гледалиште, во кое небесниот свод 
станува сцена на облакот...“ 

 

4.  

Отфрлајќи ги сите претходни сознанија, вели Драшковиќ, и настојувајќи 
да го дополни „колективното паметење“, режисерот со секоја нова 
претстава излегува сам на боиштето – теориите отпаѓаат, натрупаното 
искуство трпне, најдобро нè учи сопствената недоумица, „претставата се 
храни со лузни“... Оваа извонредна белешка на професорот треба да биде 
посебно запаметена, особено од оние на кои оваа книга може слободно да 
им послужи како учебник по театар. Повеќе од сигурно е дека овој избор 
ќе биде потстрек љубознајните читачи да ги побараат и да ги густираат и 
„собраните дела“ на авторот од кои тој избор е направен, и тоа не е 
единствената негова вредност. Позначајно е дека „Режисерските белешки“ 
ќе опстојат и самостојно, што е заслуга на приредувачот, кој успева од 
фрагментите да создаде нова целина, која на есенцијален начин ги 
презентираат и препорачуваат стилот и размислувањата на авторот 
сврзани за состојбите во уметноста и животот. 

 

5.  



Денес веќе историскиот белградски театарски фестивал, попознат по 
кратенката БИТЕФ, создаден по иницијатива на група ентузијасти 
предводени од фамозните Мира Траиловиќ и Јован Ќирилов, успеа да 
стане центар на сите современи театарски тенденции на светскиот театар. 
Базичната идеја не беше во тоа Југославија да ги види само најдобрите, 
најоригиналните, најнаградуваните, туку и најексперименталните, 
најекстравагантните, најнеочекуваните, најскандалозните, 
најсензационалните, најблескавите и „најблесавите“ светски остварувања, 
кои ги менуваа изразните средства на театарот, во дослух со времето кое 
го живееја или умираа, успевајќи да ги превртат во гробовите сите големи 
писатели, според конзервативците, или обратно, да ги воскреснат 
есенцијалните вредности што беа скриени во нивните капитални дела. 
Можеме слободно да кажеме дека БИТЕФ се доживуваше како жива 
светска театарска академија, како сојуз на вечно неуморните истражувачи, 
гладни и жедни за нешто поинакво, поново, подобро. „Не е тешко да му се 
додаде нешто ново на она што еднаш веќе е пронајдено“, го цитира Боро 
Сервантес. Една од личностите која успеа критички и аналитички да го 
простудира комплетниот репертоар на тоа фестивалско чудо, да ги 
запознае одблизу творците на тие претстави, да се втурне во 
лабораториите на тие алхемичари, да им влезе под кожа преку својата 
ерудиција и талент, да ги освои на препад, да направи интервјуа или 
документарни филмови со најзначајните од нив, и за нив, да растајнува 
тајни без кои сегашноста на театарот е невозможна, а иднината 
незамислива – е харизматичниот Боро Драшковиќ. Тој ги дочекуваше во 
Белград творците од сите страни на светот, но во исто време заминуваше 
со нив дома им, за да ги види нивните дела на местата на кои настанале, 
зашто беше сигурен дека треба да се анализира и студира и реакцијата на 
нивната публика, за да се стекне комплетен и компетентен увид во 
особеностите на нивниот театар, а преку него и во нивниот живот, за тие 
далечни светови да ни станат блиски. Кога еднаш му реков дека 
Пекиншката опера сум ја гледал во Скопје, ми одговори дека сум требало 
да ја гледам во Пекинг. Кинескиот древен театар, пишува тој во „Кралот 
на мајмуните“, за разлика од некои други источни театри (индискиот, 
јапонскиот) нема своја сопствена теорија да е вградена во неговата 
вековна практика, во неа се потврдува и се шири, како во најважните 
народни преданија, и се пренесува низ вековите, во колективната 
меморија. Истото се случува и со уметноста на гледањето: се предава од 



колено на колено. Дали Брехт има право кога го наоѓа „ефектот на 
зачудноста“ и во кинеската актерска уметност, се прашува Драшковиќ... 
Брехт тој театар го гледаше со европски гледачи, што, се разбира, е нешто 
сосема друго... Ние што не застапуваме ниедна од овие две школи, ни 
„зачудност“ ни „доживување“ посматрајќи ги кинеските претстави и 
реакциите на гледачите, откриваме нешто трето во тој театар со особена 
условност... Читајќи ги неговите книги, ќе бидете фрапирани од 
сознанието дека не постои место во светот кое денес или во минатото било 
значајно по некакво историско или уметничко случување, а кое тој не 
успеал да го посети и оттаму да се врати со куп информации од секаков 
вид, интересни не само за луѓето од уметноста туку и за сите љубознајни 
души. Музиката, читањето, спортот, шахот, заедно со скитништвото, ги 
сметам за вообичаени методи во учењето, вели тој. Новиот театар 
произлегува од познавањето на сите теории на режијата, па сепак, 
применувајќи ги знаењето и изминатата практика, во новата слика на 
вистината, поинаква, режисерот ја потврдува својата самосвојност. Нема 
правила, теориите доаѓаат отпосле... 

 

6. 

Боро Драшковиќ е режисер кој умее она што го говори и блескаво да го 
напише. Во главата „Играј как пише“ од неговата книга „Кралот на 
мајмуните“, тој го цитира големиот маг на режијата Бранко Гавела. На 
актерот кој прашува како да ја одигра улогата, професорот знаеше да му 
одговори со кусата реченица: „Так как пише“. Од ваквиот одговор 
произлегува дека во „Кралот Лир“ секогаш пишува исто. Тогаш како во 
таа пиеса и таа ролја големите актери се секогаш различни? Еве како тоа 
го преведува Боро Драшковиќ: Во стиховите на трагедијата, како во 
загатка, внесени се податоци за дејствата и ликовите, за судирите, но во 
решението на ребусот до кое не е едноставно да се дојде, никогаш не 
постои само една смисла. За секого таму нешто друго пишува, продолжува 
Драшковиќ. Секогаш исти зборови, но секој читач во нив како во некој 
езотеричен психо-тест, може и мора да уочи нешто друго, и тоа друго 
станува уште подруго. А во убавината на различноста ја распознаваме 
мерката на талентот... Цитатот е долг, но уверен сум дека е делотворен, 
зашто дејствува како кус курс по режија, без да се посети професоровата 
Академија на уметностите во Нови сад. 



 

7. 

Но да видиме уште што и как пише во „Режисерските белешки“ на Боро 
Драшковиќ. Пишува дека режисерот мора да биде „жива библиотека“, да 
знае што е создадено пред него, не само вчера туку и илјадници години од 
постанокот на човекот до денес. Пишува дека се лути што нашиот театар 
не одговора на ниту едно важно прашање, ниту го поставува. Зошто тогаш 
да плачеме за таа прашлива забава, кога не плачеме дека и самите ќе 
исчезнеме? Пишува дека треба да почнеме да мислиме или се е фрлено 
време. Пишува дека во театарот се обликува душата на јавноста, според 
Иго. Пишува дека, според Шекспир, секое движење говори со свој јазик. 
Дека вистината за театарот е она чудесното, според Дидро. Дека театарот е 
еден вид кибернетичка машина, според Ролан Барт. Пишува дека е добро 
да го пуштиш своето дете да прави што сака, само никогаш да не биде 
режисер. Пишува дека режијата е невозможно да се гледа поинаку освен 
како уметност на целината. Дека режијата е уметност составена од сите 
уметности и дека нејзиниот почеток е природата. Пишува дека Боро 
Драшковиќ насетува чудна трансгресија во фактот дека зборот глумец во 
нашите краишта првпат се среќава забележан на фреската „Ругањето на 
Христос“ во Старо Нагоричани, во четиринаесеттиот век. Пишува дека Ли 
Ванчун од Пекиншката опера шеесет години ја креира ролјата на мајмунот 
и не знае дали одговара на стварноста, и дека сè уште учи и истражува, 
зашто „пекиншката опера нема крај“. Пишува за тоа што и колку се добива 
со калемењето на традициите. Дали само се собираат „баби и жаби“ или се 
потсилува заедничкиот стремеж најпосле да се протолкува светот, 
неговата тајна и смисла. Пишува дека актерот е философ, растение, 
праптица, сунѓер што ја впива стварноста, астролошки скорпион, човек 
без својства. Пишува за Ерих Марија Рилке кој вели дека, за да се напише 
стих, не е доволно да поседуваш спомени, туку треба и да ги забораваш, па 
дури кога ќе станат крв, поглед, движење, кога ќе станат безимени, ќе се 
издигнат до првиот збор од стихот. Но пишува и за дилемата како да се 
изговори стихот. Дека човекот е крстопат на сите вселенски патишта. 
Пишува дека судбината му се ткаела на два разбоја: кинематографија и 
театар, и дека тлоцртот и патот на тоа движење светкаат до ден денешен. 
Дека во светот има 6.900 јазици, но дека умираат со голема брзина... 
Просечно, секоја втора недела некаде во светот умира по еден јазик. 



Пишува дека во изворните јазици е сочувано битието на секој народ, на 
оние главни митови и легенди во коишто се затекнува и современоста, во 
околности што му припаѓаат не само на едно поднебје туку, преку него, и 
на целото човештво. Пишува дека секој следен ден е последица на сите 
претходни, припаѓајќи ѝ на целината на животот. Дека сè е поврзано со 
сешто. Пишува дека, живеејќи го својот живот интензивно, вклучувајќи се 
во процесите на мислењето, талкајќи со колективното 
паметење/заборавање и со сопствените соништа, режисерите настојуваат 
низ пречекорување и со извојувана слобода, од сеопштиот хаос да 
организираат структура со која ќе дејствуваат врз гледачите. Дека 
режијата целосно го толкува единствено немуштиот јазик на самата 
режија. Пишува дека театарот не може наполно да се оддели од филмот, 
филмот од телевизијата, таа од радиото, дека актерството е неделива 
професија и дека во практиката е упатен во различноста на техниките од 
разни медиуми. И прашува зошто режисерот да биде осакатен, ако се 
занимава само со театар или само со филм, па одговара со создавање 
Академија на уметностите во Нови сад, каде што новите генерации 
режисери ќе бидат упатени во сите медиуми. Првите часови на таа 
интермедијална институција ги одржаа најголемите имиња на режијата, 
какви што се Питер Брук, Јан Кот, Анатолиј Ефрос, Георгиј Товстоногов, 
со што јасно беше определена нејзината физиономија. Пишува, се разбира, 
и за тоа дека уште пред да тргне на училиште научил да чита, а филмови 
да гледа уште пред да научи да пишува. Дека првата книга што ја 
прочитал е „Робинзон Крусо“ и затоа не нè изненадува неговата 
фасцинација од погледот кон морскиот брег и амбицијата да стане морнар, 
и дека уште како дете во Сараево успеал да го победи во симултанка 
шаховскиот првак на Франција Николас Росолимо и така го добил првиот 
аплауз на отворена сцена. Ете за тоа, и за многу неспоменати, а важни 
прашања што ги поставува животот пред уметноста или уметноста пред 
животот, пишува Боро во „Режисерските белешки“. А „как пише“? 
„Пише“ едноставно до восхит, со прличевско срцебиење и силна 
внатрешна потреба она што го знае да им го каже и на другите, особено на 
„глумецот и гледачот на 64 полиња“. 

 

8. 



Врските на почитуваниот режисер, професор и писател Боро Драшковиќ 
со Македонија, се цврсти и нераскинливи. Тој направи извонредно многу 
за афирмација на македонскиот театар пред светот. Го постави „На дното“ 
од Максим Горки на битолската сцена, Бихнеровиот „Војцек“ во Драмски 
театар од Скопје. Ги запозна сите значајни творци на Македонија и 
нивните дела, за кои ќе читате во „Режисерските белешки“. Боро не успеа 
да ги виде Чинговите „Макавејски празници“, но знаеше за долгите писма 
што кружеа по сите комитети, краински и покраински, за опасноста од 
„Ѕидот, водата“, и на паталецот му беше наполно јасно зошто авторот на 
брилијантната „Пасквелија“ мораше да умре на 52 години, а Ристо 
Шишков на 46, и зошто е убиен актерот среде претстава во Полска, според 
неговите писанија. Тој, за среќа на сите нас, остана жив и покрај тоа што 
го „трпеше животот“ кој често му висеше на конец, зашто тврдеше дека 
вистината не е пес што ја свиткува опашката. Во погоре споменатото 
Старо Нагоричани, додека ги проучувале ракавите на скомрасите од 
фреската „Ругање на Христос“, Јордан Плевнеш му ја покажувал на 
сопственото лице трагикомедијата „Драмскиот сон со пукање во азбуката 
во 15 слики“ со наслов од само една буква – Р, како Робеспјер, Револуција, 
Реквизита... На Академијата за уметност во Нови Сад, чијшто создавач е 
самиот, воспита неколку режисери кои заземаат забележително место во 
македонскиот театар и филм: Горан Тренчовски, Даниел Тавчиоски, Владо 
Цветановски... Во знак на благодарност и признание, но пред сè, заради 
огромните заслуги, Боро Драшковиќ е прогласен за почесен доктор на 
ЕСРА (Европската филмска и театарска академија) во Скопје, а 
Тивериополската филмска алијанса / Астерфест во Струмица му додели 
Награда за животно дело (за исклучителната режисерска поетика).1 
Објавувањето на „Режисерските белешки“ – во кои ќе сретнете 
неочекувани, автентични и извонредни ставови, мудроносни судови, 
цитати од светската уметничка ризница, театрописи, антологиски 
откровенија, беспоштедни пристапи, брилијантни прочити, знаци, 
метафори, толкувања, споредби, животописи, параболи, хроники, 
дијалози, пофални слова, интервјуа, есеи, беседи, дефиниции, критики, 

                                                           
1 Боро Драшковиќ првпат престојуваше во Струмица на 7 и 8 јануари 1992, заради дипломската 
претстава „Крајот на играта“ во МНТ на својот студент Горан Тренчовски, кој во тоа време веќе ја 
режираше „Звучни слики“ во Народниот театар „Антон Панов“. Вторпат ја посети на 13 и 14 септември 
2001, со својата претстава „На дното“, како дел од програмата на ФКТ „Ристо Шишков“, со чиј патрон 
Драшковиќ другаруваше уште од студентските денови. Третпат беше гостин во Струмица од 27 до 30 
мај 2010, како специјален лауреат на Интернационалниот филмски фестивал „Астерфест“, каде што го 
прослави и својот 75-ти роденден... (Забелешка на приредувачот). 



описи, патописи, човечки имиња на сите личности и од сите времиња, кои 
несебично се залагале да одговорат на прашањето може ли уметноста да го 
репродуцира денешниот свет и дали може, освен да го толкува, и да го 
менува тој свет, се разбира, на подобро – ќе ве убедат дека не се само 
белешки туку се журнал во големиот филм на Боро Драшковиќ. 

 

9. 

Авторот на „Режисерските белешки“ пишува дека неговиот филм 
„Хороскоп“ го разнесе низ светот, но јас би рекол дека тоа се случи заради 
знакот во неговиот сопствен хороскоп, кој благовремено му 
сигнализираше дека е личност судбински предодредена да го минува 
животот патешествувајќи перманентно од родниот двор до светот и од 
светот до родното огниште. 

 

 10.  

Боро Драшковиќ создава во сите медиуми. Во театарот поставувал 
текстови од: Ајсхил, Шекспир, Молиер, Чехов, Ибзен, Сартр, Јонеско, 
Бекет, Кафка, Домановиќ, Кочиќ, Михајловиќ, Киш... На радиото: 
„Аулуларија“, „Мера за мера“, „Тартиф“... На телевизијата: „Кујна“, 
„Обесеник“, „Петта колона“, „Жена“, серијата „Тутунски пат“... Ја 
режирал и серијата „Модерен израз во уметноста“ и низа документарни и 
патописни филмови: „Жад“, „Пекиншка опера“, „Парадокс за шахот“, 
„Блес Исландија“, „Неделно попладне на Гренланд“...  Играни филмови: 
„Хороскоп“, „Нокаут“, „Вжештување“, „Животот е убав“, „Вуковар, една 
приказна“.  Работел како редовен професор по актерство и режија на 
Академијата за уметност во Нови Сад. Добитник е на многубројни 
домашни и меѓународни награди и признанија. Ги објавил книгите: 
„Промена“, „Лавиринт“, „Огледало“, „Парадокс за режисерот“, „Кралот на 
мајмуните“, „Пругорно пливање“, „Поглед на минувачот“, „Рамнотежа“, 
„Круг со маслинка“, „Филм за филмот“, „Речник на професијата“. Ќе беше 
убаво сите книги на Боро Драшковиќ да ги имаме на македонски, но за 
почеток, да им се радуваме на „Режисерските белешки“ кои денес 
проговорија на наш јазик, во одличниот превод на Горан и Софија 
Тренчовски, Ацо Гогов и Никола Сарајлија. 



 

11. 

Пред да го заокружам овој мој скромен удел во чудесната заедничка 
авантура, дефинитивно се решив да признаам дека, копајќи по значењата 
на книгите на Боро Драшковиќ, не најдов посоодветна споредба од 
младичот кој, скитајќи низ светот и барајќи ја среќата, кога се нашол на 
опасен пат што не знаел каде води, за да не се изгуби, во сите дрва крај 
патот засекувал со секирче знаци кои подоцна ќе му го покажат патот за 
враќање дома. Затоа тој младич, како што рече Андриќ, е симбол на 
општата и вечна човечка судбина: од една страна опасен и неизвесен пат, 
од друга страна, голема човечка потреба човекот зад себе да остави трага. 

Боро знае сè, зашто ја виде сегашноста. 
 
 
 


