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Бранко Ставрев

ЕМОЦИЈА КОЈА МИСЛИ
(кон книгата „Режисерски белешки“ од Боро Драшковиќ)

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 мо-
нолог 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. Рас-
тревожен 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 теле-
фонски повици полни со закани по живот. Објаснува дека од ноќниот 
кош мар на историјата, од кој сака да се разбуди Џемс Џојс, и од мудро-
ста на Марк Аврелиј „ако си ја видел сегашноста – знаеш сè“, прави 
ко ординатен систем со кој влегува во реализација на „Вуковар, една 
при казна“, прифаќајќи ја опасноста како уметнички, но и како животен 
пре дизвик. 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 љубов та, 
туку за омразата. (Таа потресна филмска трагедија подоцна ќе го до-
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бие 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 совла-
да 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 прифа-
тија...“ 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 за-
служува 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 Кавале-
рович 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 
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види потаму и подлабоко од другите, така што тој поглед да издржи 
двој на 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. Гле-
дачите се спасуваа од удирите бегајќи кон партерот и ложите на ог ром-
ни от салон. Успеав да му ја фатам раката на актерот што сакаше и мене 
да ме камшикува. „Почекај, братче“, му реков, сигурен дека првпат 
доз нава 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 
опи шан како мачител на гледачите? Каков ти е овој театар? Театар на 
па ника, антитеатар, театар на суровост, физички театар, метатеатар? 
Вче ра 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 
пра вите ништо друго освен што откривате нови имиња за старата 
за блуда?!“ Еден од најкарактеристичните есеи во сјајната книга „Кралот 
на мајмуните“ е дваесет и вториот, кој е озаглавен како „Актерот и гле-
дачот на 64 полиња“. Во неа Драшковиќ ни зборува и за други специ-
ја литети на театарска скара освен гореспоменатите, како што се тие 
дека Терајаминиот „подземен кабуки“ ги напаѓа со меч гледачите, дека 
„Ли винг театарот“ ги плука гледачите, дека каталонските еретици во 
ха лата на Сајмиштето со електрични пили го пресекуваат гледалиштето 
како сирење, дека Бригела, заштитен од комедијата дел’арте, ја пцуе пу-
бли ката 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 
па радоксално, кога главниот виновник го баравме во публиката... Ја 
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воз будувавме 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 
че кање токму на ова место и во овој момент да ви дадам и сопствен 
од говор на прашањето зошто фамозната претстава „Кога цутеа тикви-
те“ на еден од најголемите домашни, европски и светски режисери е 
за бранета: Затоа што Боро Драшковиќ успеа да ја освои публиката. 
„На мерата на режијата да ги меша техниките и технологијата на ме-
диумите даде плод: сосема нов, електронски актерски идиом, сценска 
фо тографија, сликање со светлината, музички облик како ритмичка 
мат рица, 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 оди-
ме? 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 
„Ре жисерските белешки“. Повеќе од јасно е дека таа претстава ги има 
удрено од земја „душегрижниците“ на еден систем кој успеа себеси ви-
ри дијански да се сервира на буњуеловска трпеза и да се изеде самиот, 
пар талав, 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 ар хитектите 
на Потемкиновите села. Но она што восхитува е фактот дека Боро не го 
уплашија многуте закани со кои се обидуваа да го прет ворат во „сликар 
кој со мртви природи ги покрива ѕидовите на бро довите што тонат“. 

3.
Книгите на Драшковиќ зборуваат во прво лице еднина и во таа 

смисла дејствуваат како документарен филм во безброј продолженија, 
не зависно од плипот темите кои се предмет на анализа на големиот 
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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 умет носта која, како во огледало или низ лупа за зголему-
вање, го одразува животот во сите негови сегменти. Фактот дека се 
структуирани по веќе како збирки раскази, повеќе како глави од роман 
одошто како теа тарски романи, ја прави можна убавата но сложена 
намера неговите единаесет книги да бидат претставени во една, оза-
главена 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 бессо-
ница, истражување и откривање, став, грандиозно патешествие низ 
лавиринтите на она што трае подолго од животот. Дваесет и два есеја ја 
сочинуваат неката днев ната книга која започува и завршува со фрагменти 
озаглавени со не колку точки (многуточие), чии содржини се преземени 
од книгата Пру горно пливање и симболично како да навестуваат дека 
ништо не поч нува од почеток и ништо не завршува со крајот. Есејот 
„Избегнување на театарот“ е од книгата Промена. „Скица за пофалба на 
критиката“, „Ре жисер кој не режира“ и „Режија на градот“ се преземени 
од книгата Ла виринт. Од книгата Огледало се есеите „Историјата како 
и сè друго“, „Шума која се движи“, „Не-огледало“. „Роденовото око“ 
е од кни гата Парадокс за режисерот. „Лавиринт на преправањето“, 
„Актерство: вера и скепса“, „Кралот на мајмуните“, „Човек без својства“, 
„Те товирање текст“, „Глумата како граничен психички 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 Реч
ник на професијата. Слободната процена дека секоја од единаесетте 
книги на Боро Драшковиќ содржи по дваесетина есеи, покажува дека 
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ан тологичарот имал навистина тешка улога од над двесте есеи да ни 
по нуди дваесетина, кои уверливо ќе претставуваат увид во опусот на 
тре петливиот трагач по вистината. Книгите на Боро Драшковиќ не се 
само искуства од практиката, теорија која произлегува од таа практика, 
ана лизи и експликации за негови постановки, скици за сценарија, или 
ис торија на театарот, филмот, телевизијата, радиото, литературата, сли-
карството, туку се и вивисекција на уметноста воопшто, распрострена 
од цртежите во австралиските пештери до кинестезијата, холограмот и 
фо тографијата направена со мобилен телефон. Како „творец на целина-
та“, неговиот истражувачки интерес придобива димензии на научен 
при стап. „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 
гле далиште, во кое небесниот свод станува сцена на облакот...“

4. 
Отфрлајќи ги сите претходни сознанија, вели Драшковиќ, и настоју-

вајќи да го дополни „колективното паметење“, режисерот со секоја нова 
прет става излегува сам на боиштето – теориите отпаѓаат, натрупаното 
ис куство 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 слобод но 
да им послужи како учебник по театар. Повеќе од сигурно е дека овој 
из бор ќе биде потстрек љубознајните читачи да ги побараат и да ги гус-
ти раат и „собраните дела“ на авторот од кои тој избор е направен, и тоа 
не е единствената негова вредност. Позначајно е дека „Режисерските 
бе лешки“ ќе опстојат и самостојно, што е заслуга на приредувачот, кој 
ус пева од фрагментите да создаде нова целина, која на есенцијален 
на чин ги презентираат и препорачуваат стилот и размислувањата на 
ав торот сврзани за состојбите во уметноста и животот.
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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 теа тар. 
Базичната идеја не беше во тоа Југославија да ги види само нај добрите, 
нај оригиналните, најнаградуваните, туку и најекспериментал ните, нај-
екс травагантните, најнеочекуваните, најскандалозните, најсенза цио-
налните, најблескавите и „најблесавите“ светски остварувања, кои ги 
ме нуваа изразните средства на театарот, во дослух со времето кое го 
жи вееја или умираа, успевајќи да ги превртат во гробовите сите голе-
ми писатели, според конзервативците, или обратно, да ги воскреснат 
есен цијалните вредности што беа скриени во нивните капитални дела. 
Мо жеме слободно да кажеме дека БИТЕФ се доживуваше како жива 
свет ска театарска академија, како сојуз на вечно неуморните истражува-
чи, 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 
ци тира Боро Сервантес. Една од личностите која успеа критички и ана-
литички да го простудира комплетниот репертоар на тоа фестивалско 
чудо, да ги запознае одблизу творците на тие претстави, да се втурне во 
ла бораториите на тие алхемичари, да им влезе под кожа преку својата 
еру диција и талент, да ги освои на препад, да направи интервјуа или 
до кументарни филмови со најзначајните од нив, и за нив, да растај-
нува тајни без кои сегашноста на театарот е невозможна, а иднината 
не замислива – е харизматичниот Боро Драшковиќ. Тој ги дочекуваше 
во Белград творците од сите страни на светот, но во исто време замину-
ва ше со нив дома им, за да ги види нивните дела на местата на кои 
нас танале, зашто беше сигурен дека треба да се анализира и студира и 
ре акцијата на нивната публика, за да се стекне комплетен и компетентен 
увид во особеностите на нивниот театар, а преку него и во нивниот жи-
вот, за тие далечни светови да ни станат блиски. Кога еднаш му реков 
дека Пекиншката опера сум ја гледал во Скопје, ми одговори дека сум 
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тре бало да ја гледам во Пекинг. Кинескиот древен театар, пишува тој 
во „Кралот на мајмуните“, за разлика од некои други источни театри 
(ин дискиот, јапонскиот) нема своја сопствена теорија да е вградена 
во неговата вековна практика, во неа се потврдува и се шири, како во 
нај важните народни преданија, и се пренесува низ вековите, во колек-
тивната меморија. Истото се случува и со уметноста на гледањето: 
се предава од колено на колено. Дали Брехт има право кога го наоѓа 
„ефек тот на зачудноста“ и во кинеската актерска уметност, се прашува 
Драш ковиќ... Брехт тој театар го гледаше со европски гледачи, што, се 
раз бира, е нешто сосема друго... Ние што не застапуваме ниедна од овие 
две школи, ни „зачудност“ ни „доживување“ посматрајќи ги кинеските 
прет стави и реакциите на гледачите, откриваме нешто трето во тој 
теа тар со особена условност... Читајќи ги неговите книги, ќе бидете 
фра пирани од сознанието дека не постои место во светот кое денес 
или во минатото било значајно по некакво историско или уметничко 
слу чување, а кое тој не успеал да го посети и оттаму да се врати со куп 
ин формации од секаков вид, интересни не само за луѓето од уметноста 
туку и за сите љубознајни души. Музиката, читањето, спортот, шахот, 
за едно со скитништвото, ги сметам за вообичаени методи во учењето, 
вели тој. Новиот театар произлегува од познавањето на сите теории на 
ре жијата, па сепак, применувајќи ги знаењето и изминатата практика, 
во новата слика на вистината, поинаква, режисерот ја потврдува својата 
са мосвојност. 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 
про излегува дека во „Кралот Лир“ секогаш пишува исто. Тогаш како во 
таа пиеса и таа ролја големите актери се секогаш различни? Еве како 
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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, про-
должува 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 рас-
поз наваме мерката на талентот... Цитатот е долг, но уверен сум дека е 
де лотворен, зашто дејствува како кус курс по режија, без да се посети 
про  фесоровата 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 библиоте-
ка“, да знае што е создадено пред него, не само вчера туку и илјадници 
го дини од постанокот на човекот до денес. Пишува дека се лути што на-
шиот театар не одговора на ниту едно важно прашање, ниту го поставу ва. 
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 
јав носта, според Иго. Пишува дека, според Шекспир, секое движење 
го вори со свој јазик. Дека вистината за театарот е она чудесното, според 
Дид ро. 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 
при родата. Пишува дека Боро Драшковиќ насетува чудна трансгресија 
во фактот дека зборот глумец во нашите краишта првпат се среќава 
забе ле жан на фреската „Ругањето на Христос“ во Старо Нагоричани, во 
че тиринаесеттиот век. Пишува дека Ли Ванчун од Пекиншката опера 
ше есет години ја креира ролјата на мајмунот и не знае дали одговара 
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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 
за едничкиот 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. Пи шува 
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 ду ри кога ќе 
станат крв, поглед, движење, кога ќе станат безимени, ќе се из дигнат 
до првиот збор од стихот. Но пишува и за дилемата како да се из говори 
стихот. Дека човекот е крстопат на сите вселенски патишта. Пи шува 
дека судбината му се ткаела на два разбоја: кинематографија и теа тар, 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... Про сечно, 
секоја втора недела некаде во светот умира по еден јазик. Пи шува 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 й на целината на животот. Дека сè е поврзано со сешто. Пи-
шува дека, живеејќи го својот живот интензивно, вклу чувајќи се во про-
цесите на мислењето, талкајќи со колективното па метење/заборавање 
и со сопствените соништа, режисерите настојува ат низ пречекорување 
и со извојувана слобода, од сеопштиот хаос да организираат структура 
со која ќе дејствуваат врз гледачите. Дека режијата целосно го толкува 
един ствено 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 
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сите медиуми. Првите часови на таа интермедијална институција ги 
одр жаа најголемите имиња на режијата, какви што се Питер Брук, Јан 
Кот, Анатолиј Ефрос, Георгиј Товстоногов, со што јасно беше определе-
на 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 
Кру со“ и затоа не нè изненадува неговата фасцинација од погледот кон 
мор скиот брег и амбицијата да стане морнар, и дека уште како дете 
во Сараево успеал да го победи во симултанка шаховскиот првак на 
Фран ција 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 Драш-

ковиќ 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 Македо-
нија и нивните дела, за кои ќе читате во „Режисерските белеш ки“. Боро 
не успеа да ги виде Чинговите „Макавејски празници“, но знаеше за 
долгите писма што кружеа по сите комитети, краински и по краински, 
за опасноста од „Ѕидот, водата“, и на паталецот му беше на полно 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 свит ку ва опашката. Во 
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погоре споменатото Старо Нагоричани, додека ги проу чувале ракавите 
на скомрасите од фреската „Ругање на Христос“, Јор дан Плевнеш му 
ја покажувал на сопственото лице трагикомедијата „Драм скиот 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 ре жисери 
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 
филм ска 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 „Режи сер-
ски те белешки“ – во кои ќе сретнете неочекувани, автентични и извон-
ред ни ставови, мудроносни судови, цитати од светската уметничка 
риз ница, театрописи, антологиски откровенија, беспоштедни пристапи, 
бри лијантни прочити, знаци, метафори, толкувања, споредби, живото-
пи си, параболи, хроники, дијалози, пофални слова, интервјуа, есеи, 
бе седи, дефиниции, критики, описи, патописи, човечки имиња на сите 
лич ности 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 
го лемиот филм на Боро Драшковиќ.

1 Боро Драшковиќ првпат престојуваше во Струмица на 7 и 8 јануари 1992, заради дипломска-
та претстава „Крајот на играта“ во МНТ на својот студент Горан Тренчовски, кој во тоа 
вре ме веќе ја режираше „Звучни слики“ во Народниот театар „Антон Панов“. Вторпат ја 
по сети 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 
де нови. 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)
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9.
Авторот на „Режисерските белешки“ пишува дека неговиот филм 

„Хо роскоп“ го разнесе низ светот, но јас би рекол дека тоа се случи 
за ради знакот во неговиот сопствен хороскоп, кој благовремено му 
сиг нализираше дека е личност судбински предодредена да го минува 
жи вотот патешествувајќи перманентно од родниот двор до светот и од 
све тот до родното огниште.

10. 
Боро Драшковиќ создава во сите медиуми. Во театарот поставувал 

текс тови од: Ајсхил, Шекспир, Молиер, Чехов, Ибзен, Сартр, Јоне-
ско, Бекет, Кафка, Домановиќ, Кочиќ, Михајловиќ, Киш... На радиото: 
„Аулуларија“, „Мера за мера“, „Тартиф“... На телевизијата: „Кујна“, 
„Обесеник“, „Петта колона“, „Жена“, серијата „Тутунски пат“... Ја режи-
рал и серијата „Модерен израз во уметноста“ и низа документарни и 
па тописни 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 до-
машни и меѓународни награди и признанија. Ги објавил книгите: „Про-
мена“, „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 де-
нес проговорија на наш јазик, во одличниот превод на Горан и Софија 
Трен човски, Ацо Гогов и Никола Сарајлија.

11.
Пред да го заокружам овој мој скромен удел во чудесната заеднич ка 

авантура, дефинитивно се решив да признаам дека, копајќи по значења-



20 Боро Драшковиќ

та на книгите на Боро Драшковиќ, не најдов посоодветна споредба од 
мла дичот кој, скитајќи низ светот и барајќи ја среќата, кога се нашол на 
опа сен пат што не знаел каде води, за да не се изгуби, во сите дрва крај 
па тот засекувал со секирче знаци кои подоцна ќе му го покажат патот 
за враќање дома. Затоа тој младич, како што рече Андриќ, е симбол на 
опш тата 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.



(...)

Моите родители често се селеа и еден од моите први спомени допи-
ра од купот покуќнина на камионот: работи подредени како (подвижен) 
крстозбор на темата – селидба. И јас, некаде на залулеаниот врв, во кре-
ве тот. Првиот поглед на одминување на куќи и прозорци кои се вртат 
околу мене! Луѓето ги забележуваш за миг, стварни и, истовремено, во 
од разот на големото огледало, како во некое волшепство... Движење 
низ движење, во филмот или во театарскиот ентериер. Така, во мојата 
прет става Љубовници, куќите од Серлиовата ренесансна сцена вистин-
ски се движат, покуќнината во Јунона и паунот постојано ја внесуваат 
и ја изнесуваат, во телевизиската серија Тутунски пат херцеговскиот 
пеј заж се врти околу мебелот на отворениот железнички вагон и иселе-
нич кото семејство во него...

Уште пред да тргнам на училиште, од брат ми научив да читам и 
да пишувам. Филмови гледав уште пред да научам да читам. Не разми-
слував како се прават, ниту пак мислев дека ќе ги правам, ама додека 
ги гледав, го заборавав стварниот свет.

Првото мое кино беше – во подрумот. Во возбудливата темнина 
се собиравме околу лимената кутија со ламби. Од левата кон десната 
стра на ги стававме стаклените плочи со сликариите со најразновидна 
со држина коишто, зголемени, се проектираат на избелениот ѕид: море, 
ве дути на градови, авантури од стрипови... Некои плочи самите ги 
„рас кадриравме“, исполнувајќи ги со секакви мачканици и дејства... 
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Од ненадеж, се слушнува сирената – тревога! Но не ја прекинуваме 
про екцијата ние, туку вознемирените мајки кои доаѓаат по децата; само 
што не почнале бомби – стигна светската војна. Мојата прва средба со 
смрт та се случи во дворот на фабриката за месни производи – со железни 
ста пови убиваа коњ. Сега гледав камион со мртви луѓе.

А оваа, неодамнешна, беспримерна војна, во која сè е нестварно, 
вир туелно, освен жртвите и урнатините, за мене започна во Ателје 212. 
За време на претставата Едмонд, којашто моите студенти ја играа прв пат 
во престолнината на 24 март, ненадејно се слушна сирена за тре вога 
(Дејвид Мемет не ја предвидел во дидаскалиите на својата пиеса). Бом-
бардирањето ја прекина претставата, а гледачите, како да е одиграна, со 
долготраен аплауз ги поздравуваа младите артисти на сце ната, затекнати, 
сè уште со едната нога во претставата, а со другата во стварноста која 
се распрснува. Малку подоцна, сред скривницата – Театар во подрумот 
– отворена е прастарата тема: да се игра или не во опасност. Се сетив на 
лондонскиот пример и подвиг на театарот на Малта, но и на дамнешните 
проекции во подрумот на чиишто прекини се противев.

Сега го гледам во урнатините смачкан „стаклениот дијапроектор“ 
како една од брзите метафори коишто во текот на животот од сите 
стра ни ќе нè опседнуваат.

Во стекот на воените околности, останав сам во станот во кој семеј-
ството последен пат беше заедно. Со другарот од улицата бегам на море. 
Каква палавштина: ги избегнуваш луѓето на патот, береш овошје од 
дрв јата, другаруваш со птиците и гуштерите... Детето од 400 удари трча 
во мојата трка. Но ни сопствената упорност не била помала: десетина 
го дини подоцна, со пријателот, студент по сликарство, по седум дена 
пе шачење, сепак од Сараево стигнав во Дубровник, за на локрумската 
ле дина да го вдишам густиот мирис на брегот: како убавината, и мирисот 
е длабочина на површината.

Како дете, на скијање ја повредив ногата. Операцијата на која бев 
под ложен во Сараево, не успеа. Во мостарската болница ја доврши про-
сла вениот воен хирург. Хируршкиот итинерар се заврши во столачкиот 
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са наториум. Низ отворените прозорци, измешани со сончевите зраци, 
по некогаш продираа гласови од дворот на женскиот затвор. Пред некол-
ку години, по завршеното ноќно снимање во Вуковар, пропаднав во 
шах тата скршена од бомби. Железото искинато од експлозијата ми ја 
исе че ногата. Раната беше долга десет сантиметри, длабок рез изведен 
како со скалпел, точно врз лузната од детството.

Погледот на морскиот брег е фасцинација која не престанува. Уште 
пред „испитот на зрелоста“ (како што се викаше матурата), во Воената 
бол ница ги поминав здравствените испитувања нужни за упис на Помор-
ска та академија, но мојот постар брат, веќе во униформа (иден воен 
ле кар), ме предупреди за сериозноста на одлуката. Ако не кон морето, 
каде да ја насочиш својата љубопитност?! На братот му ја посветив 
сво јата прва режисерска книга, Промена.

Морето ме привлекува дури и денес.
Но да се вратиме од морето во болница. Болницата е школа, затвор, 

пред ворје на смртта... За да можам побрзо да се извлечам од наркозата, 
младата болничарка на операционата маса пополека ме удира со длан-
ки те по образот. Уште зашеметен, објавувам дека не сум нејзиниот по-
руч ник, него нека го удира. Лекарите се смеат, а болничарката повеќе 
не ме остава на мира; ненадејно седнува на постелата крај мене, ми се 
умил кува испитувајќи што знам за нејзината љубов со младиот пилот 
кој ја посетува ноќе, додека дежура во просторијата до мојата болничка 
соба. Неразбуден, повторувам што мисли нејзиниот љубовник за нејзи-
ните гради. Се смее, а понекогаш ме гушнува, лукаво извлекувајќи го 
од мене и најтивкиот глас на бурните состаноци. Со нивната љубовна 
страст, првпат во практиката се сретнав со основниот филозофски про
блем – самоубиството. Неделно попладне, само што завршиле посетите, 
се слуша пукот и потоа во мојата соба, во којашто имаше пет празни 
кре вети, го внесуваат младиот авијатичар со раскрвавени гради. Потем 
при стигаат иследниците и расплаканата болничарка. Метежот трае до 
дла боко во ноќта. Остануваме во собата само ние двајцата – младиот 
чо век прекриен со чаршаф преку главата и јас, вџасен...
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Низ времето, со порастот на бројот на самоубиства во светот, расте-
ше бројот на луѓето кои, ми се чини, подобро ги познавав пред да кренат 
рака на самите себе, а мојата зачуденост од мостарската болница не 
се смалуваше: дали поголема тајна е самиот живот или доброволното 
за минување од него?! Следејќи ја темата, ја направив и претставата 
Са моубиство, составена од кулминациони сцени од цел лак на истори-
ја та на драмската книжевност. Тајната само се зголеми.

По детството – ништо ново под капата небесна. И мене ми се чини 
дека детството го опфаќа сиот живот, во концентрични кругови. Тоа не 
е оддалечување на брановите откако е фрлен каменот. Не би тврдел баш 
дека човечкиот живот е судбина испуштена во непроѕирна длабочина. 
„Животните циклуси“ се распростираат во времето и глетките од кои-
што некои буквално се повторуваат, произведувајќи го однекаде веќе 
познатото чувство на радост или болка.

Прво во низата од „животните кругови“ е вкупното искуство за 
кое што зборува Рилке, набројувајќи што сè е неопходно да се проживее 
за да може да се срочи еден единствен стих.

Како дете ја режирав својата улица, но не толку и судирите што 
из весно време беа мошне жестоки. Шлемовите и праќките, импровизира-
но то губилиште на коешто заробениот „непријател“ висеше обесен 
до дека некој не го откупи, проверувањето кои сè животни и билки се 
ја дат... Се чудевме подоцна зошто филмот Забранети игри предизвикува 
толку сочувство. Колку тие игри беа благи во однос на оние во кои по-
некогаш се впуштавме!

Немам ниту една фотографија од детството.
Немам ниедна заедничка фотографија со мајка ми или со татко ми, 

ниту со кој било друг член од потесното или поширокото семејство. Не 
пре терувавме посебно со „овековечувањето на родословот“. Малиот 
број фотографии исчезнаа во текот на Втората светска војна, заедно 
со сето друго што го имавме. Фотографиите направени потоа исчезнаа 
не одамна, во опсадата на Сараево, кога почина татко ми.

Но неколку изгубени снимки запомнив, со времето се ретушираат: 
мај ка ми пред монденска бања, меѓу девојки – која од која поубава – 
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об лечени по последната мода, насмеани; таинствениот роднина спом-
нуван со надеж дека, загубен некаде во Јужна Америка, најпосле ќе се 
ог ласи; тетка ми со крупните очи (веројатно поради несреќната љубов), 
по влечена на работ на планината Трескавица, каде одгледува јагоди и 
на луѓето им ја претскажува иднината; фотографиите на прадедовците, 
де довците и татко ми, во различни војнички униформи, еден со офицер-
ски ознаки, ниеден професионален војник, а на сите тројца војната им 
го сменила животописот...

Само што заврши војната, од Швајцарија (во којашто побегнал од 
за робенички логор) се врати мојот татко, како некојси Свети Никола 
во англиска униформа, и со огромни куфери преполни со елегантна 
об лека и работи кои дотогаш не сум ги видел. Посебно внимание ми 
при влече адресарот со кожен повез, исполнет со странските имиња на 
тат ковите пријатели, со телефонски броеви, со звучни називи на улици 
и со далечни градови. Љубопитно го отворав како некоја кодирана мапа 
на Европа. Наскоро исчезна (можеби поради опасната неподобност на 
каква било врска со „гнилиот Запад“) и јас тоа исчезнување го испратив 
со нејасно претчувство дека губењето ќе стане непоправливо ако не ги 
про најдам тие непознати луѓе расеани по странските земји.

Првиот мој спомен за раното школување беа контурите на еден по-
луурнат стадион (училиштето беше разорано). Нагорени дрвени трибини 
и детски лица кои од напуштеното спортско борилиште, греејќи се на 
скр жавото сонце, повеќе го набљудуваат празното небо отколку што ги 
слу шаат поуките на учителот, не ни претпоставувајќи дека во животот 
нема многу да им користи тоа на што, всушност, историјата ги учи.

Потоа, Првата машка гимназија во Сараево и последното поминува-
ње пред неа, кое во мене предизвикуваше двојно чувство – со носталги-
јата, и несфатлива тегоба. Ми се чини дека сличен, темничарски воздух 
вди шував снимајќи за телевизија во некои војводински затвори од K und 
K времето. Се куражевме од приказната дека во тоа строго училиште и 
Иво Андриќ го повторувал одделението. Австроунгарско темелно здание, 
богати и занимливи кабинети, училниците некако тешки и мрачни, како во 
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филмот Синиот ангел. Клупите издлабени – генерациите ги ос тавале сво-
ите пораки со ножињата: Брајовата азбука ја разгатнуваш со нежен допир 
на прстите... Прочитаните книги го засилуваат чув ството на припадност 
на светот кој расте и се распростира околу нас – светот на знаењето. 
Нашиот професор по латински ги преведе Тео фрастовите Карактери. 
Се присетувам на наставникот по цртање низ описот на патувањето по 
брегот на Атлантикот... Не ги заборавам пре давачите кои умееја да ни го 
толкуваат светот, не само градивото. Нас тојувавме да запамтиме податоци 
и формули, но и да ја разбереме суш тината за која зборуваат.

Меѓу другото, на одморите молскавично од школските клупи праве-
вме ринг, вадевме боксерски ракавици и продолжувавме со расчистува-
ње на сметките. Сурово време, без фантазија. На игранките – тепачки, 
во предградијата – силувања.

Меѓутоа, литературата, заедно со музиката, го исполнуваше главно-
то време на моето „сентиментално воспитание“.

Отсекогаш многу сум читал. Во блескавата светлина со бајки и 
на родни песни, ги читав по ред (ми се чинеше дека книгите ме пронао-
ѓа ат во вистинското време, и на вистинското место – градина, болница, 
брод ска кабина): Робинзон Крусо, Оливер Твист, Гуливеровите патува
ња, Шехерезада, Библијата, Херојот на нашето време, Мостот на 
Дрина, Селидби, Лорд Џим, Зли дуси, Кентербериски приказни, Хамлет, 
Странствувања, Улис, Странецот, На работ од паметта, Потрага 
по изгубеното време... Никогаш крај на насловите. Затекнувајќи се на 
Мисисипи, ја здогледав сараевската соба во којашто, наместо да сум 
на настава, го читам Том Соер. Каде ли сè човек не се сеќава на некои 
нешта од детството кои никогаш не би требало да ги симне од умот!

Стрипот ме маѓепса мошне рано. Како и циркусот! (Се сеќавам 
на едно од првите интервјуа: во рубриката Кажете отворено ми беше 
поставено прашањето зошто се занимавам со уметност, а не со наука, 
на пример, со атомистика. Одговорив духовито: затоа што во детството 
цир кусот го видов пред микроскопот, а и излетот во уметност е многу 
по голема авантура...)
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Првата опера, Пиковата дама, повеќе ја гледав отколку што ја 
слу шав, мошне гордо: костумите ги шиеше мојата мајка во борба за 
лебот на сушен. Кога првпат режирав опера, Шостаковичевата Катарина 
Из маилова (со Радмила Смиљаниќ, роднина на мојот краткотраен про-
фесор по музика), й го кажав на мајка ми тој спомен – само се насмеа. 
(Мај ка! Неколку реченици не се доволни. Ниту цела книга. Одвај може 
да се опише судбината на жената во нашето поднебје.)

Освен уметноста, јас и моите другари ги сакавме и шахот и сите 
спор тови: скијање, фудбал, пливање... Меѓутоа, во почетокот немавме 
рек визити за ниту еден. Скиите ни беа од скршено буре, топките од 
кр пи, пливавме по сè што течеше околу Сараево...

Кога мојот брат се врати од студиите во Љубљана, го открив коњич-
киот спорт. Од војничката касарна во која му беше судено на Гаврило 
Прин цип, одјавувавме кон манежот на Врбања. На дрвениот мост, Ко-
мета секојпат се обидуваше преку ниската ограда да ме фрли во реката. 
До дека пишував бајковити сценарија за ергелето во Липица, наутро 
Ал фонсо ми одбираше бел коњ, тој „крал на шпанското јавање“, како 
што го нарекувавме. „Ако не промениш седум кошули мокри од пот, 
ништо не си направил“, зборуваше. „Зар во друга работа е поинаку?“

Сè што ќе научиш, еднаш ќе го употребиш во режијата, ако не во 
жи вотот. Сцената на заминување на прогонетите во Сибир (Леди Магбет 
на Мценскиот округ) ја снимавме во некоја песочна пустелија. Коло-
ната се протегаше во недоглед, режисерот Анджеј Вајда постојано го 
до теруваше нејзиниот облик. Галопирав помеѓу камерата и последниот 
осу деник на хоризонтот, и повторно назад. Што би било да морав да 
тр чам?! Наградата стигна во Фараон: за да го надгледувам вежбањето 
на распоредот на коњицата, Кавалерович ме прати во Египет две неде ли 
порано. Во пустината, зад пирамидите во Гиза, јавав низ песокта, об-
мислувајќи го својот филм. Последен пат се качив на коњ во Зобнати ца. 
Го замолија Јосип Видмар да й даде име на една мала ждребица. Сите 
поканети беа гости на Стерииното позорје, па и ние, членовите на жи-
ри то. Прекрасното ждребе го доби името Аста (веројатно во слава на ак-
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терката Аста Нилзен), а домаќинот на гостите им понуди коњ за јавање. 
Никој не се одлучи, па јас, за да ја „одбранам честа“ на театарџиите, во 
плит ки чевли зачекорив по ентериерот на манежот. Коњот ме одведе 
рам но во големото огледало на аголот. Сепак, го запрев навреме, про-
пуштајќи ја можноста практично да ја проверам идејата на Гротовски 
за „минување низ огледало“.

Инаку, првите впечатоци, особено од гимназијата, беа дека Сараево 
– колку и да било привлечно, на разни начини – е затворено место. („Тука 
за станале Истокот и Западот“, тврди патописецот.) Кога го набљудував 
од птичја перспектива, од коријата над куќата во која престојував, сешто 
ми паѓаше на памет. Одамна престанало да биде „воздушна бања“, со 
за чадените покриви или во есенската магла (наскоро ќе откријам дека 
про чуениот foggy day in London town е лесна литература во однос на 
са раевскиот смог), ми изгледаше како огромен зелен казан во кој со 
ме шање и готвење на сè во него („босански лонец“) се подготвува некој 
ал хемиски рецепт.

Иво Андриќ, набљудувајќи го Сараево можеби токму од таа иста 
точ ка, гледа како Сараево дотрајува истовремено преобразувајќи се, 
па повторува: „Тоа е град“. Не ме изненади ниту името кое му го даде 
апартниот професор по книжевност – Караказан! Земајќи го тоа како 
по себна привилегија, го слушавме во скришни кафеани. Преведувајќи 
ги книгите од филозофијата, историјата и белетристиката – меѓу нив и 
Том Соер – говореше дека во наши околности не е баш препорачливо 
да се живее во град во кој нема амбасади. Е па, во тој „црн казан“ се 
чи неше дека, меѓу другото, постои некое бавно отстранување на луѓето 
кои поинаку мислат, изгледаат, се однесуваат, однекаде доаѓаат...

А тогаш во Сараево наиде Николас Росолимо, шаховски првак на 
Фран ција. Одржа симултанка во Домот на армијата, во тогаш најсвече на-
та сала во градот – кристални лустери, стилски столови, големи огледала 
то чени на венецијански начин. Ако добро се сеќавам, додека играв со 
ве лемајсторот, првпат одблизу видов странец, кој не е во униформа: 
убав, елегантен, ведар, различен. Во нашето повоено сивило, сеопшто 
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и тескобно, секое споредување одеше во негова корист; се чинеше дека 
со своето доаѓање од далечниот свет и со играта против сите ги про-
шири границите на градот. Успеав да го победам, со жртви од некол ку 
фигури. Зачуден, го слушав првиот аплауз кој ми беше упатен на от
во рена сцена.

Кога пораснав, велемајсторот повторно го сретнав во Њујорк, по 
мал ку заморен, изменет. На сите страни по шаховските табли капеше 
вода, продождуваше Rossolimo Chess Club на Гринич Вилиџ. Не се се-
ти ниту на мене ниту на изгубената партија. „Да не беше можеби тој 
пораз причината што ја напушти Европа и стана првак на Америка?“, 
го прашав. Се насмеавме, смеата пак нè врати во дамнешните денови. 
Се девме во туѓината како блиски познајници. Во неговиот сараевски 
спо мен останало главно тоа дека за тој настап добил многу пари со 
кои не знаел што да прави, не можел ништо да купи. Нашата беда не 
е од вчера.

Кога имав време, отседнував во Клубот: повторно игравме шах, 
из губена партија – долар. Во пролетта изнесувавме маса на улицата. 
Во Њујорк веќе се чувствувавме како дома, но често ми се враќаше 
сли ката на нас двајцата пред сараевските гледачи, со дамнешното чув-
ство, со суштината која пробиваше од таа слика – претчувството на 
от ворениот свет.

Искуството на многустраната стварност во игра непрестајно се 
вкрстува: ги научив шаховските правила уште за време на војната. За 
време на бомбардирањето, наместо да бегам во скривница, со музика од 
ра диото „засилено до даска“, често играв шах. Ми се чинеше дека таа 
игра ме штити. (А неодамна, во времето на последните разорувања, со 
со седите и со мојата жена Маја, од која без потреба повеќе не се одвоју-
вам, седевме во автомобил на кејот на Дунав, од онаа страна на Воениот 
остров; додека над нас прелетуваа смртоносни направи со индијански 
на зиви, слушавме музика, уверени дека сме заштитени.)

И древната игра, ете, ме упатува на „драматургијата на кругот“. 
Од памтивек, значи, музиката, читањето, спортот и шахот, заедно со 
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ски тањето, ги сметав за вообичаени методи на учење. А речиси и на 
се која забава. Но да го запреме овој circle. За детството и за раните 
ја дови полесно би зборувал низ филм...

(Од книгата ПРУГОРНО ПЛИВАЊЕ, 13–22 стр.,  
превод Горан Тренчовски)



ИЗБЕГНУВАЊЕ НА ТЕАТАРОТ

Бидејќи веќе три години не сум правел театарски претстави, поса кав 
во оваа пригода да напишам нешто за таа необична работа, но ми се причи-
ни дека речениците стануваат претерано мрачни, па затоа се от кажав.1

Не сакав ниту да зборувам, но неколку тукушто изречени работи 
ме натераа сепак да ја сменам намерата.

Иго смета дека токму во театарот се обликува душата на јавноста. 
Зна  чи, не во „Чик“! Ако, сепак, тоа се случува, јас не го обвинувам на-
ро  дот кој во таквите чудни околности попрво го учи латинскиот одошто 
мај  чиниот јазик, ниту луѓето кои го одвлекуваат на своја страна, ниту 
пак „самото општество“. Ако театарот не ни е таков каков што би тре-
бало да биде, ако е слаб или му се заканува некаква опасност, тогаш 
јас причината ја барам во духовната мрзливост, во кукавичлакот, во 
ку  попродажбата и мимикријата токму на оние кои би требало да го одр-
жуваат во живот. И можеби тоа е прв пат така: поткопување однатре!

Антонен Арто, човекот во кој толкупати се колнел современиот 
теа тар, сметал дека „театарот, исто како и чумата, е криза која завршува 
со смрт или со исцелување...“  Читаме: „Како чумата, и театарот е силно 
по  викување на силите коишто го доведуваат духот на извориштето на 
неј  зините судири... Во него (во театарот) постои, исто како и кај чумата, 
не кое чудно сонце, светлина со невообичаен блесок во кој дури и теш-
ко  то и невозможното одеднаш стануваат нормален елемент“.

1 Излагање на симпозиумот „Нови театарски тенденции“, Сараево, 1972.
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Метафизичкиот страв, политиката, паниката, кризата, смртта или 
ис  целувањето ги следат и големите сипаници како и чумата. Еве токму 
сега убава можност, артоовски сфатено, театарот да се спореди, да се 
из  мери и, најпосле, на вистински начин да се снабди со сето она што 
му недостига во неговата слабокрвност и склоност кон паѓање.

Пред три дена ја гледав последната проба на Шекспировиот Ричард 
III во нашиот стар и ценет театар, којшто насобрал навистина млади и 
це  нети имиња. Сè доцни: отворената сцена зјае веќе дваесет минути, но 
на с танот се двоуми да започне. Оддесно влегува еден актер, се проѕева 
како метроголдвинов лав, па намуртено ѕирка кон гледалиштето и се 
за  влекува кон спротивната страна, како да е во моралитет проѕевајќи ги 
свои  те „осум стихови“, и токму со здодевност го заврши својот мачен 
пат помеѓу вратата на животот и вратата на смртта... Примил вакцина 
про  тив распламтената вариола.

Потоа се одолговлекува пробата, извонредните претставувачи како 
да се двоумат да заиграат, а се чини дека околностите се добро подготве-
ни, поделбата е добра и дека, ако сите запнат, резултатот не може да 
изо стане. Започнаа битките, влегува еден воин чија тукушто примена 
вак цина против распламтената вариола му се суши на мускулот кој го 
извлекол од убавиот костим, внимавајќи некој случајно да не го за качи 
по раката; тој беше единствениот во опасност и внесе многу за бава 
по меѓу колегите кои се вакцинирале порано – во претставата има  ше 
само толку крв колку што се гледаше на неговата гребеница од вак ци-
ни  рањето против епидемијата на сипаници и против искажување на 
ка ков било жар во работата.

А претставата никако да се разбуди. Всушност, тоа беше само дел 
од погубниот сон кој како да го зафатил целиот наш театар.

Зошто нашиот театар се проѕева?
Нашиот, можеби најдобар театар, беше составен од првокласни мај-

стори, тој беше своевидна антологија од имиња и блескав пример на брат-
ството и единството, но начинот на играта останал речиси непро ме нет, 
спо ред него не би се рекло дека светот уште еднаш сосем се про ме нил. 
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Но вите пиеси се колебаа или беа „променети“, старите дела ги по кажуваа 
сите свои брчки на светлината на една навика која и самата беше вечен 
ста рец. Се отвораа академии, но новите актери најпрвин са каа да ги ими-
тираат и да ги стигнат своите големи идоли, само некои рет ки, без водач, 
на стојуваа да го најдат својот пат. Славата, како алкар ско копје, свиреше 
низ Добричиниот прстен. Обрачот на мртвилото го стегаше недоволно 
упо требеното срце на глумиштето. Ништо не се про менило! 

Цел еден театар зборуваше на нос од гордост што е толку добар 
и толку висок на платформи во момент кога целиот свет носи чевли, 
дру  гата куќа неразбирливо мрмореше фалејќи се дека токму така се 
збо рува и во животот.

Втемелени се народни, современи, авангардни, мали и други теат ри, 
но тие вршеа главно чесна просветителска служба меѓу слабо писмени-
от народ или, известувајќи нè, со паузи и нередовно, за случувањата 
во светот, извршуваа мисија каква што извршувал и Доситеј кога ги 
за познавал нашите земји со Лесинг.

А потоа ситуацијата како да се влоши: сега, кога се чини дека ниту 
во светот ниту кај нас нема „нови пиеси“ што се доволно привлечни за 
да им се посвети здруженото време на оние кои прават претстава и на 
оние кои ја гледаат, околностите се поразувачки. А театрите и понатаму 
из вестуваат за таа празнина!

Уште пред педесетина години Брехт пишуваше дека ниту театарот 
ни ту публиката немаат претстава за тоа што, всушност, тука треба да 
се случува.

Во моментот кога публиката не знае што сака, ниту што би можела 
да сака, режисерите исто така не го знаат тоа, а тоа што би го можеле 
не сакаат да го прават плашејќи се да не останат без ништо; но тоа веќе 
не може да се оправда.

Добивме граѓански театар попрво отколку градови! Општеството се 
про мени, театарот во целина не забележа промена, иако некои надарени 
по единци со воодушевување учествуваа во неа.

Планшон предлага внимателно да ги читаме класичните дела, со 
сом невање кон оние кои ги напишале.
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Ние попрво се приклонуваме кон Борхесовата иронична поука 
за Менаровиот обид во дваесеттиот век да го напише Сервантесовото 
дело завршено во седумнаесеттиот век: да го наслушуваме времето и 
са мите себеси, па ќе видиме дека Дон Кихот е постојано нов, бидејќи 
сè непрестајно се менува... 

Oној кој ја обновувал минатогодишната претстава, добро го знае 
тоа чувство. Претставата веќе не постои. Чад во лажливото сеќавање. 
Ак  терите се мачат како во тесен капут: јас стоев овде, а ти таму, не, јас 
дој  дов... Парадоксот се појавува во мигот кога сеќавањето ни е најсигур-
но: токму затоа што сме се двоумеле да допреме нешто во важните места 
на претставата – суштината се променила.

Се плашам дека целиот наш театар се обновува на истиот начин!
Но ако нема нови писатели, има многу нови дрдорковци. Тие збору-

ваат за своите претстави и тие се многу позначајни кога за нив слушате 
от  колку кога ги гледате.

Ако веќе не можеме да се занимаваме со добри пиеси (добри за овој 
миг на чудесни збрки во кој живееме) бидејќи ги нема, сите побрзавме 
ба  рем да го прифатиме начинот на кој би можело да се игра.

Како печурки по дожд никнуваат системите, називите и театрите. 
Теа тар на паника, антитеатар, лабораторија, театар на комуникации, 
су  ровост, славење, шок, сиромашен театар, отворен театар, слободен 
теа  тар, ариергарда, нови тенденции, ливинг театар, андерграунд врзан 
за кабуки традицијата, театар на невиноста, пекарница, леб и кукли, 
не  ли терарен театар, физички театар, метатеатар...

Откриено е ново име за старата заблуда!
Доколку во церемонијалните игри на австралиските староседелци 

се уочат и прапочетоците на театарот, тогаш би можело да се каже дека 
за емниот однос на деловите на „претставата“ на самиот извор бил мно гу 
бу рен: телата и лицата прекриени со шари со одредено значење, дви-
же  ње со таинствена содржина и жесток ритам, со деноноќно траење, 
со водење на љубов и пролевање на крв...

Подоцна, во приближувањето на денешниот театар, тоа физичко 
учес тво постепено се смалувало; гледачот се оградува, се вовлекува во 
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својот стол, во алибито на наводната духовна будност. Веднаш потоа се 
појавило сомневање дека таа фалена контемплација на публиката е оби-
чен дремеж со кој граѓанското гледалиште ја прикрива својата ду ховна 
голотија; откриена е побучно отколку голотијата на Андерсе новиот 
крал. Би недостигала една Булгакова визија на морално и буквално 
раз голување на таа оладена и отмена публика, па повторно, можеби 
по среќно, сè да почне од почеток...

Ако публиката, зборувајќи не сосем воопштено, престанала да 
сака претстави кои ја тераат „да мисли и чувствува“, ниту театарот не 
й останал должен на публиката. Еве ја пиесата Пцуење на публиката. 
Се раѓа нов ритуал на напад врз публиката.

Ливинг театарот го вџасил своето гледалиште како да почнал да 
го плука. Терајамините еретици од подземниот кабуки се закануваат со 
ста пови и со чад ги задушуваат недолжните граѓани, изјавувајќи дека за 
нив театарот е – злосторство! „Физичкиот театар“ морал да дојде до тоа 
фи зички да се пресмета со својата публика, која никогаш не можела да му 
биде според волјата, дури ниту тогаш кога е на сцената, а изведувачи те 
се во гледалиштето. Меѓутоа, работата не е во неподвижноста на телото 
на гледачот, загрижува неговата духовна рамнотежа. Нема многу да ја 
из мениме ако му го извлечеме столчето на кое тукушто се подготвува да 
седне. Во Сврзината куќа, со меки дивани, можевме легнати на стомак да 
ја следиме турската игра Караѓоз со обоени фигури од тенка кожа, но не 
можевме да се смееме во таквата положба, па испоседнавме – нај обичното 
седење сè уште е најприродната положба за следење на една претстава. 
Физичкото вознемирување на гледачите е одамна познато во овој век: 
Ејзенштајн сонувал за експлозив под седиштата, но свесен дека штурецот 
во огништето не вреди помалку отколку ѓулето испукано над главите на 
гледачите. Ова „мачење на гледачите“, како што би го на рекол Крејча, 
колку и да било добронамерно, наместо да го вовлече во случувањето, 
го прави уште попотресен или уште повеќе го кочи и го лепи за неговото 
безбедно платено столче, поглед и сфаќање на „гос подинот од партерот“. 
Најпосле, ќе го претворат во желка скриена во оклопот на новите пред-
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расуди. Меѓу другото, ние можеме да читаме кни ги и стоејќи на глава, 
но со тоа ниту малку нема да се измени суштина та на нашето читање, 
ниту на она што го читаме. Да го претвориш Островски во циркус! Би ја 
сакале свежината на Балискиот театар, „главите да се тркалаат од едно 
рамо на друго, како да се заглавени во движечки жлебови“, симнувајќи ги 
од ум пред сè околностите на европското тело, а потоа сè друго. Би било 
доволно уметноста да се освежи на тие из вори, како европските сликари 
на егзотични предели и скулптури, но не и да ги преземе тамошните 
конвенции! Подготвувајќи се за Отело, Лоренс Оливие научил да оди од 
колкови и повторно го поставил гла сот, меѓутоа тие две работи се далеку 
од тоа да бидат најважни во таа трагедија. Да се враќаме назад само за со 
трговските намери да се пот се тиме на она што одамна не било, попрво 
е грижа на модата одошто на теа тарот: одамна не се носел хитон, да се 
обидеме со него, можеби ќе го освоиме пазарот! Одамна немало обреди 
во театарот, да ги вратиме! Теа тарот треба да ги открива најдлабоките 
потреби на современиците и да ги задоволи! Зошто да го вклучуваме 
ритуалот ако воопшто не ни е грижа за ритуалот во овој миг кога го 
нема, а можеби има поважни ра боти од оние низ кои светот поминал?! 
Балиски театар, па што? А ако тоа нешто не се однесува на нас, толку за 
да би било понудено како един ствено исправно решение?

Исто така, јалова е надежта дека ќе загосподариме со публиката 
ако на секој начин се обидуваме да вметнеме нешто „сосем поинакво“. 
Да се скрши „театарот-ќибритче“ најмалку е важно од сите задачи кои 
сто јат пред денешниот „нов театар“, иако понекогаш се однесуваме како 
да е единствен. Работата не е во тоа да се урне „старата драматургија“ 
или „старата сцена“, сè е залудно ако во тие урнатини ги затрупуваме 
мис лата и емоцијата, без кои не умееме да прифатиме ниту една умет-
ност. Писателите, гледачите и изведувачите упорно се бараат едни со 
дру ги. Но неволно се разминуваат. Сето тоа е доказ дека во денешниот 
театар, сред сеопштото незадоволство, натоварената кола секој по малку 
ја влече на своја страна, како во онаа Крилова басна за лебедот во об-
ла ците: ракот наназад, штуката под вода...
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Оттука, меѓу другото, таа денешна огорченост и побуна, која доне-
каде би се изразила како потреба да се игра што било, каде било, само 
не таму каде што се играло и како што се играло. Понекогаш, изгледа, 
тоа каде станува поважно од што и како. Како некакво митолошко чу-
до виште, побуната понекогаш се јаде самата себе.

Еден режисер изјавува дека театарот за современата култура е она 
што е Чанг Кај Шек за Кина, други дека можеби пиесата е „она што 
вие ќе посакате да биде“... Сега веќе не станува многу посигурно да се 
наѕре каде е скриено недоразбирањето кое навистина му се заканува за 
да стане безнадежен.

Збрката на која сме биле сведоци, сепак, била важна, бидејќи овоз-
можила брзо да се испитаат сите мртви улици и заблуди, па театарот 
пак да се врати на главната линија која секогаш еднакво ги ангажирала 
на шите сетила и нашиот дух.

Би требало театарот, со поглед кој само денес е можен, уште еднаш 
да се врати на почеток, со изворниот јазик во кој е скриено битието на 
секој народ, во оние главни митови во кои секогаш се затекнува и сов-
ре меноста, во околностите кои му припаѓаат само на едно поднебје, а 
пре ку него и на целиот свет.

Би требало да се охрабри и да се преземе одговорност. Да почне 
да се мисли! Инаку, сè е фрлено време. Театарот, таков каков што го 
има ме, ме потсетува на залудниот труд на оној кројач од бајката кој од-
лу чил со игла да ископа бунар. Се трудел целиот живот, а кога умрел, 
бу нарот бил толку длабок што соседите едноставно го сметале за јама 
и во него го закопале кројачот, заедно со неговата игла! Соседите, во 
на шиот пример масмедиумот, се самите гледачи, се разбира.

Ако навистина се замислиме, без слабост кон работата што ја са-
ка ме и без прогледување низ прсти на начинот на кој живееме, ќе при-
знаеме дека нашиот театар, главно, не одговара на ниту едно важно 
прашање кое нè интересира. Ниту пак го поставува!

Зошто тогаш да плачеме ако исчезне таа прашлива забава, кога не 
плачеме поради тоа што и самите ќе исчезнеме или што веќе не се гребат 
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мрачните ѕидови на дилувијалните пештери на Алтамира? Без ваквиот 
театар светот навистина не би бил полош, како што ниту освојувањето 
на Месечината нема да го направи посреќен.

Секако, нашиот театар ќе ја надживее нашата љубов и нас самите 
дури и кога со него веќе не би се случило ништо важно.

Дали Матош рекол дека имаме онаков театар какви што сме самите?
Но, се разбира, избегнувајќи го оној театар што го имаме, веќе сме 

го направиле првиот чекор кон театарот кој единствено има смисла, кој 
нам ни е неопходно потребен. Јас верувам дека постојат сили кои во 
таа област повторно ќе го освојат нашето срце и ќе ја запалат нашата 
глава...

(Од книгата ПРОМЕНА, 7–17 стр.,  
превод Софија Тренчовска)



СКИЦА ЗА ПОФАЛБА НА КРИТИКАТА

Критиката како духовна дисциплина веќе постои во основниот 
теа тарски однос гледач–актер и веројатно имаат право истражувачите 
кои тврдат дека историјата на театарската критика и нејзините својства 
поч нува тогаш кога и историјата на драмските претстави. 

Денес сигурно има повеќе критики отколку дела за кои истите 
тие критики се напишани. Љубопитниот истражувач на Хамлет веќе 
не може да ја исчита бескрајната библиотека на книги напишани за 
та инствениот принц: зборови, зборови, зборови.... 

Критичарот е незаобиколна личност во партерот и во утринските 
вес ници, исто како што сцената е бесмислена без актерот, а без претста-
вата е непоимлива ноќта во културните средини. 

„...На стари години ќе станам добар критичар. Исто како на Домије-
вите слики, во партерот ќе се појавам со бастун во раката. Во гледалиш-
те то ќе влезам во капут, а под него ќе имам оклоп. Ако косата не ми биде 
до волно побелена, ќе си ставам перика. Ќе бидам намуртен, стар и зол!“ 
За разлика од Мејерхољд, кој вака се замислува себеси како критичар, 
на шиот Стерија ги исмева сите оние кои мислат дека „за судија не е 
пот ребно ништо друго освен да се носат нови панталони и да се знае 
да се рече: Ова ми се допаѓа, ова не ми се допаѓа!“

Театарот и не може повеќе да се замисли без критика бидејќи, ќе 
се согласиме, претставата на некој начин и не е „завршена“ додека на 
неа не се реагира јавно, преку изречен суд на лице кое е во состојба да 
го направи тоа.
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„Но каде се тие, кои се повикани за тоа од природата, со прониклив 
ум обдарени, во науката потковани, со правдољубивост исполнети, 
судии да бидат на едно дело?“ – се прашува Стерија во својата „дисерта-
ци ја на критиката“. Каде се? Се наоѓаат на истото место како и оние 
кои тоа дело го создаваат.

Доколку е точно дека „секоја генерација би требало да има свој 
теа тар“, неизбежно се наметнува мислата дека секое поколение би тре-
ба ло да има и свој критичар. Ако го нема, би требало да го создаде! 
До колку е тоа точно, тогаш е очигледно дека улогата на критичарот се 
по ставува на исто толку високо место како и самиот театар – тој е израз 
на духот на генерацијата.

Во стара Грција, по завршувањето на театарските свечености, по-
бедникот го прогласувале гледачите избрани со ждрепка, по што тој 
до бивал лавров венец. Критичарите, значи, се избирале со извлекување: 
ако гласот на секој гледач е валиден, тогаш тоа е знак дека публиката 
е високо образована и чувствителна.

Гледалиштето секогаш е главен поротник, а критичарот некој вид 
„идеален гледач“. Платон вели дека најдобрата уметност е онаа која го 
раз веселува (читај: дејствува врз...) „оној кој се издвојува со крепкост 
и имагинација“.

Во овој свет критичарот постои во, би се рекло, описменетата 
свест на публиката. Грчкиот мислител верува дека „критичарот не е 
уче ник на публиката туку, како што е оправдано, нејзин учител – да им 
се спротивстави на оние кои на публиката й нудат задоволства кои не 
чи нат“. Ако критиката е лоша, театарот се расипува: поетите создаваат 
„во дејќи се од лошото сфаќање на убавото на критичарите“. 

Гледалиштето е пресудно за животот на претставата, но не е секој 
гле дач избраник, со „златно мислење“, кое може да се прифати како 
ду ховен портрет на претставата.

Значи, кои особини би требало да ги поседува критичарот?
„Оние кои пишуваат критики мора да имаат бистар ум, нерасипано 

срце и, преку читањето на класичните сочиненија, образован вкус!“ 
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Уште нешто за критиката и нешто за нештата на критиката: Сте-
рија смета дека критичарот е застапник на делото за кое зборува! Каква 
сè смисла наоѓаме во овој исказ!

Во советот како да се дојде до главните особини на критичарот – тој 
е многу одреден: кој сака критичар да стане, „нека добро со Аристотел и 
Хо рациј се запознае; нека Лесинговата Драматургија наизуст ја научи, 
нека добро прочита што Боало на писателите им советува, нека вкусот, 
по крај многу други, со Ксенофон, Шекспир, Волтер, Лихтенберг, Ари-
осто, Ломоносов и Доситеј – го стекне; нека во Виландовиот Меркур 
сите кри тики од 1773 година ги прочита; нека Шлегеловата Vorlesungen 
über dramatische Kunst со себе ја носи. Оној кој сето тоа ќе го стори и 
притоа ќе може да рече: Јас имам нерасипано срце и бистар ум – тој 
може за се која книга суд да изрече, и јас прв доземи му се поклонувам“.

Многу од особините неопходни за критичарот ги утврди уште 
Лесинг, докажувајќи ги со својата критика на „сценскиот настан“. И 
тој, исто така, забележал дека „публиката има моќ да го подобри она 
што изгледа недоволно добро“. Лесинг верува дека гласот на публиката 
ни когаш не треба да помине со омаловажување. Но, исто така, не смее 
„секој мал критизер самиот себеси да се смета за публика, а оној кој се 
ра зочарал во своите очекувања нека се испита малку самиот себе, какви 
му биле очекувањата. Секој љубител не е истовремено и познавач“.

Лесинг смета дека најголемата доблест на критичарот се покажува 
во тоа што тој, без оглед на тоа дали е задоволен со изведбата на претста-
вата, умее непогрешно да го разликува уделот на поетот во претставата. 
„Да му се забележува на едниот поради вината на другиот, значи да се 
обез вреднат и двајцата. На едниот му ја одземаме смелоста, а другиот 
го правиме премногу сигурен“.

Долго време критиката го следеше „аристотеловскиот образец“: во 
две третини од критиката се анализираше напишаната драма, а само во 
една третина се пишуваше за уделот на актерите во претставата. На теа-
тарот му остануваше само некој ред, трошки од трпезата на литератур-
на та анализа. Критичарите вообичаено го читаа делото – наместо да ја 
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„чи таат“ претставата. Не можеме да се ослободиме од сознанието дека 
мно гу критики се родиле на масата за пишување уште пред претставата 
да се појави на сцена. 

Би значело напад врз имагинацијата на критичарот и врз неговата 
сло бода барањето тој да влегува во гледалиштето без своја, претходно 
соз дадена претстава во фантазијата при проучувањето на драмското дело: 
читателот на драмата секогаш е и нејзин режисер во внатрешната сце на 
на своето целокупно битие. Но она што се очекува од расниот кри тичар е 
придржување кон едноставната вистина дека неговата замислена претста-
ва не е единствениот можен облик до кој може да се дојде. Театарот – тоа 
сме ние со другите. Критичарот оди повторно да ја гледа претставата за 
да ги спореди своите последни впечатоци со новите; на некој начин, да 
го измери односот меѓу нив. Критичарите, како и другите луѓе, го гледаат 
она што го бараат, а не она што е навистина пред нив, вели еден англиски 
скептик. Поточно, би рекле дека тие, откако нема да го видат она што го 
бараат, понекогаш го одбиваат она што е пред нив. Критичарот мора да 
има таков вкус и широчина на погледот за да може сè да процени. 

Кога се работи за вистински критичар, тогаш важат зборовите на Ла 
Бријер: „Луѓето со дух носат во себе зрнца од сите вистини и чувства; 
ним ништо не им е ново; тие малку се восхитуваат; тие одобруваат“. 
Ним ништо не им е ново, но го забележуваат уривањето на шаблоните и 
на конвенциите бидејќи нивното знаење, чувствителноста и искуството 
се големи; малку се восхитуваат зашто се стремат кон совршенството; 
тие одобруваат ако претставата излезе од естетската просечност.

За Стерија „публиката е прв судија“. Но тој гледа уште еден кри-
тичар над критичарите – времето, кое „по пат на апелација го изнесува 
последниот суд“. Тоа, секако, може да важи за сите уметности, не само 
за театарот. Театарската претстава се случува hic et nunc и за неа не 
може да се изрекува суд подоцна, по поминување на извесен временски 
период. Туку веднаш!

Постои мислење дека критичарот, доколку сака да навлезе во суш-
ти ната на претставата која ја оценува, мора да го следи процесот на неј-
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зи ното настанување, да биде заедно со нејзините творци. Се чини дека 
тој може, но сепак не мора да го следи настанувањето на претставата. Тој 
пишува за претставата која ја гледа и не смее да влезе во неа со предра-
су ди од кој било вид. Ако по стек на околностите, сепак, видел некоја 
про ба, тој при пишувањето за претставата ги „заборава“ сите претходни 
впе чатоци за неа. Во тоа е неговата проникливост: гледа само еднаш, 
а го забележува сето она што треба да се види, зашто и претставата 
која ја гледа е една и единствена и тоа што ќе го напише важи само за 
неа. Општо гледано, театарската претстава за која ќе го објави својот 
суд, постои само еднаш, таа е неповторлива, како и самиот живот. Од 
кри тичарот се очекува способност на согледување на претставата во 
нас танување, во движење. Тој не може да й се врати на претставата 
по вторно како ликовниот критичар пред сликата: претставата е слика 
која се движи и засекогаш исчезнува во времето, исто како изговорени те 
збо рови. Ако дојде повторно да ја гледа, критичарот ќе пишува веќе за 
дру га претстава: претставата е жив организам, во меѓувреме се подмла-
дила или остарела, се зацврстила или почнала да се распаѓа, биоритамот 
й се менува постојано; актерот, да речеме, честопати игра во зависност 
од тоа како му поминал денот...

Театарот е колективна уметност; за донесување суд за него и за 
лу ѓето кои го прават, потребно е да се знае од што се состои претставата 
и по кои патишта се доаѓа до неа.

Оној кој пишува за театарот мора да го познава и однадвор и одна-
тре, од темелот до покривот: неговата политика и технологија, работниот 
про цес и тајните, администрацијата и организационата шема, неговата 
ети ка и естетика, неговата филозофија и финансиите. Секое знаење се 
ко ристи, па и она кое сме го стекнале во блиското дружење со актерот 
при неговата работа. Но ништо не смее да му ја одземе невиноста на 
пр виот поглед и да ја доведе во прашање чистотата на судот!

Критичарот ја гледа претставата, а не намерите на оние кои ја соз-
даваат! Критичарот мора да биде „надвор“ – исто како гледачот пред 
прет ставата! Но тој е и „внатре“, како градител на претставата...
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Иако не мора да доаѓа на пробите, критичарот, исто како и режи-
серот и актерот, мора темелно да се подготви за претставата, пред да 
ис каже суд за неа. (Се разбира, во град во кој годишно се одржуваат 
по педесетина премиери, тоа не е мала работа, но никој не рекол дека 
ра ботата на критичарот е лесна!)

Во игра е уште една особина на критичарската дарба – непоткупли-
во ста: тој ја следи претставата со остро око, со сета своја личност учес-
твува во случувањето и постепено го гради своето доживување; претста-
вата тече и се измолкнува секој момент и засекогаш, па критичарот мора 
да биде особено надарен за да може со зборови да ја изрази смислата на 
неј зиното протекување. Тој мора, во текот на течењето, да ги регистрира 
сите оние неброени треперења, секој момент на настанување и исчезну-
вање на театарското време, играта на актерите, промената на светлината, 
реакцијата на публиката, сето она од што се состои претставата... Тој 
мора да создава суд за преставата во исто време додека ја доживува. 
Кога таа ќе заврши, неговата оцена е, по секоја веројатност, готова. 
На крајот, сето она што се случувало – тој го вообличува во одреден, 
ја сен и непоткуплив суд. Претставата останува да постои во неговото 
се ќавање и во неговиот нервен систем. 

Знаците и значењата кои ги примил во текот на претставата ги пре-
твора во напишана критика која ќе ја чита истата публика која гледала, 
чув ствувала и мислела заедно со него.

Не значи дека критичарот треба да ја гледа претставата само еднаш. 
Тој може да й се навраќа безброј пати, како на добра музичка изведба; 
но додека на снимката е забележана една иста изведба, на сцената имаме 
пос тојано менување.

Па иако претставата е поинаква со секоја нова изведба, добриот 
кри тичар ги воочува трајните особини кои го потврдуваат нејзини-
от идентитет сред законитостите на нејзините неизбежни промени: 
бившиот гледач ги споредува своите доживувања, гледачот на иднината 
е насочен напред.

Додека пишува, критичарот го има чувството кое го имал Белински 
пи шувајќи му писмо на Гогољ: оценувајќи во свое име, тој знае дека 
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веќе не претставува едно, туку многу лица, без оглед што повеќето од 
нив нема да ги види, ниту ќе ги чуе – дали и тие го мислат истото.

Влијанието на критиката е непроценливо: Мејерхољд споменува 
дека еднаш поверувал во еден напад на критиката врз една претстава 
на Станиславски, па одлучил да не губи време со неа, да не ја гледа. Но 
кога сепак отишол да ја гледа, видел дека тоа е дело на голем мајстор 
од кого младите режисери би можеле да учат! 

Потоа критичарот, на својата маса за пишување, длабоко свесен за 
од говорноста на задачата, повторно ја набљудува претставата забележа-
на во сеќавањето и во некој одвај читлив збор од програмата, наполно 
свесен дека не може и не смее да ја издвои од целокупната ситуација 
во која настанала; свесен дека претставата треба да го продолжи својот 
жи вот, доколку го заслужува тоа. Тој оценува што значи таа претстава 
за оние кои ја создавале, за театарот, за тој град и земја, во тој миг на 
све тот и на неговиот театар. Како Хамлет, тој им дава совети на актерите, 
ис товремено испитувајќи во каков однос е тој Хамлет од претставата 
со сите претходници кои се осмелиле да го одиграат. Претставата е деј-
ству вање – критичарот врз себе, како сензитивен научник, го испитува 
неј зиното дејство и нејзиниот ефект. Тој ги истражува причините за 
прет ставата, нејзината естетика и општественост, целокупното нејзино 
зна чење. Го прави тоа молскавично, енергично, како да испраќа важен 
из вештај преку телеграма, свесен дека неговиот суд за претставата во 
вес ниците мора што побргу да дојде до читателите.

Новинарската критика е вест!
Ако театарот го цени својот критичар, честопати претставата до-

бива нормален тек и свој целосен облик дури откако на претставата ќе 
й се придружи и нејзината критика!

Театарот е жив организам и се свртува кон јавноста како билка 
кон сончевата светлина.

Без оглед на тоа како таа јавност ќе реагира! Острината на критичар-
ски от суд, неговиот „јавен сарказам“ не ја доведуваат во прашање него-
ва та душевност: Бретон верува дека критиката може да постои само 
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како облик на љубов. Вистина, таа љубов често се јавува во облик кој 
ги ранува „нежните срца“. Сеедно! За да живее, театарот мора да ја знае 
вис тината за себе, без оглед дали е таа привлечна или не. А таа вистина 
е во доживувањето на целокупното гледалиште и во поединечното дожи-
вување на најдаровитиот гледач – критичарот. На сериозниот творец му 
е многу попривлечна добрата анализа која ја урива претставата отколку 
не поткрепената пофалба. Уметноста мора да има своја критика. Таа е 
услов за непрекинато движење и напредување. А Стерија смета дека 
кри тиките „повеќе им помагаат на читателите отколку на оние кои се 
пред мет на критиките“. Пишувајќи за Франсиско Сарсеј, за неговата 
„ес тетика расфрлена низ подлистоците“, пишувајќи за тие „дванаесет 
ил јади страници“, за таа своевидна „енциклопедија на театарот“, Жил 
Ле метр вели: „Корнеј и Молиер се двајца големи писатели кои самите 
себе се критикуваат. Волтеровата критика е апологија на Волтеровото 
драм ско творештво. Дидроовата критика е Дидроовиот систем“. На-
вистина, самиот творец, свесен за своето дело, е свој прв критичар. 
Ме ѓутоа, бидејќи неговото дело е однос со други дела, сигурно е дека 
него го интересира и јавниот суд.

Како што, според јапонската изрека, актерите мора да бидат „тие 
са мите, и никој друг“, без оглед на тоа што играат, така и критичарот 
пос тојано се покажува себеси, иако ја толкува претставата. Крајна об-
јек тивност не постои, а нас нè интересира што мисли за претставата 
овој критичар, а не некој друг.

Во „пописот“ на особините на критичарот Стерија не ја спомену-
ва храброста, како што тоа го прави Платон; храброста, веројатно, се 
под разбира. Можеме да ја замислиме биографијата на критичарот како 
пос тојано боиште: естетиката често станува отпор кон чаршијата, сме-
лост на вкусот и речта – долг на секојдневниот морал.

Ако читателот претходно бил и гледач на претставата, тогаш тој ги 
чи та критиките низ призмата на сопственото поимање на вистината; ако 
не, тогаш пресудно влијание врз неговиот став има ставот на критичарот; 
меѓу две различни мислења за истата претстава, се одлучуваме за она 
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мис лење кое е напишано подлабоко, похрабро, поубедливо при изреку-
ва њето на судот, покреативно; неговата севкупна сила нè принудува да 
го прифатиме токму него.

Дијалектичкиот однос на претставата кон секој творечки став и 
суд за неа го одредуваме како – критика на критиката. Критиката на 
кри тичарот напишана за изведената претстава придонесува творците на 
претставата – веќе при новата изведба – да внесат промени во изведбата. 
Деликатните промени во претставата под влијание на критиката, при-
држувањето кон сопствената интуиција и размислувањето за насете-
ни от пат во лавиринтот на сите можности – сето тоа значи постојано 
усо вршување на претставата. Театарот е буден сон, свеж живот и наша 
по треба за магичното и недостижното. 

Прифаќајќи го актерот како мистерија, ќе речеме дека театарот е 
тајна за сите оние кои се во него! Но не би смеел да остане тајна за кри-
тичарот. Тој е, во најдобриот случај, филозоф на театарот. А филозофи-
ја та е секогаш поезија, вели еден француски критичар, чии критики и 
де нес ги читаме со љубопитност, иако претставите за кои се зборува 
во нив – одамна не постојат.

Доколку, ете, критичарот е поет, тогаш, секако, е невозможно да 
се набројат сите особини кои тој треба да ги има; постојат неколку, 
по малку или повеќе, заеднички особини кои му се потребни на секој 
кри тичар; но, исто така, во својата работа критичарот внесува и некои 
свои, специфични особини како битна ознака на својата личност.

Зашто вистинскиот критичар е поет. 

(Од книгата ЛАВИРИНТ, 161–171 стр.,  
превод Ацо Гогов)





РЕЖИСЕР КОЈ НЕ РЕЖИРА

Режисерот е сопствен драматург. 
Ја преземаме таа Клајнова изјава проширувајќи ја, како еден од 

суш тествените услови за успешна и слободна работа на режисерот. 
Режијата е своевидна ентелехија, оствареност, постојано дејствува ње и 

работа на духот, „виша енергија која самата себе си го одредува пра вецот“. 
Со аристотеловски речник кажано, режисерот е битие „како чин“.

Режијата е став за светот и уметноста. 
Режијата не е повеќе дејност која има своја цел само во претставата 

која тукушто се оформува; таа е активен принцип кој ја спојува внат-
решната енергија со надворешниот труд („тотална содржина“); таа не 
е нималку мистичен принцип кој управува со развојот на целокупниот 
теа тарски живот. 

Режисерот се грижи за она што е технологија и естетика на претста-
вата како целина.

Тој го режира писателот или проектот, го режира актерот, гледачот.
Тој е, значи, свој сопствен драматург, драматург на својот писател 

или намера, на својата претстава, на својот театар. Тој се грижи за об-
новување на соработниците кои ќе умеат да ги понесат новите задачи. 
Про ектите ги избира во согласност со барањата на времето. Со усвоју-
вањето на десетгодишен репертоар, театарот се претвора во музеј на 
драм ски дела. Режисерот не си игра со предвидување на иднината, тој 
се обидува да ја протолкува сегашноста.
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Режисерот е во секој миг зналец кој се занимава со „битието и суш-
ти ната на драмското творештво!“ Тој е сигурно тоа и кога од дијалогот 
вос поставува драматургија на звукот и движењето.

Зналец на „устројството на театарот“, режисерот е машина за пишу-
ва ње во кое драмското дело се подготвува за ансамблот кој ќе го игра. Тој 
нај добро ги познава своите соработници и претчувствува кои мисловни 
и емоционални облици ќе се отелотворат во нив. На тој начин, секое 
дело по кое ќе посегне – во претставата ќе изгледа како да е пишувано 
ток му за тој театар. 

Режисерот не му препушта ниту една своја обврска на некој друг!
Жан Вилар смета дека режисерот е – акушер, зашто „донесува 

на свет туѓи деца“. Тој води упорна битка за своите „собрани дела“ во 
рам ките на репертоарот на одреден театар: одлуките ги носи помеѓу 
од бивањето да биде „само конзерватор на класичните ремек-дела“ и 
нео доливата потреба да ги поставува на сцена писателите од својата 
ге нерација. Тој е, впрочем, пример на целосна личност која го носи 
це лиот театар врз себе, како витезот својот оклоп.

Како некој друг да го адаптира романот Зли дуси за Анджеј Вајда, 
кој проникливо открива недостатоци во Камиевото читање на Достоев-
ски, и токму поради тие недостатоци презема осумгодишно истражува-
ње на идната претстава!

Уверен дека „вредноста на актерското остварување не е условена 
од вредноста на драмата“, Мата Милошевиќ најдобро ќе му каже на 
сво јот актер до каде стигнал во градењето на улогата. 

Бојан Ступица се стреми кон театар кој ќе претставува остварување 
„на единствен поглед на свет“ на сите кои се во него!

Питер Брук ги доведува своите актери во пустината Сахара!
Па, случајот Бергман.
Колку деликатни нешта за актерот и гледачот, додека се остварува 

тај ната хармонија кон која театарот се стреми!
Режисерот постојано преведува од еден јазик на друг. Преку своето 

ја зично образование и работата со актерите, тој ја проверува валидноста 
на преводот на некој драмски текст.
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Би било „бедно“ да се очекува наместо Гавела некој друг да одлу-
чу ва за јазикот во Дубровничката трилогија кога тој, толкувајќи ги мо-
дерната дубровничка акцентуација и мелодија, ги објаснува ситуациите 
и глетките, ликовите кои „уживаат во убавината на своите зборови“, 
па преку поглед на културата на говорот, посредно ја изнесува својата 
тео рија на глумата и филозофијата на режираното дело.

Гавела добро запаметил како тоа „му го читал самиот Војновиќ“, но 
тука, исто така, останало запишано и неговото мислење за „аграмериз-
мот“: ниту Крлежиниот спротивен став не можел да го поколеба. 

Гавелината „грижливост кон говорот“, прашањето за јазикот, не 
било толку прашање на литературата колку што било прашање на теата-
рот; на сопственото толкување на тоа чудо.

Познавањето на јазикот, на тој начин, не е работа само на јазичари-
те. Тоа познавање му овозможува на режисерот независно продирање 
во најдлабоката смисла на театарот, во неговиот „метајазик“....

Толкувајќи ги зборовите, режисерот го насочува актерот во дејству-
вањето.

Не е поинаков случајот ни со говорот на телото; режисерот е негов 
зна лец и, според важноста, првостепен толкувач.

Режисерот денес создава театар и без главна потпора во зборовите. 
Не говото основно упориште никогаш не е поезијата на зборовите, туку 
пое зијата на сцената.

Тишината или јазикот на телото, толкувајќи ги низ актерот во ситуа-
ци ја на акција, режисерот ги преобразува во озвучен време–простор.

Режисерот е врска меѓу писателот и театарот, но и go-beetwen, „љу-
бовен гласник“ меѓу театарот и публиката. Тој го застапува писателот 
пред театарот, но и театарот пред писателот и публиката.

Режисерот е првиот проценувач на својата секојдневна работа и на 
се кој свој потфат. Тој е теоретичар на својата практика.

Режисерот е идеолог и политичар на својот театар.
Тоа се – треба тоа да се каже за да нема забуна – и сите други во 

теа тарот, секој според својата сила и дарба.
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Режисерот е „историчар на својот театар“, бидејќи тој со своите прет-
ста ви не само што создава историја, ами и ја обликува и ја толкува.

Не постои правилник кој може да ги забележи сите задолженија 
на режисерот, на тој е театарски човек par excellence. Ниту еден опис 
на неговото работно место не може да биде целосен.

Тој ги режира документацијата и архивот на својот театар, ја режира 
про грамата за претставата, театарската публика, плакатот, ја режира 
фо тографијата во процесот на фотографирање на претставата.

Ниту едно место, значи, не останува без режисерскиот отпечаток 
на прстите, насекаде се неговата волја и неговата трага.

Не можеме да разговараме ниту за еден творец во театарот без да 
го доведеме во врска со другите, особено со режисерот.

Сепак, за момент ќе престанеме да ги набројуваме должностите 
и обврските на режисерот, иако, се разбира, ниту оддалеку не ги наве-
дов ме сите. Пред режисерот се поставуваат голем број барања. Тој не 
може да ги задоволи сите, никогаш. Ги споменавме претежно оние 
не гови задачи кои се подразбираат кога се размислува за описот на 
не говото работно место.

Очигледно, според нашето мислење, режисерот е незаменлив кројач 
на судбината на театарот во кој работи. Притоа, режисерот постојано 
се обидува во својата свест да ја обедини сликата на творештвото со 
кул турата на сиот народ.

Кај нас режисерот добива свој театар попрво кога веќе го нема, но 
тоа воопшто не го обезвредува нашето уверување за неговото значење.

Ако непрестајно ја истакнуваме оваа режисерска „драматоманија“, 
таа страст за театарот, таа претерана љубов и обврска, ако настојуваме 
да докажеме дека во редот на режисерските обврски спаѓаат и оние 
за дачи за кои се претпоставува дека се во надлежност на драматургот, 
дали тоа значи дека ја одрекуваме и самата можност за разговор под 
на слов: Местото и улогата на драматургот во нашиот театар? 

Никако!
Драматург. Зар може театарот да се откаже од еден толку даровит 

човек?
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Овде треба да се стават две напомени.
Во театарот, во тој пред сè и над сè колективен чин, во акцијата 

нај многу го забележуваме тројството режисер–актер–гледач. Но она 
што најмалку се гледа – е далеку од тоа да биде споредно.

Ние сè уште веруваме дека театарот би морал да биде духовно сре-
диште на едно место и на еден народ. Место за собирање на најдобрите 
творечки сили. Жива Академија!

Театарот е збирна именка која го означува заедничкиот ефект на 
сите во него. Сите се овластени да го претставуваат: ако сите не ја пот-
пи шат претставата, потписот нема вредност! 

Меѓутоа, овде не важи онаа бајка за седумте тенки стапчиња кои 
се нескршливи во снопот. Театарот е колективна енергија, но и резултат 
од трудот на цврсти личности. Прашањето за театарот почнува и завр-
шува со прашањето за творечките личности кои ја здружуваат својата 
на дареност... И надвор од снопот се цврсти, но веќе не се театар туку, 
мо жеби, монодрама.

И драматургот, значи, мора да биде силна творечка личност, како 
ре жисерот или актерот, како гледачот или како кој било друг во таа 
нео бична претставувачка заедница, инаку неговото место во театарот 
ќе биде многу неодредено. Наместо да соучествува во креирањето на 
це лината на театарот, ќе статира во него.

Примерот на неколку успешни поврзувања на драматургот и режи-
серот (главно надвор од театарот во кој работат) во заеднички проекти, 
не смее да нè залаже.

Се чини дека денес драматургот во нашиот театар е нешто неодреде-
но, од среден род, како што би се рекло. Зборуваме и од свое искуство: 
во Југословенското драмско позориште, на авторот на овие редови, 
дури откако го испробаа како режисер, му ја доделија и неодредената, 
за театарот безбедна улога на драматург, за секој случај.

Кој ја отвори темата за која разговараме и кога?
Тепсис, кој некогаш одамна му даде на „дитирамбот драмски об-

лик“, па се качи на својата кола...
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Потоа со своите предлози за размислување доаѓаат Аристотел, 
Ле синг, Дидро, Арто, Брехт, Бекет... и сите други кои на кој било начин 
се поврзани со театарот.

Што би бил, значи, драматургот денес?
За тоа тукушто зборувавме, говорејќи за некои настојувања на 

ре жисерот.
Зашто: драматургот е режисер кој не режира!
На еден режисер најдобар драматург, значи, би му бил – друг ре-

жисер.
Оние кои навистина го познаваат театарот, ја знаат важноста што 

ја има драматургот.
Тоа е човек кој, без суета, својот талент го вградува во заедничкото 

дело, дародарител, кој несебично го сака театарот, а не себе во него. 
Не мирович-Данченко очекуваше од режисерот да умре во актерот, од 
дра матургот посакуваме, без остаток, како и да не постоел, да исчезне 
во претставата, па и во театарот.

Но каде да најдеме такви надарени самоубијци?
Природна е желбата на секој кој се занимава со театар да го има 

глав ниот збор, низ него да ги изнесува своите сфаќања за светот и за 
умет носта. 

Во наши услови местото на драматургот е фаза, а не животна профе-
си ја на еден човек.

Тешко е да се поверува дека една вистински креативна личност 
дол го време ќе се задоволи со непостојаното место на драматург во на-
шиот театар: или ќе отиде на некое друго место или ќе направи што и 
да е што ќе ја надомести беспримерната задача на постојано себевложу-
ва ње во другиот – ќе напише своја книга, ќе режира, ќе й подлегне на 
суе тата за функција...

Во неинтересен театар мошне малку работи талентиран драматург!
Зашто, сепак, да бидеме искрени, денес сите по малку ја забораваат 

моралната поука на Станиславски, па сакајќи ја уметноста, најмногу 
се сакаат себе во уметноста.
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Секој театар би требало да има онолку драматурзи колку што има 
и режисери!

Во колективната режија на театарот драматургот не е само еден 
глас повеќе, бидејќи не е во истата ситуација како другите.

Како што не е outsider ни при работата на претставата, ако тоа 
на вистина не е!

Па иако речиси ја изедначуваме работата на режисерот со задачите 
на драматургот, ја гледам, сепак, и разликата која нивната соработка ја 
прави неопходна: режисерот го упатува и го вклучува драматургот во 
сво јот потфат, ако веќе до суштината на потфатот не дошле заедно. Дра-
матургот, иако во самата битка за театар е само детаљ, сепак, помалку 
или повеќе, се наоѓа во онаа мртва точка на ураганот, во затишје од кое 
може да набљудува. Режисерот, пак, ги вади костените од жарта. Мирен, 
„неу трален“, објективен, драматургот е надворешен набљудувач, крити-
чар и помошник во претставата која е производ на енергијата на сите 
учесници. Бидејќи е запознат со планот на пловидбата, тој, по потреба и 
по барање на режисерот, известува каде се наоѓа бродот. Драматургот е 
човек кој е во претставата за да може да биде доволно заинтересиран за 
неа и кога веќе ќе биде надвор од креативниот процес; да има доволно 
рас тојание за создавање на свој суд за неа.

Режисерот не мора да има драматург кој мисли како него!
Тој плоден процес на соработка не е потребно овде да се изложува; 

пре ку противставувањето се раѓа претставата.
Да се вратиме уште еднаш на почетната реченица: Режисерот е 

свој сопствен драматург.
Но како во својата борба без крај да не ја прифати подадената рака 

на идеалниот драматург? На тој режисер кој не режира!
 

(Од книгата ЛАВИРИНТ, 171–179 стр.,  
превод Ацо Гогов)

 





РЕЖИЈА НА ГРАДОТ

Режијата на градот, вклучувајќи ги сите постојни градови, пред 
сè, ја подразбира режијата на Дубровник, зашто таа замисла се роди 
во него: со години, набљудувајќи го од авион во лет, од вода, пливајќи 
крај неговите древни ѕидишта, доживувајќи го преку камените фасади и 
скалила, незабележливо го обликував овој проект. Снимајќи го Дубров-
ник целото минато лето од воздух, од море и однатре, од ѕидовите, 
па составувајќи ги цела зима, на монтажната маса, филмските ќелии 
(кадри)1 кои го содржеа сето она што во него се затекна – лицата на 
лу ѓето, старите улици, глетките и животот – всушност, го доживеав тој 
град како една единствена сцена: гледан од височина, од добар агол и 
вис тинска оддалеченост, навистина необично потсетуваше на ГЛОБ-
теа тарот од гравирите. Помислив дека по толку години успешни летни 
игри, најпосле дошло времето тој град-сцена да стане единствена град-
прет става, на таа сцена во еден миг да се одигра достојно случување, 
се опфатно и неочекувано.

...Идејата за режија на градот природно потекна од идејата за режија 
на миговите (секундите): заемно обликување на „најширокиот“ простор 
за игра и „најкратката“ временска единица.

Се забавуваме со режисерскиот десант на градот Дубровник. Во са-
ма та утрина почнува големиот упад на сите маски на светскиот театар: го 
за криваат небото висејќи над градот. Наскоро, паѓајќи, се порамнуваат 

1 Телевизиската серија Модерен израз во уметноста.
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со скулптурите на светците на покривите, гледаат во нивните камени очи 
во кратката секунда на разминување, потоа паѓаат по луѓето, разбудени 
од звуците на радиото и оркестарот.

Во претставата учествуваат сите. Во градот истовремено влегуваат 
ак тери од целата земја, минуваат низ улиците, чии ѕидови се сосем 
по криени со театарски плакати на сите одиграни претстави досега. Од 
фо то графиите гледаат ликовите на сите запаметени актери, шпилмени, 
ском раси, подразнувавачи, режисери, комедијанти, играчи, гудачи на 
сви рали... и како сè не ги нарекуваат на различни јазици и во различни 
ис тории, сите лица на мимезата од историјата на театарот. Фотографиите 
го преобразиле изгледот на плоштадите.

Десет илјади Хамлети. Сите поранешни претстави се обновени, се 
иг раат на првобитното место, а потоа течат низ улиците. На улицата сите 
иг раат: шареновидно мноштво со цвеќе во движење, како во азиските 
гра дови за времето на дочекот на некој важен гостин – овде духот на 
прет ставување самиот себе се дочекува.

Се повикуваат духовите на минатите претстави, духовите на покој-
ни те актери и гледачи.

Дамнешниот чин на сатурналии, изменет, излегува од запечатениот 
за борав. До овде сме во незадолжително славје! Понатаму! Понатаму!

Пред Спонза – партија шах со живи фигури.
А на Локрум, од брегот, рибари од чамец го набљудуваат Прометеј 

за кован на вулканската карпа.
Сето тоа е заеднички обид за „убивање на познатата форма“, но 

и оваа сеопфатна претстава е сама по себе форма, forma viva којашто 
тече, форма во преобразување, „уметноста е она по што формата стану-
ва стил“ (Малро).

Секоја улица добива свој режисер, а режисерот задача и овластува-
ње од неа да направи претстава по проверената формула: „Животот и 
умет носта се во истиот однос како грозјето и виното“.

Насекаде филмски плакати, како големи бели LIBERTAS знамиња, 
распнати на истакнати точки, ја чекаат својата содржина (дваесет и 
четири часа кино, „вистина 24 пати во секунда“).
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Низ градскиот водовод тече вино како што минералната вода тече од 
славините на Рејкјавик. Стварноста тече од телевизијата како од чешма.

Во одреден час доаѓа до големото соопштение за витализација на 
теа тарот и театрализација на животот: сите обреди на секојдневието, 
сите функции и системи на градот како жив организам кој постојано се 
об новува (со избор, одлука и согласување), пред очите на затекнатите 
гле дачи стануваат драматуршки облик по себе: драма на правење леб, 
ко медија на јавен пазар, трагедија на погребување („асинхронитет на 
жи вотот“ – раѓање во истиот час!) – раководителите („режисерите“) на 
кујните, винариите, затворите, салоните, музеите, фабриките итн., итн. 
го изложуваат процесот и драматургијата на своите производни ус танови 
– низ технологија кон естетика. Се шири свеста за режијата како сеопшт 
принцип кој ги придвижува и ги одржува во движење умот и светот.

Прозорците и излозите, како телевизиски екрани, постојано се 
ис полнети со променлива содржина.

Живата и отворена телевизија е на сите места, бројот на камери-
те повеќекратно го надминува бројот на камерите кои го пренесуваа 
кру нисувањето на англиската кралица: ни еден миг од полифоното 
слу чување во градот-претстава не му се измолкнува на електронското 
око. Затекнуваме толку монитори колку и прозорци во Дубровник: гле-
дачите се гледачи на гледачите. Гледачите се самонабљудуваат. Само-
наб људувањето е, меѓу другото, аристотеловски сфатено дејство при 
ре жијата на градот.

Сите се, всушност, учесници во ова случување: „овремено“ време, 
„распространет“ простор, режирана режија, глумен актер, гледан гледач.

А каде е овде судирот? – извикува познавачот на драмските прави-
ла. Го нема, одговараме, го нема во закостенет облик, го нема ако не го 
от криете во противставувањето (мирењето) на она што е „неестетска 
ствар ност“ и она што е уметност (обновени претстави, слики во изло-
зите, филмови итн.); го нема судирот ако не го пронајдете во контра-
дикцијата на неговото поништување и соочување на дејството на сите 
умет ности, во претворањето на уметност на сето она кон што ќе се 
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свр тиме, ќе го допреме, во бескрајната постапка во која „субјективното 
ста нува објективно...“

Поставено е истражувачко прашање: што може да се случи со една 
ре жисерска замисла, ако ја ставиме во најширока рамка?

Наместо „делумно изразување на човековата личност“, наследено 
од закостенетите градски театри со една единствена точка на гледање, од 
партерот одеднаш се придвижува сето богатство на „човековата колек-
тив на суштина“, видено од различни оптики, планови и ракурси.

Во овој потфат не бараме една утопија на минатото потекната од ру-
соовската теорија на празнувањето, „проникната со духот на граѓанска та 
свест“; размислувајќи за фантастичниот концепт на иднината, за сонот 
на видеогерилците за творештво на секој за секого, за сонот за пооп-
штествување на уметноста, за тој „сон на секоја авангарда“, ние, всушност, 
соз давајќи ја претставата секој миг, од секунда во секунда, се стремиме 
кон „реалната утопија“ на драмата на сегашноста, кон целосна усогла-
сеност на сите елементи на претставата во „тристраното време“.

Гледачите претворени во актери, повеќекратно изложени на погле-
дите на „сите други учесници“, создаваат глетка, но истовремено им е 
овоз можено двострано да се „вклучат“ – можат таа глетка и самите да ја 
сни мат со мала видеокамера; во исто време, на мониторот ја бележат и 
ја набљудуваат својата двострана акција. Во брзиот миг на одлуката да 
се вклучи, ќе се манифестира секој поединец – потполност на единката 
во целината на ненадејно собраната заедница, којашто оваа замисла 
уште посилно ја обединува.

Но сметајќи на фактот дека „човековото видно поле не е правоаголно“, 
претставата-град ја разбива нашата мрзлива навика – спротивна на приро-
дата на окото – уметноста да ја доживуваме во рамка (рамка на слика, пор-
тален отвор, екран) – сите сетила, вклучувајќи ги и сетилото за рамнотежа и 
сетилото за „свеста на телото“ (the sense of body awareness), ќе ги прифатат 
звучните слики чии граници постојано се ме нуваат и се шират...

Учесниците ќе го создаваат и ќе го доживуваат настанот и низ каме-
ра та, но ќе биде еднакво важно и она што камерата го барала надвор 
од рамката – сè што тече: градот е повеќенасочна комуникација во 
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тој пронајден реализам на секундата, во тоа постојано обновување на 
„по раката на мигот“.

Градот станува жив, непресушен тек на информации, еколошки и 
естетски. Режијата на градот-претстава смета на ослободување на це ла та 
моторика на сите функции на средината и на слободно откривање на иден-
титетот на градот и на секој учесник во него; смета на преобликување на 
градот. Тоа е вистинската содржина на оваа претстава. Дра мата, таа голема 
елипса, не е ништо друго туку „живот од кој се ис фрлени безначајните 
места“, а овој проект покажува дека нема ништо без начајно!

Претставата е во човекот! Животот ќе биде преобразен во уметност, 
не со медиумот туку со одлуката: медиумот е човек! Секој човек кој ќе 
се најде во Дубровник тој ден во август 198... година ќе биде преобразен 
во „триптих“: гледач–актер–режисер. Тоа не е Дишановиот readymade
object, во дубровничката замисла направен од живо суштество наместо 
од предмет, тоа е навистина оживеано суштество кое ја ослободува 
сво јата креативност.

Мноштвото настани и места на случувања, природно, ги надминува-
ат физичките можности за учествување на поединецот, разумот упатува 
на избегнување на барањето точка за „демиуршкото око“ кое гледа сè. 
Це лината на градот-претстава гледачот ја доживува во нејзините делови 
и во својата фантазија, чекајќи во место – таа кружно да дојде до него, 
или шетајќи низ неа, или, пак, восприемајќи ја од големиот ТВ-екран. 
(Јасно е дека преку мониторот ИЗЛЕЗ, преносот на „избраните делови“ 
од режијата на градот може да го следи целата земја, па и светот. Исто 
така, останува филмскиот и електронскиот запис со целата должина од 
трае њето на претставата.)

Приказот на оваа идеја не треба да содржи повеќе поединости от-
колку што е потребно – тоа нека се разбере и како скромност на ре жи-
се рот на градот, кој верува во творечката имагинација на секој чо век од 
заедницата.

  Се откажуваме од понатамошното „обелоденување“ на обликот 
на градот-претстава, бидејќи набројувањето е во овој случај скратување: 
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којзнае што сè ќе се роди во дополнетата, заедничка замисла на сите 
оние кои ќе се здружат низ радоста на снаоѓањето, во тој весел ден во 
„престолнината на светлината!“ А за тоа, всушност, и станува збор – 
режијата на градот е она што во тој избран ден ќе се случи. Зошто, меѓу 
другото, не би верувале и во естетиката на случајот (случајот како 
подготвена нужност!)? Подготвен со исцрпни известувања, секој учес-
ник ќе го понуди својот придонес во облик кој самиот ќе го замисли. 
Ќе останеме маѓепсани пред резултатот кој го надминува сето она што 
сме можеле да го предвидиме.

Јас затоа овде и не ви зборувам повеќе за селекцијата, ниту за сите 
можни форми на градот-претстава, невозможно е сите да се набројат, 
зашто се бесконечни.2

Никакви претходни проби! Пробата и претставата ќе се извршат ис-
товремено! Режијата на еден ден во Дубровник е, меѓу другите предизви-
ци, и поништување на режијата каква што ја познаваме во драмската 
умет ност на денешницата.

По исцрпните договори („режија пред режијата“) со однапред одре-
де ни учесници (режисер на улицата, режисер на фабриката, режисер на 
„ка тодните цевки“...), режисерот на градот-претстава, пред рамноправно 
да се вмеша со другите во мноштвото, има уште една задача – да поглед-
не на часовникот и да го означи почетокот на претставата, па потоа и 
неј зиниот крај: просторот и времето се претходно утврдени (Дубровник 
– секунда-ден), а сè друго на тој голем микспулт го прават – другите! 

Секој учесник, насочуван од она што е порано утврдено, го внесува 
својот придонес во темпо-ритамот на градот-претстава....

Режијата на градот станува саморежија на животот.
Градот го крие непознатото, а оваа игра (да се види невиденото) е 

„чист чин на метаморфоза“ и краен резултат на таа игра е – преобразен 
град и преобразен гледач.

2 Финансиската пресметка на режијата на градот секогаш ќе биде во границите на прифат-
ливоста: јасната идеја на проектот се материјализира и во сосем поинакви комбинации 
од наведените. Најважен е, според тоа, договорот со градот.
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Господарење на медиумите – создавање на целина која пред тоа 
ни когаш не постоела и која никогаш нема да постои. Можноста за таква 
се опфатна прикажувачка ситуација се потврдува во самото остварување 
на потфатот.

Тоа е, во практика, средба на сите уметности, во комплементарниот 
агол на сфаќање на класичната и на технолошката естетика.

(Не е неможно да се замисли и режијата на светот: во договорен 
миг, целото светско население станува свесно дека се наоѓа во едно 
един ствено случување и во ист простор за игра.)

Една изненадувачка семиотика на стварноста во која сè станува 
до говорен знак: во неа се спротивставуваат и се проникнуваат прика-
жу вачките уметности и драмата на секојдневниот живот, којашто ги 
от вора. „Кавгата на стиловите“ станува стил. „Стилот е човек“ се 
прео бразува во: градот-случување е стил. Стилот како нешто што се 
офор мува случувајќи се – накратко: градот, неговите организациони 
сис теми, неговите облици и населението, неговата севкупност, станува-
ат претстава.

Град-претстава: концептот го допира отвореното дело. Автоиро-
ни чен поглед.

Режијата на градот – тоа е почетната замисла и обликот на прикажу-
ва ње кој спонтано произлегува од учествувањето на сè што е живо во тој 
миг. Можеби овој стил, според Борхес, би можел да се нарече барокен, 
зашто „сака да ги испроба сите можности“. Пред-концепцијата ја убла-
жува хуморот кој ги означува сите народни славја: праслика и празвук 
на радоста. Во секој случај, овој проект би можел да биде увод во по-
следната етапа од уметноста на режијата, во околности „sui generis“.

(Од книгата ЛАВИРИНТ, 235–245 стр.,  
превод Ацо Гогов)





ИСТОРИЈАТА КАКО И СÈ ДРУГО

Историјата е кошмар од кој
сакам да се разбудам.

Џемс Џојс 

Кој ја видел сегашноста,
видел сè.

Марк Аврелиј 

Во извесна смисла, денешниот филмски творец кон историјата не 
се однесува поинаку отколку што се однесувал Херодот, таткото на ис-
то риографијата, кој своето дело го нарекува „histories apodeksis“, што 
во толкување на познавачот на древната култура значи „прикажување 
на она што го дознал, доживеал и проучил“.

Персијците „освоиле празен град“. Ксеркс ја запалил Атина, но 
не мал мир. „Веднаш ќе кажам зошто тоа го споменувам“, вели историо-
гра фот: на пеплиштето на Акрополот повторно никна маслинка. Херо-
дот ги восприема светот и настаните давајќи им донекаде своја мера, 
ги обликува во знаци и значења на сопственото искуство, во ставови на 
сво јата политика; во извесна смисла, тој ја насочува историјата.

Токму како и „таткото на историјата“, режисерот ги восприема 
ис ториските настани како сопствено доживување, ги употребува како 
до казен материјал за своите сфаќања на светот и на местото на човекот 
во него. 
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Бидејќи режисерот не може да го избегне влијанието на историјата 
(како и на сегашноста), тој не може да ја избегне, се разбира, ни сопстве-
на та гледна точка од која ја обработува: секој негов кадар ја покажува 
не говата географска и духовна припадност, неговата идеологија. Од 
на уката која го истражува минатото, режисерот прави сопствена поли-
ти ка.

Честопати историјата е сценарио напишано со крв. Во неа има 
од сè премногу – мртви, надежи, времиња; филмот нејзе й ја открива 
суш тината, й дава човечка и подлабока смисла, й прави „скратувања“, 
й дава драматургија... Без паметењето втиснато во букви или слики, таа 
како да не би се ни случила!

Како некогаш античката трагедија во митот и легендите, така и 
филмот во историјата го наоѓа својот материјал. Камерата само ги из би-
ра и ги сублимира случувањата: стогодишните крвопролевања се згусну-
ва ат во часови, годините на војна и мир стануваат минути, крупниот 
ка дар на војсководецот во една секунда ги покажува неговата величина 
или падот на неговата доктрина; во два часа филмска претстава се 
збиени, понекогаш, темнината и светлината на човечки милениуми. 
По проекцијата на филмот Раѓањето на една нација, претседателот В. 
Вил сон рекол дека тоа е „како пишување на историјата со молњи“. 

Секој човек на свој начин ја толкува и ја гради историјата – со свои-
те копнежи; со својот таинствен поглед го опфаќа светот: Марлоови от 
Тамерлан плаче над глобусот и над неосвоените пространства на Земји-
ната топка. Понекогаш Ејзенштајн во рамката ставал половина глобус, 
а Tамерлан сакал да го исфрли од едно свое сценарио; сè е можно, 
един ствено „од историјата не смее да се исфрли историјата“, поучува 
не говиот биограф Шкловски.

Уметникот во историјата, тоа е сензибилен човек кој во натрупаната 
ис торија на својот народ открива нови значења. 

Во еден филм Грифит ја восприема историјата на светот како исто-
ри ја на човечката нетрпеливост. Ејзенштајн израсна „промислувајќи ја 
ис торијата“. Одеските скалила се синегдоха на причините за револуци-
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јата, а Потемкин не е само реторичка фигура на револуцијата, тој е 
са мата револуција. Во епизодата на побуна на екипажот на Потемкин, 
Ејзенштајн не ги покажува само „суштината и значењето“ на револуцио-
нер ните случувања во одредена година (1905), туку и битието на самата 
ре волуција, засилувајќи ги нејзиниот тек и нејзиното дејство.

Гледачите почувствуваа нов ритам: „битно револуционерен“ (Киру). 
По прикажувањето на тој филм, Буњуел и неговите надреалисти поди-
гнуваат барикади; ги растерува полицијата. 

Историјата е една бескрајна жива фреска, сè во неа е во движење, 
во уривање и слава: народите и костимите, оружјето и филозофијата; 
гео графијата во тој ритам, „битно револуционерен“, е нешто повеќе од 
оби чен пејзаж на битките.

Историјата е движење; и филмот е, пред сè, движење. Според Мо-
рен, движењето „ја воспоставува телесноста... носи неодоливо чувство 
на стварноста“. Од историјата, значи, прави современик.

Филмот е непрекинато сегашно време, така и историјата е донесе-
на пред гледачот. Гледачот станува нејзин сведок, учесник, толкувач. 
Гле дачот е обновена историја!

Минатото, сегашноста, иднината, тоа постојано парчење на истори-
ското време, таа шизофренија на човечкото постоење, во филмскиот 
поглед на историјата станува дијалектична: овде минатото и иднината 
се во двократна експозиција со сегашноста. Не е поинаку и во филмот: 
ми натото е постојано сегашност, доживувањето на гледачот ја гарантира 
таа мутација.

Неодамна д-р Курт Колбрунер, употребувајќи илјада војници-фигу-
ри од својата хоби-збирка, ја реконструира за Швајцарците значајната 
бит ка кај Муртен од 1476 година. Во таа пригода, тој покажа дека некои 
воени единици не можеле да се движат онака како што е тоа зачувано 
во историското сеќавање.

Спомениците од разновидни материјали, расфрлени по светот, би 
можеле да дадат различни оживувања на мртвите случувања – не само 
заради хоби. Можеби би биле откриени разни недоследности во „хер-
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меневтиката“ на историјата. Историјата често ги претвора луѓето во 
суштества од мермер и железо. Враќајќи им ја топлата телесност, фил-
мот покажува дека големите дела никогаш не ги правеле споменици-
те, туку живите луѓе од крв и месо, со недостатоци, но и со многу 
доб лести. Зашто учејќи од Шекспир, режисерот го бара творецот на 
ис торијата онаму каде што тој навистина се наоѓа – во човекот. Така 
доа ѓа до вистината.

А историјата за филмот е исто што и која било друга стварност, до-
колку „добро влијае“ врз филмскиот негатив (исто како и митот, ле гендата, 
сонот, пејзажот, човечкото лице) – таа му е предмет на обожување или 
иронија, основа за фотогеничност, па ризница на судири и дра ми, средство 
за вообличување на веродостојноста, на крајот и на по четокот.

Филмот, служејќи се со историјата, создава уште една историја 
внатре во емулзијата, во сопствената структура. Во филмот се наоѓа 
ис торија дури и кога филмот не зборува за неа. Мислиме, се разбира, 
на филмовите во кои не е применет „ефектот Кулешов“ врз историјата, 
во кој историјата не се дивинизира, а стварноста не се шминка заедно 
со актерите.

Камерата ја воочува улицата: плановите, ракурсите, перспективите. 
Об јективот ја впива светлината, го впива сообраќајот, ја впива човечката 
река – сега тоа е улица-документ.

Камерата ја слика историјата исто како и улицата или кој било 
друг објект: плановите, перспективите, допирот, „вистината 24 пати 
во секунда“, како што би рекол Годар.

Познат е случајот со еден храбар снимател во Чиле: до крај ги сни-
мал војниците кои пукале во него, сè додека не го убиле. И во игра ни от 
филм стварноста „пука“ во снимателот, тој често й подлегнува спро-
тив ставувајќи й се, толкувајќи ја.

Ниту „играната историја“, значи, не би смеела да биде поинаква 
на филмот: веродостојност 24 пати во секунда.

Неверодостојните толкувања на најблиското минато го направиле 
Чаплин, како што самиот вели, скептичен кон историјата. „Би рекол 
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дека уметничките дела содржат многу повеќе вистински податоци и 
де тали отколку историските трактати“.

Меѓутоа, тајната, изгледа, не е само во вистината, туку и во – поези-
ја та.

Сметајќи го Иван Грозни за најзначаен историски филм, Чаплин 
доа ѓа до сознанието дека Ејзенштајн „поетски ја толкува историјата“ 
и дека тоа е „извонреден начин на нејзино толкување“.

Така, „најголемиот светски кловн“ го застапува истото мислење 
како и еден антички филозоф.

Аристотел, имено, смета дека „поезијата е повистинита од истори-
ја та“: „поезијата повеќе зборува за општото, историјата за поединеч
ното“. И големата историска личност, значи, може да стане драмска 
лич ност, военото поле – простор на дејството, а историскиот настан 
– драмска ситуација (една од оние двесте илјади суриовски драмски 
си туации!), доколку во избраните настани и акции се предочат закони-
тос тите на човечкото дејствување – преку поезија. Преку филмско 
ус тројување на ситуацијата.

Филмот зема од историјата исто онака како што Шекспир земал 
од Плу тарх. Содржината и јунаците на своите филмови режисерот ги 
наоѓа на секаде, па и во општата историја, „во пишаните и непишаните 
извори“, исто како што Плутарх во нив наоѓал граѓа за своите живото-
писи: ис торијата кружи во сеќавањето како крвоток, таа е монтирана 
меморија на заедницата, но и автопортрет на оној кој се занимава со неа.

Служејќи се со историјата, филмот може да го претвори екранот 
во плутарховско огледало во кое гледачот ги споредува и ги усовршува 
свои те особини; но, едновремено, тоа огледало е и нешто друго.

Историјата е река на насобрана, „мртва“ енергија, сè додека по неа 
не посегне живиот човек: филмската лента тогаш повторно станува 
ко рито, променет и осмислен тек на матицата-историја, од емулзијата 
по текува нова светлина врз изминатите настани и луѓе.

Historia est testis temporum, luh veritatis, vita memoriae, magistra 
vitae, nuntia vetustatis: Историјата е, според Кикерон, сведок на времето, 
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на светлината и вистината, живот на спомените, учителка на животот, 
вес ник на дамнешнината.

Живот на спомените, ете како овој пат би објасниле што е тоа 
филм.

Се вели дека среќните народи немаат историја. Значи ли тоа дека 
не маат ниту слава ниту уметност? Ниту филм!?

Зар треба пак да се сетиме на Велсовата саркастична анегдота за 
ита лијанското војување и уметност, а на швајцарските ку-ку часовници 
како последица на вековниот мир?

Дали филмот, борејќи се за човекот и за поинаков свет, се бори 
и за свет без историја? Не. Зашто тоа не би бил филм. Би исчезна-
ла потребата од него! За жал, навикнати сме да ја гледаме историјата 
како – крвопролевање. Меѓутоа, се посакува денот кога историјата ќе 
биде – градителство. Грифит веруваше дека во иднина историјата ќе 
збо рува преку – филмот.

Не е неочекувана споредбата помеѓу драмата и извесно историско 
слу чување. Неизбежност на алгебрата, драматургија на сонот, арабеска 
на неочекуваното мислење – сето тоа се наоѓа и во филмот и во истори-
ското случување. И овде е применливо јохакју, драматуршкото начело 
на дејството во но-драмата: експозиција, развој, климакс (финале). Но 
тоа не значи дека е доволно да се исече парче од платното на историјата 
и да се пропушти низ проекторот. Режисерот мора во историјата да ги 
втисне и сопствениот бунт и поезијата.

(Од книгата ОГЛЕДАЛО, 49–54 стр.,  
превод Ацо Гогов)



ШУМА КОЈА СЕ ДВИЖИ

Секое движење говори со свој јазик. 
Шекспир

Движењето е извор и услов на постоењето, самиот живот, космичка 
нап натост, атом, дишење на човекот, облик на предметите, во основата 
на сè е – движењето: тао. Учењето на прастарите филозофи воедно е и 
ис куство на филмот, т.е. на уметноста на движењето, наречена така 
во мигот на јасно согледување на природата на новиот медиум, која не й 
противречи на природата на светот. Филмот би можел да послужи како 
демонстрација при испитувањето на причините и принципите на би тието: 
стварноста како (постојано) видливо или невидливо движење. Во Одисеја 
2001 е допрен односот меѓу релативното и апсолутното дви жење.

Отсекогаш се насетувало дека во движењето е севкупната тајна, па 
се правеле обиди движењето да се одгатне во сите негови видови (како 
волшебни формули.)1 Движење: природа и технологија. Историјата на 
истражувањето на движењето од пештерските цртежи и театарот на 
сенки, до фотографијата, кинематографијата, електронското разло жу-
ва ње на сликата и (подвижниот) холограм, „тридимензионални слики 
со длабочина и перспектива на реален објект“ – безброј обиди на запи-
шу вање и толкување на движењето.

1 На пример, ритуалното „вртење во круг, истовремено околу себе и околу една замислена 
точка“ во танцот на мелвелискиот дервишки ред, „го доловува движењето на планетите и 
небеските сфери.“ Познавачите уште „ги упатува и на питагорејската музика на сферите.“
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Во австралиските пештери ги обиколувам галериите на „тотемско 
сли карство“, чии знаци говорат за времето „пред паметењето“ (tjukurpa), 
за вечното време на сонот, за халкионските денови кога светот бил млад, 
а хероите на создавањето, „патувајќи по работ на светот“, дошле да им 
вдахнат живот на луѓето и на сите живи суштества. Боите пронај де ни во 
пејзажот се смешани со крвта пролеана во обредите на иници ја ција; ису-
шена и темна крв, таинствена како и овој црвен монолит од ми тологијата. 
Облик и движење на цртежот: сликарство на Х-зраците – пливање на ри-
бата и нејзина „рендгенска“ снимка: технологија и внат решно продирање, 
магичен симбол. Важат ли и во овој случај Гетеовите зборови кажани 
по друг повод: она што се наоѓа внатре, се нао ѓа и надвор. Во книгата 
Карпите почнуваат да зборуваат, Ла Ван Мар тино, на примери од ин-
дијанското карпесто сликарство, објаснува дека движењето се содржи 
(и се толкува) во пиктограмот. Изедначувајќи го истото со означувањето 
на некоја мистична, неодгатната книга на сни мање: широко движење, 
завршно движење, движење надолу, движе ње рамно напред...

Во пештерските слики е присутен принципот на киното: Ели Форо-
ви от пример на бизон со осум нозе Вукотиќ го заменува со рането жи-
вотно во трк – Древната загатка за дивата свиња со осум нозе: со 
на множувањето на деловите на телото во движење опфатено е не само 
дви жењето туку и дел од времето. Истото дејство го произведуваат 
и мнoгубројните раце (намножени дури до десет чифта) на индиското 
божество во игра: космичкиот танц на Шива го изразува „вечниот процес 
на креирање, уривање и повторно создавање на вселената“.

Погодувањето со копје на бикот на ѕидот, на цртежот, обезбедува 
успешен лов во стварноста; да се протолкува непознато движење, зна-
чи да се протолкува непознат живот. Да се одгатне движењето значи 
да се открие мистеријата на оној кој го извел, неговата вера, фантазма 
и тегоба. Понекогаш во движењето е присутен табу, света шифра или 
знак на ослободување; движењето е ритуално и при пречекорувањето 
на забраните, додека се откриваат тајни значења. Оттука режисерското 
сознание дека секое движење е израз на стилот. Движењето како „по-
етска фигура“, особено движењето на камерата – филмскa тропa. 
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На египетските ѕидови низи од цртежи на свечености, работни 
чи нови и спортови: „цртежите се разликуваат еден од друг само по 
мали детали во движењето“; движењето е, значи, расчленето, раскадри
ра но како во стрипот. „Стриповите“ на саркофазите во Паленке ги 
од гатнуваат како космичка калиграфија. Ние ги набљудувавме како 
при ближување кон јазикот на филмот, од голема далечина.

Кинеските сенки нацртани на хартија. Wajang beber – јаванскиот 
театар на подвижни хартии, праслика на кинематографот: две дрвени 
гнезда во кои, како филмски ленти, се уфрлаат ролни со слики; првата 
рол на сè уште не завршила со одмотувањето, а веќе почнува да се од-
мотува втората ролна. На дејството на овие слики му е припишувана 
чу дотворна моќ; прикажувани се пред болни или пред некој значаен пот-
фат; „директорот“2 врши жртвени палења, се моли и почнува, со одмо ту-
вањето на сликите, сулук, рецитатив, па приказна која ги илустрира овие 
сè уште „недоволно живи“ слики кои го заспиваат гледачот. Принципите 
на „Laterna magika“ ги воспоставија уште Аристотел и Евклид. Фо-
тографијата како „запрено движење“. Бројот на меѓуфази на патот кон 
филмот не е мал. Камерите поставени во Мајбриџовото „студио“ (Пало 
Алто, Калифорнија) откриваат дотогаш невидена зоографија. Сним ките 
на голите женски движења покажуваат убавина со двосмислени мож-
ности. Бизон во пештерата како Мајбриџова фотографија на рас членето 
човечко движење. Фотографии на оружје, пушки и пиштоли... „Сликај ми 
го пулсот“... Најпосле, Лимиер, кој ни самиот не верува во долгата идни-
на на филмското откритие. Пред вратата е теророт на филмот. Доаѓаат 
години на технолошка доминација: снимка на првиот чо веков чекор 
на друга планета, електронско попишување на светот, па холографски 
портрет на Денис Габор, кој теориски ја образложи „то талната слика“, 
откритие на кое не можат да му се измерат последиците: LASER (Light 

2 Далечниот претходник на explicador, човекот кој, по сеќавањето на Буњуел, (Мојот последен 
воздив), стоејќи пред филмското платно, на гледачите им објаснува што се случува на екранот.
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Amplified by Stimulated Emission of Radiation), и едно речиси нереално 
доживување – Вечер во киното – подвижен хо лограм... Нема крај. 

Извесно време филмот беше само театар во огледало, сè додека 
не се придвижи камерата: откритието на travelling, во пролетта 1896, 
кога Промио во венецијанскиот канал размислува – ако неподвижната 
ка мера успешно снима подвижни објекти, зошто подвижната камера не 
би снимала неподвижни објекти? По оваа пролетна мисла во лизгачката 
гон дола, светот никогаш повеќе не беше истиот. 

Каде филмот ја обновува својата „дијалектика на движење“? Во 
ствар носта, во „несвесното“, во космичкото лебдење, во „живите слики“ 
од сонот, во сеќавањето, во мислите... Кај Бирс е присутно тврдењето 
дека свеста е чедо на ритамот. Сите движења, според Епштајн, можат 
да ги потврдат своите морални вредности – во кинематографот. 

„Сликите кои чекорат“ се насекаде. Човекот фатен во постојано 
движење: маратонец во светот кој и самиот трча. Попишувајќи го пос-
то јаното движење во животот, филмот го поврзува човекот со приро-
дата во сите нејзини видови. За Жика Павловиќ снимањето филм е 
како шета ње по улица: движење низ движење. Човекот кој се движи, 
паѓањето на авионот, секое возење, протекувањето на времето, текот 
на свеста, текот на водата3, ситните работи во секојдневието, „огра-
ничените разно видности на движењето“ (сечењето леб, обработката 
на дијамант), работата со ма шини, сите работни процеси, сето тоа се 
ситуации за производство на кинестетички дразби (без кои филмот би 
бил нешто сосем друго од она што е, доколку воопшто би бил нешто).

Шекспир е целиот во движење. Не е необично што Џозеф Манкије-
вич, подготвувајќи го Јулиј Цезар, дошол до заклучокот дека Шекспир, 
доколку е денес жив, би бил мајстор на филмското сценарио. Во 1889 
година, забележано е, камерата за првпат го снимала Шекспир, еден фраг-
мент од театарската претстава Кралот Џон. Без сомневање, тоа бил само 

3 Во Хемеровиот Кодекс (Codex Leicester) Леонардо со цртеж и текст ја покажува енергијата 
на „преносителот во природата“, водата во движење. „Движењето произведува удар, една 
од најголемите сили кои се појавуваат во природата“.
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еден нецелосен поглед на „господинот од партерот“ и објективот, без 
„дијалектика на аглите при снимањето“. Тешко дека некој тогаш можел 
да претпостави што ќе се случува понатаму со филмот, а и со Шекспир 
кога тој, повторно и повешто, следејќи ја својата природа, ќе му се врати 
на филмот. Една уметност й го зајмува писателот на друга уметност, 
измореното сетило го предава својот предмет на свежо, ново сетило, 
необичен вид на синестезија почнува да ги пополнува своите бележници.

Шекспир ги испишал сите нешта кои се движат; филмот потоа, 
како посебен вид на стварност, над сто и педесет пати ќе ги намотува 
истите тие нешта на своите тркала, создавајќи своја граѓа токму од тоа 
дви жење. И таму каде што сме навикнале да наоѓаме мирување.

Преместувањето на Бирнамската шума не е овде единствениот 
при мер на кој мислиме. 

Не е само ликовната вредност на една ваква замисла она што произ-
ве дува убавина, ниту пак е тоа само темната сила на Магбетовото со-
очување со погубното претскажување. Оваа трагедија, која инаку има 
некоја непоимлива брзина (тешко дека кој било број на метрономски 
отчукувања би одговарал на нејзиното ужасно темпо) во овој миг, на ова 
место, добива сила на незадржлива бура. Како тепих, светот е извлечен 
од под Магбетовите нозе. Во својот пад тој успева да го види тоа страшно 
дви жење на шумата и таа маскирана војска: сета омраза и одмазда, исча-
шениот живот без вистинска смисла, побунетата природа, силината под 
чиј притисок и бреговите се придвижуваат, сиот тој човечки хаос и јад, 
полн со врева и бес, во Магбетовата окрвавена свест е само една отровна 
стрела која молскавично се приближува да го прекине бесмисленото 
траење на жигосаното суштество, на таа сенка која чекори. Ова кобно 
при ближување, оваа ужасна брзина, никогаш не би ја спознале целосно 
до колку таа – како подивена поплава што корне и носи сè пред себе, 
во море од крв, во мигот кога трагедијата навистина се „откачила“ – со 
себе не би ја повлекла и славната шума, предодредена, во лажливото 
чо вечко искуство, да биде неподвижна. 
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...На еден од браќата Маркс, потпрен на ѕидот од некоја сомнителна 
куќа, му приоѓа полицаец и сомничаво го прашува што прави тука. „Ја 
држам куќата да не падне“, добива рамнодушен одговор. Мислејќи дека 
тоа е неумесно шегување, полицаецот го брка комичарот. Без својата 
нео бична потпора, куќата навистина се урива пред зачудениот чувар 
на ре дот и мирот и пред гледачите. „Здравиот разум“ на полицаецот и 
Марксовото однесување, спротивно на секоја дневна логика, ја преобра-
зуваат „не подвижната“ куќа во комично движење, во фарсичен истрел.

Филмот, тој парадоксален „сведок на мирувањето“, живее од движе-
ње то, од сето она што го менува своето место и својот изглед. Меѓутоа, 
нај необичните и често најсилните извори на енергија ги добива кога 
от крива движење и таму каде што искуството ни вели дека го нема; со 
„за брзувањето на неподвижното“ ја засилува, значи, својата убиственост. 
Ста вот на фигурата на Шива во вселенската кореографија сугерира „и 
движење и рамнотежа“. Неподвижна подвижност достигнуваат и ак-
те рите во но-театарот, во своите демоно-магиски мизансцени.

Портеровиот филм Големиот грабеж на возот Едисон го најави 
со илустрација на сцена во која прекршителот на законот од револвер 
пука во публиката. 

Публиката со ужас затреперуваше уште пред сликата на Лимиерови-
от воз кој, од тотал јуреше во прв план. Максим Горки признава дека се 
потргнал за да не биде намокрен при проекцијата на првата филмска 
ко медија Полиениот поливач. Маршал Меклаун, чии примери добро 
слу жат да им се даде и поинакво толкување, зборува за маките на домо-
род ците – дури и кога ќе се привикнат да „гледаат“ во волшебното 
ки ноплатно – да се снајдат во временските и просторните „илузии“ во 
фил мовите кои им се нудат. „Кога камерата се движи, мислат дека гле-
даат како дрвјата се движат и дека зградите растат или се смалуваат...“

Во идентична ситуација денес се наоѓа и секој друг „образован“ 
гле дач.4 Едно вешто возење низ улиците ќе ги измени познатите закони 

4 „Не можам да го заборавам стравот, кој, впрочем, го  почувствуваа сите останати во сала-
та, кога го видов својот прв travelling avant. Главата на екранот се движеше кон нас, сè 
по голема и поголема, како да сакаше да нè проголта.“ (Буњуел).
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и пред изненадените сетила на патникот градот ќе почне да „плива“, 
низите од неподвижни згради ќе почнат да течат како што течат по 
дол жина на каналот во Венеција, крај промиовскиот набљудувач во 
за луланата гондола. 

Така добиениот „течен декор“ од темел го менува нашето поима ње 
на стварноста, се ослободува непозната емоција, искуството е доведено 
во прашање, филмот станува особен вид на кабала, неговите таинствени 
знаци се истураат како ѕвездена прашина врз маѓепсаното гледалиште.

Но онаа бирнамска загатка, изгледа, уште никој не ја решил до крај. 
Мислевме дека тоа можеби ќе му појде од рака на Полански, зашто тој 
темелно се вежбаше во метафизиката.

Освен што тоа навистина е шума која се движи според законите 
на претскажувањето, тоа сигурно е и нешто друго, потешко поимливо 
(како проклетството на Бирсовото движење), што би било добро да се 
открие во корист на поетската содржина на сцената. Движење на шу-
ма та. Слика на „несвесното“.

Во Крвавиот трон Куросава беше на пат да ја реши загатката. 
Не говиот јунак чувствува потреба да ја обои шумата во крв. Шумата е 
раз брана како да е таа духот на Вашизу: привид на привидот. Но стре-
лите кои го прекинуваат ширењето на крвта можеби се направени од 
гран ките на истата таа шума, на тие дрвја кои се придвижиле...

Разбивањето на екстериерот на железничката станица (Хороскоп) 
и це лосното демолирање на ентериерот во „фабриката за храна“ (Кујна) 
се состојат од извесни количества на налудничави движења слични на 
дви жењето на пружината во расипан механизам – движење кон запира-
ње, распад на системот на „трескавична чувствителност“.

Арабаловото гробје на автомобили е постојана парада на скршено-
то движење. Јасно е зошто предизвикува соодветна напнатост. Мајаков-
ски, пак, ја претпоставува брзината, куршумотритам... Работите станаа 
ис товремено многу поедноставни и посложени кога „господинот од фо-
телјата“ се вовлече во камерата која се движи, исто како што Гансова та 
камера се „вовлече“ во фрлената топка снег. 
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Движењето е намножено. Ништо повеќе не застанува. Не само 
Шек спировата, туку ниту една шума не мирува. Разоткриена е одамна 
на сетуваната тиранија на движењето. Нема повеќе враќање. Никој, впро-
чем, него не го ни посакува. 

Го снимавме релјефот на Амоновата лаѓа во Карнак. Преку патот 
– закочена камера. Никакво движење, ниту оптичко возење. На фил-
мот му требаше малку мир. Потоа сонцето се помести, сенките, како 
некоја густа течност, почнаа да се цедат низ исекотината во каменот; 
„одеднаш сè оживе“. Исчезна онаа меланхолична вкочанетост, прекин 
на музиката, отсуство на движење во филмот... Парче на ѕидот сликано 
како енформел-платно. Антониониевата актерка (Ноќ) загребува по 
ѕидот размислувајќи, и сликарството се претвора во кино...

Филмското движење е, се разбира, илузија: го овозможува „рети-
нал ната перзистенција“. Но филмот е повикан да го востанови она што 
го подразбираме кога ќе речеме движење. Тоа повикување би пока-
жа ло дека судбината на светот е еден неизмерен Ахасферов чекор, 
тажно талкање на Вечниот Јуда, бескрајно преместување на фигурите 
во просторот. „Го снимам сето она што се движи“, објаснува јунакот во 
Ки ноаматер. Арнхајм теоретски ги разгледува сите видови на филмско 
дви жење. Кубелка смета на ефектот на поместување на „неподвижните 
слики“ на филмските квадрати во проекторот. Како некој чуден бројач 
на движењето, филмот го претчувствува можниот пад на ѕидот далеку 
пред тој навистина да се случи, уште пред да помислиме дека до тој 
пад навистина може да дојде. Кинематографот негува една посебна 
ки незиометрија. Оваа вештина учи како измереното движење да се 
прет вори во естетско дејство. 

Сега е моментот да се вклучи Епштејновото мислење за „непосредни-
от однос“ помеѓу движењето и обликот, однос „кој навистина може да 
биде однос на единство и идентитет“ – „кинематографот го прифаќа 
об ликот единствено како облик на некое движење“. Токму движење-
то, според многумина толкувачи, му дава на филмот белег на живот и 
вис тинитост. Но не сметаме дека претставувањето на движењето е 
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доволна причина за постоење на филмот. Повеќе сакаме да го прифа ти ме 
Воркапиќевото5 учење, па вистинската причина за постоењето на фил-
мот да ја најдеме во предизвикувањето кинестетички дејства, а преку 
нив – во естетско дејствување; филмскиот geschtalt (слика: чувство – 
мисла) највпечатливо постои како одредена мелодија на движе ње то, 
која преку композицијата и технологијата се предизвикува во нерв ниот 
систем на гледачот.

Худолиновиот Психијатрископсихолошки лексикон ја толкува ки-
нестезијата како „длабок осет кој служи за забележување на мускулното 
дви жење, тежината, положбата на телото и меѓусебниот однос меѓу 
не говите поедини делови“. Малата енциклопедија на Просвета, меѓу 
дру гото, ја одредува кинестезијата како најмалку истражена, „најсло-
же на од сите сетила“, бидејќи ги опфаќа „и сите други сетила“. (А 
се тилата се склони кон меѓусебна соработка: „обоен слух“, olfaction 
colorèe – „секундарни сензации“, синестезија.) Сите медиуми смета-
ат на ова, сè уште недоволно испитано, сетило: човекот вовлечен во 
дви жењето без почеток и крај, постојано е изложен на кинестетичко 
деј ство. „Раздразнетоста на централниот нервен систем“, измамата на 
сетилата (илузии), дејството на халуциногени супстанции, искуството 
на Бергмановите психопатолошки случаи, Едно десетдневно патување 
(Ленг), „патување до крајот на нештата“. Не се, се разбира, само „бол-
ни те состојби“ можност за работа на заборавеното сетило. Болеста е 
не достиг во работата на сетилото; кинанестезијата е загуба на овој 
осет, болниот не може да ги оцени мускулните движења и односот на 
од делните делови на сопственото тело. („Кинанестезијата е и симптом 
на ’болеста на филмот’“.)

Кои се главните подрачја на „кинестетичките халуцинации“? Со-
нот. (Кинематографот – машина за сонување.6) Што е сонот освен што 

5 Воркапиќевите предавања се почетен чекор во истражувањето на овој феномен. Според 
него, меѓу другото, движењето и големината на просторот опфатен со движењето (на ки-
ноплатното) се во директна врска со силата на кинестетичкиот учинок во единица време...

6 Поглавје од книгата Интелигенцијата на еден механизам (Жан Епштејн).
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е ризница на несвесното и извор на инспирација за сонувачот: во снови-
дението научникот ја открива формулата на бензолот; поетот, исто така, 
ра боти со сонот; LE POÈTE TRAVAILLE – предупредувањето на Сен 
Пол Ру од Бретоновиот Манифест на надреализмот. „Андалузискиот 
пес е роден при средбата на два сона“. Буњуел и Дали ги вкрстувале 
своите сонови, макар и измислени: „А ако снимиме филм тргнувајќи 
од ова?“ Но што уште се драмските структури на „сериите соништа“ 
освен она што се кај Јунг? Однос меѓу ониричките и филмските „серии 
шо кови“. Дали сонувачот ги слика своите сновиденија кога тие не се во 
„ганг“ (забрзани или забавени), ги проектира со вообичаена филмска 
брзина од 24 квадрати во секунда или, пак, ги проектира побрзо, телеви-
зи чно, 25 квадрати во секунда или уште побрзо, како што одредени 
луѓе ја перципираат стварноста? Сон и емоција. Емоција и движење. 
Motion picture. Emotion – motion; etimologikon: движењето во вистинско-
то значење на (ново)латинскиот збор emotio. Леонардо го истражуваше 
од носот меѓу емоцијата и движењето: на длабоките, големи чувства им 
од говараат големи движења, и обратно. Дали свеста е отсутна во текот 
на спиењето? Гледањето филм е „луциден сон“ – заспаниот знае дека 
сонува! Реплика од сценариото на Бергмановиот филм Од животот на 
марионетите: „Сонувам дека спијам, сонувам дека сонувам“. Гомбро-
вич тврди дека на неговиот јунак Хенрик (Венчавка) „сето тоа му се 
слу чува во сонот“, во драмата нема други ликови освен него, другите 
ликови „се само негов кошмар“. Дали во соништата е можно внесување 
на ново искуство? „Не може нешто да постои во соништата ако тоа 
по рано не било дел од нашето искуство“, ќе најдеме кај современиот 
ис тражувач на соништата. А во Талмудот? На прашањето што е сон, 
раби Шмуел одговара во името на раби Џонатан: „На човекот во сонот 
му се привидуваат само неговите мисли зашто е речено: О кралу, на 
тво јата постела ти дојдоа мислите или, ако баш сакаш, одовде можам 
да заклучам: И да ги запознаеш мислите на срцето свое“. 

И уште: Сонот е шеесетина од смртта.
 Сонот е шеесетина од пророштвото.
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Колку шеесетини сон содржи филмот?
Раба вели дека „на човекот не му се привидуваат златни палми, 

ниту слон што минува низ иглени уши“.
Поетот ги гледа нештата поинаку од свештеникот. Според Пика-

со, палминото дрво може да стане коњ. Џојс објаснува дека лебот кој 
де тето го јаде прво на сон, а потоа на јаве – не е истиот леб. Гладот од 
со нот може да се задоволи само на јаве. Значи, треба да се измислуваат 
со нови, тие се разликуваат од почитуваната, неприкосновена стварност, 
но потпирајќи се врз имагинацијата, соновите ја толкуваат стварноста 
ком плементарно. Фантаз, митолошкото божество на сонот и филмот.

Ако „сонот е сопствена мисла“, и мислењето е во состојба да произ-
ве де „кинестетички привиди“. Движења предизвикани од мислата, „мис-
ле ње со мускули“. Идеомоторните движења, спонтани, потсвесни, от-
криваат одредена мисла која го преокупира човекот. „Симптоматски 
дви жења“ (Фројд). Научникот, ризикувајќи да го наречат авантурист, 
опи шува рефлексивна акција: не служејќи се ниту со мускулите ниту 
со коските, станува со „помош на мислите“. Состојби на (не)обичната 
ствар ност на антропологот Кастанеда: телесен лет. 

Космичко лебдење.
Некои теоретичари на филмот докажуваат дека токму кинестезијата 

е она што филмот го одвојува од другите уметности. Признаваат дека не-
говото дејство, во извесна мера, се забележува само кај гледачот на балет. 
Во Јанчовиот „политички балет“ тоа, секако, се подразбира. Маја Дерен. 
Студија од кореографијата за камера. Елиот Фелд, играч и ко рео граф, го 
нарекува балетот уметност на електронската доба, доба на брза кому
никација: играта како средство за брза комуникација. Според него, значи, 
„модерната игра носи еден нов вид движење – чувствување на тежината“.

Следејќи ги „кинетичките тенденции“, ја поставуваме на сцена 
Мрт ви души со помош на филмот: „спој на живо и снимено дејство“. 
Бу риановиот и Коуржиловиот систем на театрографот; практиката 
на Laterna magika: акорд на филмот и театарот. Забава за американскиот 
плебејски дух – Радио Сити хол го користи бравурозно живиот актер 
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(играчот и неговата „жива слика“, ги меша, ги спојува нивните движења: 
од автомобилот кој лудачки јури по екранот, паѓа човек и продолжува да 
се тркала по сцената). Воведувањето на филмски актер покрај живиот во 
претставата по Гогољ–Адамов – на критичарот му се виде „малку необич-
но, но одлично вклопување во сцената на рампата“. Сепак, не сметав дека 
е постигната „органска целина меѓу фантазијата и науката“. Меѓутоа, се 
гордеев со сцената која го уверила критичарот дека не е „смирен духот на 
младиот режисер“, барем не во „сцената со столовите, кога на гледачот му 
се чини дека непријатно се залулала сета сцена“ – преку осумте залулани 
столови со одбрани жители, покажано е ненадејното вознемирување на 
целиот град. Според критиката, целата сцена се лула непријатно, како 
палуба сред бура, а гледачот добива морска болест, но токму таквиот 
прекор ја предизвикува радоста на ре жисерот – во гледачот кој мирно 
седи во партерот да се предизвика на рушување на вегетативниот нервен 
систем, како да е изложен на патување по море: ефектот на кинетоза, 
болест на патувањето. Најпосле, столовите се смируваат, сите освен еден, 
но сега во него буквално се ниша една мртва душа: бирократот, државниот 
чиновник кој не го из држал потресот што го предизвикал Чичиков.

Во Јунона и паунот го изнесуваат мебелот-лавиринт кој не й припа-
ѓа на сиромаштијата и кој е уфрлен. Мебелот е изнесен, но, насетуваме, 
од празните одаи вее чудна емоција; тоа е притисокот останат на местата 
по кои се движеле огледалата.

И Јонеско честопати се служел со предметите кои се движат. Цел 
еден настан тие го претворале во еден убоит облик на глобалната ме-
тафора. Јонеско веруваше дека необичното може да се појави само 
од „секојдневната секојдневност“. Најсекојдневниот станар наскоро 
би дува заѕидан со најобични предмети кои обично се внесуваат при 
все лувањето. Печурките растат по собите, безбројните столови, натова-
ре ни со „геометриска прогресија“, растат во просторот, како телото на 
Рил кеовиот коморник. 

Во поглавјето „Театар/филм“ се обидувам да покажам дека и во 
современиот театар не е сосем исклучен кинестетичкиот ефект. Га вела 
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пишуваше дека изборот на глумата е поврзан со „промената во ди-
шењето“. Режисерот се одлучува на промена, на рез: го следи сопстве-
ни от ритам на срцето; менувајќи го кадарот, го менува дишењето на 
гледачот. Куросава ги доведува во директна врска дишењето и монтажа-
та. Бру ковото пишување за „кинетичките слики на лудило“ (Мара/Сад) 
и Гавелиното истражување на „молчаливите моменти“ кои ги следат 
сите наши моторни интервенции („репродуцирана внатрешна слика“ 
на некој надворешен гест, „репродуцирано моторно молчење“), спаѓаат 
во подрачјето на Ејзенштајновите сведувања на „визуелните и звучните 
дразби на заеднички физиолошки именител“ и се многу блиску до она 
што Воркапиќ го подразбира како последица од дејството на ефектот на 
ки нестезија. „Во гледачот се активни сите оние психофизички функции 
кои му се потребни на актерот да изведе на сцената некое движење и 
да изговори некој збор“, „гледачот на спортски приредби, циркуси, 
ва риетеа, филмови“, смета Гавела. И во театарот, во самата практика, 
пос тојано, низ miseensigne, ја истражувавме кинетичката енергија. 
Ју рењето на тежок мотор по сцената (Кога цутеа тиквите) мораше 
да произведе соодветна мелодија во неподвижниот гледач осветлен со 
пре силна светлина; а сцените на бокс сакав да ги направам толку висти-
ни ти и силни за гледачот и сам, несвесно, да заземе гард и да замавне 
со раката, откако во себе веќе ескивирал и задал многу удари...

Азиските театри се особено инспиративни во таа смисла.7 Актерот во 
кинеската опера е оживеан идеограм. Движејќи се, тој се толкува самиот 
себе. Знак претворен во акција: Ејзенштајн го открива основното начело 
на филмот, монтажата, преку јапонскиот хиероглиф. Снимајќи го филмот 
Пекиншка опера (еден дел на заледеното езеро Беи Ха, на лизгалки), ги 
испитував „кинематичките средства“ – движење, рез, оптички ефекти... 
Во секој случај, овој театарски облик е поблизок до акробатскиот балет, 

7 Ху Јинкуан (King Hu) вели дека во неговиот развој значајна улога одиграле Ејзенштајн и 
Пудовкин, но дека пресудно влијание извршила Пекиншката опера. Небаре кинестетич-
носта во неговите филмови (Ну според сижето на На крстопат, на пример) произлегува 
од движењето и - резот, сосема зависни од дишењето на актерот во кинескиот театар.
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акробатската пантомима отколку до драмата во вообичаената смисла на 
зборот. Европскиот критичар го опишува гледачот „кој се грчи во нап-
натост за време на изведбата на акробатските егзибиции“ на кинеските 
актери. Завршната секвенца од филмот е низа од скокови (кои секогаш 
изразуваат судир), тоа е глетка на врвна битка меѓу две идеологии; сè 
побрзи и поопасни двојни и тројни салта; огномет од тела, не беше по-
требно да се движи камерата: во опасните скокови и претворањето на 
боите во виножито, телата се распрскуваа победувајќи ги законите на 
гравитацијата; тој кинестетички ритам мора да ги доведе гледачите до 
напнатост и задоволство, небаре и самите скокаат. 

Најпосле, го наведуваме и стихот на кинескиот поет од VIII век: Од 
сеќавањето уште долго, долго чука срцето. Ту-Фу така потврдува дека 
посегањето по меморијата предизвикува промени кај оној кој се сеќава.

Шума која се движи. Движење на вселената, на предметите, на суш-
тествата, на камерата. Снимки на тие движења. Додека за Ижиковски 
(Десетта муза) движењето станува главна тема на филмот, Рене Шваб 
верува дека „помалку движењето, а повеќе чистиот ритам е предмет на 
филмската уметност“. Преку ритамот на наједноставен начин се оствару-
ва „единство на идејата и животот“ (Шајна). Но додека во секојдневието 
господарат законите на ритамот, неговото дејство во филмот го насочува 
ефектот на кинестезија. Самото движење повеќе не е доволно. Тоа можеше 
да ја задоволи суетата која се нарекува „чист филм“, но емоцијата која 
мисли предизвикува сиже фатено во движење. Бура која се движи. Треба 
да се мисли за знаците и значењето, но и за дејствувањето, кое не постои 
во филмска смисла без „кинестетичка организација“. Целта е дејство врз 
тоталниот човек. А токму кинестезијата го засилува во гледачот чувството 
дека е во самото срце на случувањето и постоењето.

Но треба да се земат предвид и сите бизарни примери што ги на-
ведува Џонас Мекас ослободувајќи нови очи: се приближува и „крајот 
на филмската лента“, а уште не се испитани сите нејзини можности. 
Го гледаме Клер како сонува за кино без екран. Во потрагата по апсо
лутен филм отфрлени се камерата, проекторот, екранот. Што е, всуш-
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ност, филмот ако не слики, сништа и визии? – се прашува Мекас и го 
прогласува враќањето на почетокот: се одрекуваме од сите можни 
филмови и самите стануваме филм. Убава замена на технологијата: 
наместо „врвно народно кино“ на ласерската иднина, одеднаш сме пред 
чад и пештерски мечтаења. „Личниот филм“ и не постои ако другите 
не се во состојба да го видат. „Сликите кои ги проицира од себе човек 
може да ги доживее како прогонители“ (Ленг). Додека „кутриот Мара“ 
вика: „Јас сум револуцијата!“, Куросава извикува: „Јас сум филмот!“ 
Филмот-сон нема да го види никој освен оној кој го сонува. Можеби 
човекот-филм треба да се пропушти низ копир-машина, исто како што 
Брекиџ пропуштил низ неа крилца од пеперутка? Или, можеби, треба да 
се турне да помине низ преносниците на проекторот исто како Чаплин, 
кој поминува низ тркалата на машината во Модерни времиња? Шегата 
е, се разбира, полоша од поводот за неа. Да му се вратиме на филмот. 

(Од книгата ОГЛЕДАЛО, 54–67 стр.,  
превод Ацо Гогов)





НЕ-ОГЛЕДАЛО

Филмот за сто години
толку течно ќе ги 

покажува облиците на луѓето
и предметите 

што седејќи во партерот, нема да можете
 да заклучите што е филм,

а што е стварност.
Грифит

 
Mr. Hannaford, is the camera eye 

а reflection of reality, or is reality a reflection of the camera eye?
Or is the camera phallus? 

Joseph Mc Bride: „Orson Welles“

Иконите се – се верувало – „веродостојни портрети“ на светците 
и во нив нема потези од човечка рака: „автентичноста на моделите“ 
ја потврдува нивната лековита моќ. А Вазари опишува дека султанот 
Мех мед помислил дека во Белини се крие некој божествен дух. Џенти-
ле, гледајќи се во огледалото, го насликал својот портрет толку верно 
што изгледал како жив. Неговиот брат Џовани имал обичај да слика 
пор трети на угледни луѓе, па во Венеција граѓаните ги наоѓаат своите 
обо ени предци сè до четврто колено. Служејќи се со Пецваловата „пор-
третна леќа“, слична мода вовел Анастас Јовановиќ, „прв во целиот 
слав јански свет“: на поколенијата по него им оставил галерија ликови 
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на свои современици, непознати и познати, војници, свирачи, уметници 
и владетели. Овде се и Бранко, и Вук, и Његош, кој го цени мајсторот 
што знае да „слика со дагеротип“. Анастасовото „филмско завешта-
ние“ го изненадуваше мнозинството исто како што тоа го правеше и 
Првата фо тографија на Нисефор Нипс. И веќе од оние Едисонови 
филмови, кои ја залудуваа публиката прикажувајќи пожарникари во 
Венеција, из гледаше дека е откриено едно, уште повистинско, „огледало 
на стварноста“. Претскажување од весниците: „Досега имавме можност 
на на шето потомство да му оставиме само фотографии. Отсега малите 
вну ци ќе можат да присуствуваат на венчавањето на своите дедовци. 
Свр шениците кои му приоѓаат на олтарот, нивната придружба, сите 
ќе изгледаат како живи“. Сличен е и новинарскиот опис на „куќата со 
под вижни бои“, полна со „слики кои се движат“. Александар Лифка, 
пр виот кој кај нас снимаше филмови со камерата на „Браќата Пате“: 
„Лу ѓето доаѓаа да видат чудо, да се видат себе во огледало, да се видат 
како чекорат, разговараат, се смеат и слично“.

Денес, секако, се отиде уште подалеку. На истиот тој Бродвеј 
каде што некогаш се спушташе паричка во Едисоновиот кинетоскоп, 
сега ќе уфрлите четврт долар во еден поусовршен апарат и гледате, во 
најраскошна порнографска стварност, не венчавање на дедовците туку 
интимни чинови од доаѓањето на внуците на свет. На Бродвеј засе ко-
гаш се откажале од штрковите кои носат деца. Сега снимаат сите, во 
об јективот е сè: видеосветот се намножува, минатото се спасува од за-
борав. Технологијата на портретот на мојата жена не издржа во влажна-
та бразилска клима, лицето и телото просто й се лизнаа до нозете. Во 
ме ѓувреме и моделот се измени, но пријателот со камера го снимаше 
чи нот на сликање. И по тој одраз сликарот го реставрира портретот, 
без бедно и без двоумење.

Во Сан Франциско запознав еден Унгарец, бегалец, со мистичен 
сјај во очите, па тој во предворјето на киното во кое се прикажуваше 
мој филм ми покажа пронајдок кој „ќе ја уништи скромната кинозабава, 
кол ку и да е отмена“. Нему му беше малку тоа што богатите примери од 
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жи вотот кој нè опкружува ги фатил во стапицата на филмската лента и 
на апаратот за проектирање. Тој имаше луда идеја да го фрли главечки 
и гледачот во таа стварност. Само што почна неговиот филм, дувна 
ветер кон мене и навистина ми изгледаше дека не седам на стол туку 
на мотор кој во растреперената слика, но сега заедно со мене, јури по 
смртоносна кривина.1 Свирките кои ги употребуваат домородците од 
Боро од реката Амазон се направени од човечки коски. Оваа „машина за 
кинестезија“, како што ја нареков одмаздољубиво, сметаше на нерви те 
на гледачот. Моето непријатно стеснување го прекина прекрасна градина 
и убава бајадера во неа. Можев да й ја допрам нежната кожа, а апа ра-
тот со подвижна слика им нудеше на сетилата копнежливи индиски 
ми риси. Наскоро ми стана здодевно огледувањето во тоа огледало. Са-
мото кинестетичко дејство, без естетско значење, не ме интересираше. 
Можев да го истражувам во кој било американски забавен парк.2 А тие 
ѓа волштини со вознемирувањето на сите сетила (освен на осетот за 
ки нестезија) беа веќе одамна познати во театарот, уште пред „монтажата 
на атракција“, уште пред да биде ставан експлозив под столовите за да 
го возбуди мрзливиот гледач и да го држи неговото внимание отворено 
за она што се случува на сцената. Во салата е уфрлан темјан за да се 
ома ѓоса публиката и да се предизвика кај неа речиси религиозен занес, 
по требен во тој момент од претставата. Ако „основниот материјал на 
теа тарот се наоѓа во самиот гледач“, тогаш, очигледно, постојат други 
па тишта по кои тој може да се вклучи во посакуваното случување. Ни 
на филмот не може да се одвои дејствувањето од значењето. Не може 
да се засили дејствувањето, а да се пренебрегне значењето.

1 Сеќавање на Воркапиќевиот пример на снимка во Седум светски чуда, главечко јурење 
удолу на индискиот воз на пат за Дарџилинг: резултанта на „индуциран страв од паѓање 
во бездна и симултана свест за фиктивноста на случувањето“.

2 Снимајќи го во Њу Џерси филмот Great Аdventure, ја поминав камерата низ разни тобога-
ни, центрифугални машини, направи за исфрлање, железници и падобрани. Гледајќи го 
подоцна ова движење на екранот, препознав „кинестетички реакции“ слични на доживу-
вањето на движењето кое го имав препуштено на „демоните-близнаци“ во забавниот парк: 
технологија и механика...
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Под изнајдениот изговор на одржување на вистината се врши уште 
еден начин на кинење на гледачот и тој начин е невин во споредба со 
бес примерното насилство кое, под ист изговор, понекогаш се врши врз 
са мата природа. 

Бихнеровиот Дантон вели дека Давид ладнокрвно ги цртал убие ни-
те додека од затворот ги исфрлале на улица, објаснувајќи дека ги фаќа 
последните грчеви на живот во „тие злосторници“. 

Јакопетиевиот случај од филмот Збогум, Африко доведе дури до 
про тести во ООН. До тој жален пример, како во некој крвав обред на 
стварноста, на камерата й се жртвувани предмети и животни. Овојпат 
„уло гата“ на умирачи им беше доделена на луѓе; и за да биде „вистин-
ско“, како во животот, се одеше до крај. 

Стендал сметаше дека романот е „огледало со кое шетаме по еден 
го лем и долг пат“. Привидно, и камерата би можела да биде, исто така, 
свет лосна стапица која го впива сето она кон што е свртена.

Сите големи филмови се стремат кон документарноста, исто 
како што сите големи документарци се стремат кон играниот филм. 
(Оваа теорема е испишана со големи букви на ѕидот во училницата на 
Уни  верзитетот Колумбија, во кој ние, пред разговорот за кадарот, го 
по кажавме Пол Рондеровиот филм: стравотен свет од кој се обидуваат 
да се извлечат наркоманите.) На цела една генерација й се чинеше дека 
на ведената Годарова формула, можеби подобро отколку сите негови 
фил мови, особено последните, упатува на самиот крвоток на филмот. 
Во Њујорк, кој е единствениот вистински град во овој век, делумно 
по ради тоа што овде секој ден се прикажуваат сите оние филмови кои 
се вредни повторно да се видат, од оние снимени во времето на Едисо-
но вата кинетоскопска сала на Бродвеј, па до последниот, но не неин-
тересниот Шинд. Во „светскиот град“ е можно, значи, врз примери да 
се провери исправноста на овој или на оној обрт во реченицата, на оваа 
или онаа теорија.

Проекцијата на Вудсток почна половина час по полноќ и траеше 
до самото утро, пред сала преполна со млади луѓе, истите оние кои 
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биле во Вудсток, учествувале во маршот на мирот кон Вашингтон, 
биле повремено „окаменети“ од дрога, или биле во некој друг занес 
ка рактеристичен за „децата на цвеќето“. Мириса марихуана, околу мене 
„дуваат“ како и на платното на кое, пред маѓепсаната публика потоната 
во high, состојба слична на сон, се случува вистински настан кој се 
стреми кон не-стварноста и се преобразува во некоја удвоена, играна 
стварност. Не знам како овој филм ќе изгледа утре, не знам што ќе се 
про мени на земјата, но таа вечер филмот дејствуваше врз мене секако 
пои наку, но со истата сила на откривање на непознати предели, лица и 
зву ци, како што, поодамна, тоа го направи Кустоовиот филм Свет на 
тишината, со подводен пејзаж и молк непознати дотогаш.

Вудсток е место во чија близина е одржан летен фестивал на крале-
вите на поп-музиката; според зборовите на еден од хероите на овој не-
се којдневен настан – свеченост на лединката, под отворено небо, пред 
триста илјади fucker-и. 

Повеќето шеснаесетмилиметарски камери поставени секогаш на 
добро место, така се чини, снимиле неповторлив материјал на едно 
слу чување кое станува драгоцен документ на поминатото лето и на 
деј ствувањето на една музика, но истовремено, камерите така ја помес
туваа стварноста што Вудсток стана дело кое ја изразува суштината на 
жи вотот на денешната американска младина. Стварноста на ова музичко 
слу чување стана најстварна токму пред самата камера, овде, пред окото 
на една, за овој миг избрана камера. Напредувајќи низ времето, се пле-
теше делче од смислата на овој хепенинг. Верувам дека секој учесник 
во големиот музички пикник сфати што вистински се случуваше таму 
дури во киното, каде што ја виде последицата од работата на камерите: 
до гуша во самата животна граѓа, гледачот го разбра настанот дури 
кога во овој филм документот тргна кон играниот...

Сакав во мојот нов филм да игра главниот јунак во Антониониевото 
дело Zabriskie Point, Марк Фрешет (за да набaви пари за „саунд студио“, 
со својата „комуна“ да ја нападне банката, да биде убиен во затворот). 
До дека тој ја читаше мојата книга на снимање, од аеродромот отидов 
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пра во во едно кино во близина на Тајмс сквер, преплавен со тривијалнос-
ти те на ноќниот живот. Пред да го сними овој филм, Антониони, фасци-
ни ран, долго, надолж и попреку, ги проучуваше Америка и нејзиниот 
аван гарден филм, како што пред Blowup се трудеше околу Англија и 
неј зиното сликарство. Или американскиот континент е покомплициран 
од Британскиот Остров или нешто друго е во прашање, сепак, Point не 
ме убеди, како што тоа го направи Зголемување, дека нештата за кои 
се збо рува најдобро се кажуваат на тој начин. Последната секвенца на 
тенис без тениска топка (сепак се слуша нејзиниот звук), произлегува 
од сè што е порано видено. Она што го гледа голото око и она што го 
гледа објективот не е исто: метафизичката стварност на зголемената 
фо тографска снимка одбива да се изедначи со доживувањето на секој-
днев ната стварност. „Изневерување на стварноста“ во фотографската 
вис тина на реалниот свет (слично на режисерското изневерување на 
пи сателот на драмата): додека отпечатокот на природата во емулзијата 
е една стварност блиска на надворешниот изглед на моделот, нејзината 
вис тинска убавина е последица од работата на медиумот. За Ѕига Вер-
тов киноокото е посовршено од човечкото око, камерата може, покрај 
тоа, „бесконечно да се усовршува“, а очите „не можат да се направат 
по добри отколку што се“. Џон Макас не се согласува со тој вертовски 
став. Според него, „постојат многу начини за ослободување на окото“. 
Некои од нив ќе ги најдеме во Кастанединото искуство, но треба да се 
согласиме: ниедно усовршување на камерата не значи многу ако ис то-
вре мено не се обучува окото. 

Како што Вудсток, на свој посебен начин, се стремеше кон играни-
от филм, така и Zabriskie Point се стремеше, во извесна смисла, кон 
до кументарноста: повторно се работи за „младата, побунета Аме-
рика“; има ше овде и лица и песочни предели, музика, реклами на 
потрошувачка та идеологија, брканици и смрт, но не успеа тој залуден, 
неприроден Ан тониониев обид – својата невротична потрага по стил 
да ја сообрази со идеите на американската младина и со одликите на 
„подземниот филм“: главната личност во филмот, во куќата која му 
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припаѓала на не говото „духовно семејство“, веднаш ми рече дека Анто-
ниони имал друга вибрација, дека не ги разбрал. Потоа ми се причини 
дека и тој не го разбрал најдобро Антониони. Никој никого не разбира, 
заклучив во Вудсток, во црквата преуредена во кино, и потоа, во „Кота 
Антониони“, во тегобноста на пустината, откако го собрав и одзедов 
сето она што влегуваше во равенката. На падините на Кота Забриски 
го препозна вам местото на кое режисерот ја поставил камерата за сни-
мање на симболичната глетка на групна љубов – во тотал. Да не беше 
филмот, ве ројатно не би се изложувал на неподносливата жештина на 
летото во Невада: просторите на кои е сниман некој филм не се веќе 
истите, из разуваат некоја чудна особина на разоткриеност; тоа што сме ги 
виделе на платното ги менува во стварноста; речиси е точно паганското 
на сетување на некоја опасна врска меѓу снимката и снимениот модел 
– низ светлосна трага, животот се преселил во снимка. Како и да било, 
Го даровата деликатна осмоза factionfiction може да се примени од сами-
те почетоци на историјата на филмот како мешање на лимиеровскиот и 
мелиесовскиот принцип. 

Творецот бега од стварноста која ја креирал. L’Illusionistic fin de 
siècle. Под Мелиесовото движење исчезнува дамата, паѓаат само перду-
ви те, а потоа исчезнува и тој самиот. Па Делириум во студиото – ако 
се ќавањето не нè мами: сликарот си потпивнува и слика, платното го 
за лудува посетителот, во тепачката сликарот му ја откинува главата на 
по сетителот, телото станува од сандакот со главата во рацете – СЛИ-
КАРОТ СКОКА ВО СВОЈАТА СЛИКА И ИСЧЕЗНУВА ВО НЕА. 
(Мар гарит Јурсенар опишува нешто слично: за да се спаси од тиранот, 
ки нескиот уметник слика море, чамец и себе во него – чамецот отплову-
ва и исчезнува.) Во Гогољевата новела насликаното лице од портретот 
сле гува во ателјето и се вклучува во стварноста. Мелиес ја преобратува 
по стапката: стварноста бега во илузија.

Волшебникот Мелиес не успеа да се ослободи од театарското иску-
ство на „една точка на гледање“, но затоа постојано произведуваше иг-
ра на стварност. Задоволувајќи одредено барање (кое, можеби, никогаш 
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не било толку круто поставено) сè да биде „како во животот“, одредени 
твор ци поминаа голем пат за да стигнат онаму – непристрасно гледано 
– каде што почна Лимиер со филмот Влегување на возот во станица
та. Возот влегува во станицата. Животот наш насушен. Она што е, но 
ниш то повеќе од тоа. Или пак, уште еднаш, може да послужи изразот 
по веќе или помалку од животот?

Тоа напредување во круг е мошне изразено ако ја следиме постап-
ката независно од содржината. Да ја земеме, на пример, победата на 
со блекувањето на филм. Историјата на филмот не е толку стара, така 
што постојат луѓе кои ја паметат целосно. И помладите се сеќаваат на 
вре мето кога бакнежот на киноплатното беше забранет, иако, во исто 
време, во темнината на киносалата нему, на бакнежот, му се гледаше 
низ прсти, т.е. се дозволуваше. Тогаш почнаа молскавично да паѓаат 
еден по еден превезите на Салома и денес кожата стана облека. Па и во 
жи вотот се соблекуваме, зошто тоа да не го видиме и на киноплатното? 
Уште еден чекор понатаму и ќе се види што правиме кога сме целосно 
со блечени. Енди Ворхол не се двоумеше да го направи и тој чекор 
и – еве го неговиот одговор: Fuck. Некои тоа го сакаат така. Филмот 
прис тојно го нарекуваат Вива и Луј: тие двајцата, брборејќи за сешто, 
„прео ѓаат на работата“, внимателно се изложуваат пред камерата за 
да не им одземат на гледачите ништо од задоволството. Во време кога 
бук вално и не постои моралот во онаа класична смисла, па и нема по-
тре ба од освојување на каква било слобода во таа област, навистина 
не се знае што е постигнато со таквиот филм, освен ако не била целта 
она да го видиме како во животот. Влегување на возот во станицата. 
Вор хол, кога ни се чинеше дека победува во новата трка, стигна онаму 
каде што беше Лимиер на самиот почеток на филмот. Наполно сеедно 
е што тие сликаа различни случувања од животот.

Ворхол ја измени постапката. Додека неговите рани филмови „све-
дочеа за обидот да се дејствува на тој начин што филмскиот творец ќе 
ста не машина која непосредно го прима отпечатокот на стварноста без 
какво било нејзино емоционално толкување“, дотогаш производите на 
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не говата филмска Фабрика (Месо, Ѓубре на Пол Мориси, па Бунтот на 
же ните) се „знак на созреаната свест дека таквата цел е недостижна и 
дека уметникот мора да ја толкува стварноста, па дури и да ја отфрли 
ети кетата на уметник“.

Камерата никогаш не е неутрална. Вертовското credo, според кое 
ре жисерот не смее да се меша во стварноста, одвај да може да се при-
мени во мигот на снимањето, зашто земањето кадри од целината на 
ствар носта – веќе е нејзино организирање, преструктуирање. Монтажа-
та, пак, од тоа прави сосем нова супстанца. Во еден од телевизиските 
фил мови (Жена) употребив секвенца од Човекот со камера. Додека 
на монтажната маса ја синхронизирав со гласот на Џоан Баез, сфатив 
дека овие раздробени, бивши „животни појави“ овде претставуваат 
една молскавична стварност, нешто сосем друго во однос на она што 
биле таму од каде што се земени: како фактите прекрасно го допираат 
ира ционалното, би рекол Булгаков.

Појавата на галеби во Крстосувачот Потемкин оние што знаат сè 
ја проследија со прашањето: Од каде тие птици ако „наутро не летаат, 
туку мируваат некаде во трските или спијат врз брановите?“ – заборавај-
ќи дека за Ејзенштајновиот ред на летање на галебите можат да важат 
други правила. (Се разбира, кога се снима научен филм за птичјото 
царство, податоците се обликуваат поинаку.) Во нежниот филм Лет над 
мочуриштето Петровиќ не ги буди птиците во невреме, па сепак, тие ги 
„губат“ особините на птици водејќи еден, би се рекло, човечки љу бовен 
живот, исполнет со копнеж и несреќа, како нивното перје, според су-
ровите закони на современата бајка, да крие суштества од на шиот род.

Значи, задача на филмот не е да се избори за слободата на „преслику-
ва  ње на животот“. Новиот филм, сепак, не е огледало, препишувачки 
од  разен одраз на нешто што веќе е; тој е стварност која дотогаш не 
пос  тоела. Суштината на неореализмот еден италијански критичар ја 
оз  начи како повторно откривање на стварноста. 

Лимиеровиот Влегување на возот во станицата е чист документ, 
по даток за животот, самиот живот. Па сепак, дали е само тоа? Погледнат 
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преку лимиеровското искуство, може да изгледа дека филмот на Рене 
Ми натата година во Мариенбад е херметичен и „лишен од животност“, 
но не може да му се одрече вистинитоста. Дури и таа стварност постои, 
ако не на друго место, тогаш бездруго во Ренеовата имагинација.

Реалноста на Флаертиевиот Моана, иако е тоа парче на влажен и 
пре сен живот, речиси е нестварна и личи на русоовска утопија, бидејќи 
во неа се вмешал чувствителен човек чија најскриена природа се сос-
тоела токму од такви слики.

Двосмисленоста на секој филм (стварно–нестварно), Ејзенштајн со 
„колективната акција“ во Штрајк ја изрази како „откривање на ствар-
носта и магијата на циркусот“. Филмот бил снимен како журнал, „многу 
кадри можеле да бидат разбрани како документарни“, понекогаш се 
чинело дека толпата луѓе е сликана со „скриена камера“. Режисерот го 
обликува историскиот материјал, ја режира историјата. Ги разоткри ва 
фактите на нејзиното создавање. Грирсон не сака камерата да му биде 
ог ледало, туку – алатка. Покажувајќи исклучително чувство за акуму-
лираната енергија која доаѓа од самата длабочина на филмот, Гилиќ 
вни мава да не ги изневери фактите и да му дозволи на гледачот да се 
по сомнева дека сето тоа тој го направил со намера: ножеви, крв, кал, 
очи, сè изгледа како да е така затекнато, несвесно за објективот, препу-
ште но на акцијата на секојдневието (In continuo, Ден потоа). Но во двата 
слу чаја, последниот кадар, со неколкуте претходни, дефинитивно го 
ме нува целиот филм: документот е заменет со метафизичката точка на 
гле дање која, всушност, е земена од самиот почеток, но „подзатскриена“, 
со изразитата вистинитост во материјалот. 

Всушност, есејот за филмот не би требало да се обликува со зборо-
ви, туку со – филм. Коза која се разбива од острите карпи и коментарот 
за тоа како Курдите јадат месо, или сандак со мртво дете кој плива по 
ре ката... Документарниот филм (Земја без леб), како и надреалистичкиот 
Ан далузиски пес го откриваат идниот Буњуел, чие целокупно дело, би 
се рекло, можеби секогаш се потпира врз два моќни извора кои имаат, 
како некоја понорница, заедничка утока – иконографијата на филмот: 
„пое зија на факти“ и неприкосновеност на режираниот сон.
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Додека Буњуел ги режира и сведоштвото и илузијата, Макавеев 
ја забрзува постапката: во Невиност без заштита во игра се барем 
три стварности: настан од журналот, делови од првиот српски игран 
филм на акробатот Алексиќ, и она помеѓу. Кадри-раскрсници низ кои 
се вози сиот материјал. Фината иронија на овој „колаж на стварноста“ 
ја потврдува Годаровата теорема, но истовремено й се потсмева. Нема 
тео рија ниту практика во кои начинот на Макавеев нема да најде повод 
за своите непредвидливи „монтажи-атракции“. Но во методот во кој еден 
ре жисер се забавува, Вајда наоѓа можност – и покрај загрозената форма 
по ради брзината на снимањето – да постигне целосна сериозност. Сега 
сме, претпоставувам, во самото срце на темата. Во Човекот од железо 
ќе најдеме актери кои ја продолжуваат приказната во Човек од мрамор 
(љу бовта и бракот меѓу режисерката и Беркутовиот син), играното во 
до кументарното (актерот среде вистински случувања), филмски вести 
од последната деценија, документарниот филм: штрајк и насилство, 
филм-анкета, сцени од Човекот од мрамор кои некогаш морале да бидат 
исе чени, најпосле, и „игран документ“ – Валенса и потпретседателот на 
владата, за Вајдиниот филм, „го повторуваат“ потпишувањето на до-
ку ментот во бродоградилиштето, настан кој го видовме на телевизија. 
Фак ти, сведоштва, тековни случувања, вистински личности со изменети 
ими ња, „харизматичната личност“ на режисерот сред сето тоа – впеча-
токот е неочекуван, силен. Критичарите го толкуваат Вајдиниот филм 
како „един ствен случај“ во историјата на кинематографијата. Ги придоби 
не го вата „неверојатна способност не само да ја одразува стварноста туку 
и да ја доживува во мигот кога таа се случува“. Наслов во „Политика“: 
Филмот и животот – едно. Антониони и Копола се обидуваат телеви-
зи ската технологија да ја применат во корист на филмот; Вајда й го 
при ближи филмот на телевизиската драма на непосредноста, која е во 
би тот на телевизијата. Вајдината дилема: телевизијата уште не го нашла 
својот вистински израз. Што може да се види таму, а претходно истото 
да не сме го видeле на сцена или на филм? Па сепак, постои нешто. И 
Вај да се присетува: човек кој чекори по Месечината; востоличување на 
па пата, кој повеќе од еден час ги поздравува стотиците кардинали, секој 
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од нив – поинаку; пренос на спортски настани; напад со нож и вистин-
ска смрт на човекот кој има шекспировска трагичност. Искуството од 
директниот пренос на настаните! Вајда верува дека телевизијата ќе го 
пронајде вистинскиот облик на својата драма; тој ќе биде некаде во 
неј зиниот „неизвесен крај“, во непосредното присуство на настан чиј 
крај не ќе можеме да го предвидиме. На Вајда самата стварност, преку 
из викот на еден работник, му понуди наслов и тема: „Кога ќе го снимиш 
Чо век од железо?“ Милиони лица го бараат својот режисер. Ситуацијата 
на „неизвесен крај“ ја потврдува темата и нејзиното изведување.3

Познатата стварност е ткаенина од која режисерот исекува еден од 
свои те знаци. Од каде го набавува остатокот? Она што е најважно во 
сти лот? Или: кога е борбата во прашање, кој мисли на стилот?

Како што од едно исто искуство илјада луѓе, според рашомоновско-
то искуство, би направиле илјада различни филмови, така и снимениот 
филм ќе го видат поинаку, и таа пиранделовска многукратност – бес-
крајно ги намножува случувањата, го намножува самиот свет. 

Во еден момент на немирните трагачи, чие оружје се објективите, 
им се причинило дека најмногу убавина и вистина ќе откријат ако ги 
скријат своите камери и ги демнат неподготвените лица и скриениот 
живот околу себе. Тоа демнење од заседа потсетува на флаертиевската 
стрп ливост на Дизниевите луѓе кои од своите места демнат кога дабри-
те ќе излезат од своите скривалишта. „Несвесен живот“. Подобро без 
скрие ни трагачи и заседи. Платното знае како му нанесуваат боја, а 
бо јата знае дека е избрана. Па сепак, толку многу неочекуваност, како 
во сновидение. Всушност, сосем е сеедно дали Буњуеловата коза е 
тур на та од височина, дали случајно сме се затекнале во тој момент 
таму или, што е најмалку веројатно, со „скриена камера“ сме чекале 
таа да го направи својот значаен чекор. Никогаш патот по кој се доаѓа 
до целта нема да биде најпресуден за самиот резултат. Тоа е секогаш 
по веќе прашање на дарба отколку на начин.

3 Кон крајот на август 1984 повторно го гледаме филмот. Сега во емоцијата учествува и она 
што го знаеме – филмот го престигнаа случувањата, но некои сцени се пророчки.



99РЕЖИСЕРСКИ БЕЛЕШКИ

Треба стварноста да се фати за шепите, да не й се дозволи пред 
око то на камерата, свесна дека ја набљудуваат, да почне да се дотеру-
ва. Ка мерата не е „советодавец на доблестите“ (да се послужиме со 
Молиеровиот синоним за огледало). Никакво лакирање и додворување, 
во вистината е убавината. Но филмот не е просто препишување на 
живо тот. Видов едно возбудливо сиже: војникот раскажува во објек-
тивот за себе и за стравотиите на војната од која тукушто дезертирал. 
Човек, оголен живот. Вертовска вистина, повистинита од вистината. 
И потоа наеднаш ви се причинува дека тој живот, свесен за магичното 
око кое го гледа, одвреме-навреме почнува да „изведува“. Се разбира, 
немате мож ност да проверувате, ни потреба да се сомневате, премногу 
е сè сериозно, но секогаш сте подготвени да ја избркате, ако се појави, 
макар и не брежно, макар и за миг, онаа особена мимикрија блиска на 
објектите кои ги фиксира камерата. Тој вид на суета не се забележува 
само кај чо векот зад камерата, кај актерот, гледачот на квиз, политичарот, 
туку таа се забележува и таму каде што обично не се очекува нејзиното 
по ја вување. Можете да ја забележите и самата стварност како игра пред 
об јективот – исто како гимназијалка залудена од филмот.4 Висока школа 
на шминкање и лакирање. Поставена е „Mitchell“-камера, а природата 
веќе се брза да се преоблече и да се маскира, да се „разубави“. Сред 
бел ден, зад Улцињ се довлече бура за да биде пределот подраматичен. 
Пре дизвикувачката, фалусна природа на камерата. Но и кокетерија на 
природата која сака да биде оплодена и „овековечена“ во мигот на нај-
го лема привлечност. Антропоморфизмот погледна низ камерата.

Со повеќекратна скепса би требало да се испитува она што се 
за текнува во одблесокот. Неосмислените слики од огледалото не се 
филм. Ејзенштајн не сака камерата да му биде „објективен сведок“, не 
– бестрасно стаклено камера-око, туку филм-тупаница кој погодува во 
нос! Алиса поминува низ скршеното огледало. (Карлос Фуентес го тол-

4 Љубителот на жени ќе се насмевне, зашто не смета дека уметничкото дело „претставува 
природа, туку дека е само дело на природата“. Тоа сфаќање е сеопфатно. Вклучувајќи го и 
стилот на градините: „градината е, истовремено, сосем вештачка и крајно природна“.
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кува екранот како заспано око кое Буњуел го буди со камерата: камерата, 
спо ред него, ја презема улогата на жилет, шајка, игла за прикачување, 
шило за кршење на мразот – филмскиот поглед, како женскиот пол, 
мора да биде рана која не зацелува.) 

Свежината на стварноста е трајна исто како и убавината на Доријан 
Греј. Сите нејзини брчки и сета нејзина коб ги презема уметноста, исто 
како оној чудовиштен портрет. „...Како тој самиот, откако направил 
нешто грдо и страшно, да го набљудува својот лик во огледалото“. 
Све тот останува ист, а гребнатините влегуваат во делото. Или обратно. 
Здо гледува копнеж кон себе, што му се случило на самовљубениот син 
на Кефиз и Лириопа. Таа слика станала злокобно и погубно огледало 
за Доријан. „И како што сега во него се огледува неговото тело, така 
от сега во него ќе се огледува неговата душа“. Во часот на неговата 
опа чна смрт, портретот му ја враќа сета насобрана грдотија, со години 
гриж ливо собирана во проколнатото ткиво од боја.

А лордот Хенри ја сакаше глумата затоа што таа „е многу постварна 
од животот“. Вајлд, човек на парадоксот, вели дека во уметноста се огле-
дува набљудувачот, а не животот.5 Стварноста е нешто повеќе од обична 
пред метност, зад неа, според Пикасо, секогаш се наоѓа навестување на 
су перстварноста. „Реалноста се изразува во зависност од тоа како го 
гле дате предметот. Зелениот папагал е истовремено и зелена салата и 
зе лен папагал. Оној кој во него гледа само папагал, ја искривува ствар-
носта“. Намножување на стварноста, ете ја работата со која се занимава 
чо векот-камера. Но на филмот, зелениот папагал мора најпрвин да биде 
зе лен папагал, за да може потоа да биде и нешто друго.

(Од книгата ОГЛЕДАЛО, 280–292 стр.,  
превод Ацо Гогов)

5 Очудувачката Магритова слика Репродуцирањето забрането (Портрет на Едуард Џемс 
виден од зад грб): На човекот во огледалото не му се гледа лицето, сè се повторува, како 
огледалото да е – око на набљудувачот. Единствено буквите врз книгата Авантурите на 
Артур Гордон Пим се одразуваат обрнато. Оваа „обрнатост“ покажува уште една нијанса 
на „преобразување“ на животната граѓа во уметничко дело.



РОДЕНОВОТО ОКО

Што е, значи, вистината на театарот?
...Тоа е она чудесното.

Дидро: „Парадокс за актерот“

Што е театарот? Еден вид
кибернетичка машина.

Р. Барт: „Информативна полифонија“

На Меѓународниот театарски конгрес, во 1900 година, славниот 
гос подин Порел толку точно одговорил на прашањето што е, всушност, 
ре жијата – таа „почитувана и прецизна наука“, еднакво како и „моќна 
и суптилна уметност“ – што восхитениот Андре Антоан почнал да го 
ци тира, со чувство на „должност и задоволство“.

Сега, на крајот на истиот тој парадоксален век, по секакви револу-
ции, по бурното продлабочување на теоријата на медиумите и наталоже-
но то противречно искуство на самата режија, Пореловите изјави се 
чи нат недоволни, се очекуваат подинамични и подлабоки толкувања 
на професијата во која, како што веќе Јевреинов покажал дека 2 х 2 
може да биде како и 3 + 5, во „зависност од помалата или од поголемата 
теа тралност“. Обмислувањето за режијата, значи, сè уште е облик на 
пи шување по вода. Според тоа, за почеток, читањето на режисерската 
еле гија на Макс Грубе ми се чини најсоодветно – Режисерот творец 
на целината:
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Ги поздравуваат актерите воодушевено,
додека режисерот мирно си оди дома,
среќен во чистата уметничка совест,
и останува секогаш скромен.
Оти, колку подобра е режијата
толку помалку се забележува.
А тој, „творец на целината“,
не се гледа никогаш со лавров венец
и чека уште само со вкочанет поглед
уште на утрешната критика.
О слушателу, ако имаш син,
советувај го тогаш навреме
читај му ја често – тоа ти е татковска должност
оваа песна на опомена! Пушти го нека прави што сака,
режисер само никогаш да не биде.
Тоа е на мудроста последниот глас
– преплашен застана мојот Пегаз.

Слушајќи го своевремено Марко Тодоровиќ додека ги говори овие 
стихови на предупредување како пролог на мојот истоимен филм, мислев 
дека се поучни барем два заклучока за нив. Најпрво, се разбира, оној 
полониевски совет на синот за изборот на професијата, а потоа по малку 
потсмешливата процена за режисерот – творец на целината. Навистина 
е невозможно режијата да се набљудува поинаку одошто како уметност 
на целината, дури и кога й приоѓаме низ деловите од кои е составена.

Зашто РЕЖИЈАТА Е УМЕТНОСТ. СОСТАВЕНА Е ОД СИТЕ 
УМЕТНОСТИ И НЕЈЗИНИОТ ПОЧЕТОК Е ВО ПРИРОДАТА. Во изја-
вата за поезијата на Колучо Салутати зборот ПОЕЗИЈА го заменивме 
со зборот РЕЖИЈА, како една од можните дефиниции за уметноста 
која последна добила име. Именувана е на крајот, но од самиот поче-
ток – уште додека пештерските ѕидови биле означувани со ритуални 
цр тежи на животни и додека гатачот му вдахнувал религиозни емоции 
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на племето насобрано околу огништето – невидливиот, но сеприсутен 
дух на режијата го водел видот и го движел опседнатото тело.

Од крајот на XVIII век професијата е во гетеовска аура, а во XIX 
век, по мајнингеновците, ја насочува директната светлина на духовниот 
дви гател на скриеното „уметничко случување“: во беспримерна метаста-
за се појавува горостасниот лик кој расте цел век (во детството, како 
во некоја ненапишана пиеса на Введенски, веќе имал илјада години) 
– харизматичниот облик на режисерот се заканува да ги узурпира сите 
места во театарот.

Режисерот, господар на медиумите, како митски „господар на брое-
ви те“, решавајќи ја медиумската теорема, воведува нови мерки, сонува 
да го прекрои светот, не изразува само „количества, туку и идеи и сили“, 
вос поставува „рамнотежа помеѓу знаењето, чувствувањето, моќта“.

Во дваесеттиот век латинскиот збор медиум добива нова продор-
ност или барем уште едно значење. Медиум: она низ што се пренесува 
деј ството. Таинствeниот посредник на „задгробното општење“, во кој 
се отелотворува и се огласува покојникот, предизвикува неверување, 
а натприродната „материјализација“ предизвикува страв. Тоа што во 
окул тизмот го дочекуваме со скепса, во режијата навистина станува 
воз можно: Сара Бернар секоја вечер, кога и да посакаме, ни се враќа 
од проекторот.

Во истиот век човекот ги открива камерата и авионот, со кои почну-
ва да ги задоволува двата свои најстари копнежа: летањето и овекове-
чу вањето на својот движечки лик. Со пронаоѓањето на камерата, чове-
кот доаѓа до двојникот кој, како во огледало, во волшебниот одраз, ги 
пов торува сите негови процеси: анализа и синтеза на искуството, со 
на множување на стварноста создава низа „последователни светови“. Се 
ме нуваат правилата на убавото, низ камерата влегуваме во лавиринт кој 
не е ниту ѕид, ниту пустина, ниту дожд... Но многу личи на лавиринтот 
на сцената, врежан во животната граѓа.

Со откритието на електрониката, самиот живот, пренесен и без 
за вршеток, станува уметност – често е доволно окото на камерата само 
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да го уочи, да го избере и да го пренесе до гледачот. Кругот уште еднаш 
е затворен, но сè е проодно – стварноста и медиумите (о)стануваат 
споени садови. Уште еднаш сè се менува, па и професијата режисер и 
ог ледалото на сцената.

Во процесот на режијата, како и во многу филозофии, целината 
не е само склоп од делови, бидејќи „деловите добиваат смисла според 
це лината, а целината според деловите“. Психолозите на обликот, на 
при мер, сметаат дека „целината е пред деловите, дека е нешто што е 
повеќе од деловите и дека тие без неа воопшто не можат да се разбе рат“. 
Учењето на гешталт-психолозите е блиско до поимањето на режи сер-
скиот ефект. Сите елементи на претставата стануваат законити и ва-
жеч ки, дејствуваат на вистински начин дури кога се сместени во еден 
ор ганизам. Нишка по нишка, замислениот свет, како во магична преѓа, се 
вне сува во претставата во процес, најмалата честичка на содржината 
станува нераскинлив дел од целината која се оформува истовремено: 
нај првин не постои никаде, само во главата на режисерот, имагинарна е, 
замаглена, сета во насетувања, па сепак, й се наместуваат сите конкрет-
ни детали кои, едноподруго, излегуваат на пробите.

Значи, сликата на целината понекогаш, во почетокот, не е повеќе од 
облик во облакот, уште неартикулирано режисерско чувствување за све-
тот; меѓутоа понекогаш тоа е цврста почетна точка, негово емоционал-
но поаѓалиште, животно и естетско. Во тоа стојалиште се вклучува 
нај првин насловот на пиесата, па темата, па одреден текст кој, уште 
заеднички непрочитан, уште со самата поделба на улогите почнува 
да се менува, потоа се вклучуваат актерите, па просторот, а од самиот 
по четок целата организација и структурата на даден театар, на целата 
теа тарска ситуација на една земја. Па и на светот.

Режијата е во најголема мера филозофија на целината, „збир на 
сите науки и слободни вештини“, универзална уметност, низ работата 
на „органската природа“ градена од сите и од сè – актерот, текстот, 
гле дачот, просторот и звукот, светлината, организацијата – сè е граѓа 
на режијата, сè станува режисерски факт кој води кон режисерско 
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ре шение, оваа целосна уметност ја потврдува нивната припадност и 
един ство. Сè е поврзано со сите, како во кинеската поговорка. Невоз-
можно е безболно да се раздвојуваат режијата и текстот од актерот или 
просторот, на пример. И самиот обид за трајно раздвојување на театарот 
на неговите делови и функции укажува на „болест во методот“. Режи-
серот, се разбира, непрестајно ги преиспитува деловите и комплицира-
на та целина, сите нивни односи, сместувајќи го своето истражување 
во облик и епоха, во енергија и стил, во времето и историјата. Уште во 
по четокот на векот Томас Ман ги предупредил драмските писатели на 
не правдата која, од вообразеност, ја прават кон театарот кога сакаат да 
го претворат во сопствен инструмент: „Изведбата е уметничко дело, 
текстот е само подлога“.

Драмата, од која почнувале и на која, како на темел, й се враќале 
ис тражувањата, како во еден момент да ја изгубила централната позици-
ја и престанала да биде неприкосновено засолниште во кое се зачнува 
прет ставата. Духот на нелитерарниот театар излегувал од шишето во 
кое е затворен режисерскиот повик за помош, фрлен во океанот на из-
ли тените зборови: во нив, како што им се чинело на „правоверните“, 
то нело – преморено и изгубено – самото битие на претставувањето. Од 
раз ните режисерски работилници се појавуваат неочекувани обиди и 
нас лови. Разорните идеи за режијата на театарскиот простор, на акте-
рот и режијата на гледачите, како да донеле сè во прашање – со една 
нова феноменологија на режијата – па дури и начелата на театарот кои 
ва жат од дамнина.

Со сите медиумски искуства, принципот на литерарниот театар 
го мелат и два воденички камена, две авангарди, онаа од дваесеттите 
години, па и следната од шеесеттите, не помалку продорна. Во илјада де-
вет стотини и четиринаесетта година, кога Гавела ја режира првата пиеса, 
Шилеровата Месинска свршеница, Хлебников работи на усмртување на 
ја зикот, неговиот пролог Човекот од земјата на иднината (за операта 
По беда над сонцето), е напишан во футуристичкиот трансрационален 
јазик заум. Не е помала разликата од последната претстава на Гавела, 
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Гун дулиќевата Дубравка во Дубровник, и Бруковиот Оргаст во Персе-
полис. Се разбира, Заум и Оргаст се крајности, но се изразита рамка на 
она што се случува. Што видел Мејерхољд во Постојаниот принц? Што 
Гро товски, поучен од Арто (Театар на суровоста), направил од Постоја
ниот принц? Не зборови, крикови, туку една единствена партитура на 
кри кови. Што прави Буњуел од Хамлет? А што, повеќекратно, Кармело 
Бене!? Hommelette for Hamlet. Постојат и поумерени случувања: спро-
тивно на текстот, Крејча сите чеховски јунаци истовремено ги изведува 
на сцената. Гротовски покажува каде му е местото не само на Калдерон 
туку и на литературата воопшто во радикалниот театар. Од што, најпо-
сле, Вилсон прави театар? Од погледот на глувиот. Од цивилните војни. 
Од имињата на историските личности. Од два-три збора, во Гласовата 
пар титура, ги вртат во круг со Ајнштајн на плажата...

Ливинг театарот тргнува од Софокле, минува низ Брехт, за во прет-
ста вата да го вклучи и јазикот на хепенингот: играјќи ја Антигона, во 
хипи-ритуалот актерите й се жалат на публиката дека останале без аме-
рикански пасош, што им забрануваат марихуана, а потоа го применуваат 
ја зикот на „колективна мастурбација“, удари и плукање... Премиери 
има безброј... „Алхемискиот театар“, антитеатарот, паратеатралните 
ис тражувања, метатеатарот, поставангардата, постмодернизмот.

Почнува нова епоха, во која во срцето на театарот, навистина и де-
финитивно, се актерот/режисерот, без оглед на тоа кое место и углед во 
него го зазема самиот збор. Во истиот момент кога човекот почнува да 
ја губи вербата, театарот се посомнева во зборот, тоа некогаш безбедно 
ис ходиште на секој прикажувачки обид. Сè станува можно, сите правци 
се отворени, некогашната патека се преобразува во пат, проверената 
па тека во старт е прогласена за ќор-сокак... Одредено време се зборува 
за режисерскиот театар, креговската марионета, смеејќи се од музејот 
ма дам Тисо, очекува повик од посткронеговскиот режисер-деспот...

(Ова е погодно место и за осврнување кон текстови насловени вака: 
Ре жисер или опсада на моќта. Во нив се тврди дека постои режисерска 
„трој на власт: над авторот, над актерот и над публиката“. Политички-
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от израз овде е претеран и подметнат. Попрво би зборувале за тројна 
пот полност: писателот, актерот и гледачот напросто се согласуваат на 
ис конското право на поединецот, потпирајќи се на сопствената сјајна 
точка, да го истакне својот поглед на уметноста и на светот. Значи, не 
се работи за власт, туку за должност и за согласност.)

Делитеризацијата на сликата-филм се одрекува од литературата, 
но дури откога темелно е искористена, се отфрла како добро исцеден 
лимон. Веќе на сите им е јасно: зборот, како и сè друго, ако не е чин, ако 
не е акција, нема вистинско оправдување во прикажувачкото дејство. Се 
чи неше дека театарот (како и филмот во Павловиќевиот есеј) засекогаш 
й довикнува на литературата: збогум.

Она што ми се причинуваше пред четврт век е дека критичарите, 
гле дајќи во дрвото, не ја гледаат шумата, па не разгледувајќи го текстот, 
ја занемаруваат претставата; но тоа воопшто не значи дека писателите 
сум ги сметал за непотребни за театарот. Напротив, мислев, исто како 
што мислам и денес, дека (класичната) пиеса е драгоцена: во неа се 
насловот и време–просторот, светлината и толку други важни состојки 
на идната претстава. Од драмата, исто како од зрното на овошјето, ќе 
из лезат безбројни облици на плодот. И кога најмногу го почитуваш 
пи сателот, како што секогаш се правело во Гавелиновиот систем, и на 
раз лични начини кај Милошевиќ, Клајн и Ступица, сепак, се наѕира 
дека режијата е најмногу „енергија на судири“ што дејствува помеѓу и 
над текстот. Тргни го текстот за да помине актерот, му шепоти анге-
лот-чувар на режисерот... Режијата се промени. Во практиката, за нас 
е најпрвин важно тоа што стана поважна од новите пиеси, од кои било 
други запишани зборови. Сè помалку може да се каже дека е невидлива 
уметност. Кога најпосле блесна онаа изјава за режијата, или изјавата за 
векот: ова е век на атомите, кибернетиката, спутниците и режија
та, мислата е доведена во центарот. Режијата во светот, во главните 
прет стави, ја претвораше оваа точка на пресеци во оган. Некогашната 
нај голема пофалба на режисерот: тој знае што сака, стана недоволна, 
ре жијата почнува некаде зад знаењето.
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Живеејќи меѓу луѓето и работејќи со актерите, сме однегувале по-
треба својот театар да го ставаме секогаш во најширок „антрополош ки 
контекст“. Истовремено, пред наши очи се случуваа потреси во теа-
тарската практика, кои доведуваа до откритија во нејзината општа тео-
рија, и обратно. Апијовото истражување на светлината и музиката (или 
Станковиќевото спојување на месечината и песната, на пример), сме го 
доживувале во проверката на односот меѓу музиката и мракот, за почнат во 
завршната сцена на претставата Јунона и паунот. Гавелино вата поетика 
на расветлување продолжува во говорот на темнината, во „црната свет-
лина“ (во „поезијата на мракот“, би рекол сликарот Љуба Поповиќ).

Артоовите онирички визии ја насочуваат модерната режија, но ни 
тој нема секогаш докрај право: зборовите, според него, можат да ја имаат 
само онаа вредност која ја имаат во соништата. Мислам дека мора да ја 
за држат и вредноста со која се зацврстуваат во секоја друга стварност... 
Навистина, Крвоскок или Освојување на Мексико го подразбираат теа-
тарскиот прајазик во кој вокалите и консонантите се организираат во 
прасликата... Но зборовите во Чеховиот Галеб, и кога ги сонуваме, ќе 
за држат нешто од самотијата и од поезијата на секојдневието...

Секогаш останува важно прашањето за количеството и квалитетот. 
Тоа е само постојан обид за нова употреба на зборовите, за да може 
– според барањата на времето – во случувањата да биде надоместена 
воз држаноста во бројот.

По претставите правени околу еден единствен збор, и по искуство-
то со најкратката пиеса Воздив, многу е строга свеста за значењето на 
секој изговорен поим и артикулиран глас. Како што се уочува и полната 
вред ност на така отворениот простор помеѓу, зад, и над зборовите... Во 
тоа пренесување на акцентот на чујната тишина, во тие синкопи пламти 
ко реодрамата, се зачнува неодоливиот „театар на глетки“, препуштајќи 
им ги зборовите на речениците...

Денешниот театар го создава својот јазик со распределување на 
идеите и сликите. Доколку во нив се распрскуваат и зборови, дотолку 
по добро, огнометот во разумна мера го развеселува срцето.
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Театарот ја испитува сопствената граница. Прикажување на Госпо
дарот на броевите: наместо зборови – бројки, бројни знакови. Лудата 
прет става во која се слушаат само зборови од светските менија завршува 
со канибализам – убаво воспитаните гости за десерт го лапаат детето 
на домаќинот, се разбира, срцето и црниот дроб се сурови, устата на 
ла комецот е црвена од крв... Построгата употреба на зборовите доведува 
до преиспитување на сите други фактори на претставата...

*   *   *

Се разбира, и организацијата е пат до естетиката. Компјутерот е ме
тод. Режисерот е човек на организацијата. Принципот на доведува ње во 
ред е дел од суштината на режисерскиот ангажман. Според природата на 
нештата, режијата е вклучена во сите процеси на театарот. Ше фувањето 
со театарот, неговата правна положба и општествениот трет ман, по-
литичкиот аспект, не само сценската поезија, проблемите на вкупната 
рецепција – сите тие работи се незамисливи без учество на режисерот, 
никој во негово име и без негова согласност не може да ги извршува.

Ми се чини дека сегашната организација на нашиот институциона-
лен театар се карактеризира со хаос. Во суштината на театарот царува 
рас тројувањето, безредието што обзема сè го има допрено и ова навидум 
по властено делче од светот.

Театарската претстава која ја гледаме, некогаш санкросанктна, 
сега може да ја сопре секој – и актерот кој (принуден!) тоа сè почесто 
го прави, и сценскиот работник не работејќи го она што би требало да 
го направи, и луѓето кои се задолжени на претставата да й обезбедат 
гле далиште и публицитет, и гледачот кој, од безбедната темнина, со 
праќка настојува да ја погоди актеровата осветлена глава... Секој игра 
не која своја мала, паралелна игра и улога. Театарот денес потсетува на 
онаа Крилова басна: секој влече на своја страна и во своја корист. Така 
доаѓаме до иронична ситуација во која шемата на организацијата има 
привидна метода.
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Откако веќе го напуштив театарот, ми беше поставено прашањето 
как ви се положбата и улогата на режисерот во нашиот современ театар. 
Како и некогаш, на ова прашање и сега би можел да одговорам барем 
два пати, различно.

Првиот пат од огорченост: улогата на режисерот во нашиот театар 
е никаква. Покрај тоа, постојано се влошува.

Слушав тажаленки дека со воведувањето на самоуправувањето 
во општеството и во театарот опаѓа моќта на режијата. Би вредело да 
се изврши сеопфатна анализа и да се утврди дали е злоупотребено са-
моуправувањето или, пак, режијата. Тој облик на управување, речиси 
утописки идеал, особено е заострен во театарот, во кој творецот често 
со надгласување се доведува во ќор-сокак. Нормативните одредби на 
ор ганизациската шема на театарот би требало да служат за што побрзо и 
што поедноставно изразување на уметничките идеи, а не да го оневозмо-
жу ваат раѓањето на претставата. Самоуправувањето е прекрасно, но 
какви самоуправувачи сме ние, се прашува скептикот во кошмарот на 
злоупотребите прикажани низ различни облици на мимикрија. „Јас 
во општо не се разбирам во економијата, во финансиите, самоуправу-
вањето е можеби извонреден принцип и систем за државата – немам 
право на свое гледиште, бидејќи едноставно не се разбирам во тоа 
пра шање. Но во театарот, мислам дека е штетно. Тоа добро го гледам. 
До броволната диктатура – тоа е единствениот облик на управување 
во театарот. Доброволна диктатура. Не насилна, туку доброволна“, со 
сво јата претпазливост ни зборува Товстоногов во јавниот настап на кој 
го повикавме: „Со мнозинство гласови, во уметноста ништо не може 
да се реши. Можеби вие не се согласувате со мене, но јас мислам дека 
во уметноста може да се зборува отворено. Друга работа е што имаме 
криза на водството...“

Гледани од оваа перспектива, „советите на режисерот“ кој имаше 
намера да ги воведе Ступица, сега личат на режисерски ветерници без 
ветер. Секој режисер би морал да има свој театар. Таа предност не е 
во поседување на оние на кои им припаѓа. А театарските претстави се 
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важни делови од биографиите на сите оние кои создаваат. Сознание-
то дека во понижувачки услови не можат да ги остварат своите идеи, 
чувството дека дигнитетот на режијата е доведен во прашање, го тера 
ре жисерот на барање нов „правилник на однесување“. 

Со ветер и оган во главата, еден по друг, нашите режисери го на-
пуштаат театарот. Незадоволството од скратувањето на творечкиот прос-
тор е причина за режисерскиот егзодус, на кој не му се гледа крајот.

Патувачкиот актер е заменет од патувачкиот режисер, првиот наш 
ду ховен гастарбајтер, со секогаш подготвен багаж. Во чизми од седум 
милји, режисерот-скитник, како Ахасфер проклетникот или, поточно, 
како родоначалникот Јоаким Вуиќ, чергари од театар во театар, од град 
во град... Интелектуална „проститутка“ без корен и станица, без дом и 
ог ниште, ја остава режисерската икра секаде каде што ќе се најде. Овде 
вреди да се бараат одговори за алибито на режијата, за нејзината свест 
и совест, за влијанието во општеството. Режисерот гостува во својот 
по ранешен театар одвреме-навреме, секогаш со повеќе носталгија за 
по минатите подобри времиња, она што минатата година уште изгледало 
неприфатливо, сега се чини како идила. Некој како син развратен за-
се когаш се враќа на некогашното работно место, признавајќи ги така 
уморот и поразот. Во најсреќниот случај, се фаќа за секоја шанса како 
за јадица: едната претстава почнува на југ, а на претходната, на север, 
уште ниту премиерата не й ја дочекал. 

Режисер во чизми од седум милји: уште една брза метафора.
На Коста Спаиќ му се чини дека Кралот Лир го работи со фантоми.
Георгиj Паро кружи околу театарот како „Санта Марија“ околу 

Локрум.
И Виолиќ е надвор.
Бајчетиќ режира во Норвешка.
Георгиевски, познат скитник.
Беловиќ пишува стихови. На забелешката дека пишувањето не 

може да ја надомести режијата, одговорил низ смеење (кое секогаш 
ме потсетува на Велс): „Собирам сила... Да одиш денес на проба, тоа е 
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како да й влетуваш на хиената во челуста... Сета напнатост која сме ја 
пре дизвикале работејќи, ни се враќа како бумеранг...“

Маѓели, затекнат на аеродромот, ни самиот не знае каде е и каде 
тргнал. Оди во Загреб, бидејќи таму добил соба за книгите и работа.

Унковски предава режија во Америка.
По премиерата го среќавам Шедлбауер на рецепцијата на хотелот 

„Путник“ во Нови Сад, еден ден подоцна на рецепцијата на „Европа“ 
во Сараево – почнува нова претстава.

Малкумина се режисерите кои се скрасиле: Јовановиќ се повлече 
од среќниот азил во кој пишуваше и режираше, тоа го прави таму каде 
што ќе го одведат околностите. Бурхан во својот јазик среќно ги собрал 
истомислениците, не се откажува и наспроти тешкотиите, низ тр њето 
ги бара ѕвездите, но повеќе има трње отколку ѕвезди. Одејќи си не баш 
среќен од Белградското лето, Ристиќ се „смири“ во Суботица, каде што 
ја изведува својата режија на градот, КПГТ, па Будва-театар и режија 
на YU-просторите,1 зачекорува сè подлабоко во светот... Се оби дува во 
невозможното и – што е чудно – тоа, за среќа, му поаѓа од рака, барем 
засега. Харис Пашовиќ го прифати Југословенското драмско позориште...

Другите, сред сеопштата еремијада, настојуваат да ги најдат своите 
Ѕвездари, Пивари, Магази, сцени, прибежишта и тимели. Со помал или 
поголем успех, но и како по правило, секогаш краткотрајно. Пример-
ниот Дино Радоевиќ, за жал, не е веќе жив, но неговото режисерско 
прашање од 1968 година (вознемирени, па изневерени), не изгубило 
од врелината: „Значи, изгледа дека денес единствениот можен дијалог 
со општеството – е да се кршат прозорци!... Што се случува денес со 
театарот?... И мене лично ме интересира... одговорот на прашањето – 
што може и треба театарот да направи денес, во ова општество? Дали да 
престанам да бидам режисер и да се учам да правам молотови коктели 
или сè уште можам да бидам режисер?“

1 Ристиќевиот ЈУ-ФЕСТ е далечен и плодоносен резултат од идејата на Ступица за Под-
вижен театар – актери и режисери собрани од сите краишта на земјата, играат претстави 
патувајќи низ целата земја...
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Ние сме нација на актери, се слуша воздишка, или признание, како 
са кате. Постојат вистински режисери, сè повеќе ги има, во добрите прет-
ста ви (кои, наспроти сè, сепак се прават!) се објавува големата дарба 
на поединци, но... Вџасен, режисерот набљудува што му се случува во 
по драчјето на претскажаната слава.

Меланхоличниот лик на Стерија од плакатите, удвоен во облаците 
(како и јубилејниот, со ружи), со тажен поглед ја следи ситуацијата и 
во неа талентираните режисери кои излегуваат од школување како од 
рај ската долина, за да пропаднат во негативната утопија на нашите 
за труени медиуми во кои, всушност, ничија положба не е решена, а 
нај малку на режисерите.

Знамињата на југословенската режија висат на половина копје.
Меѓутоа, народот вели дека во секое зло има и добро.
Мијач режира речиси во сите престолнички театри, не му припаѓа 

до крај на ниту еден, давајќи на тој начин свој придонес во создавањето 
на белградскиот театарски простор.

Од една страна, театарот негува одредена култура на глума, од друга 
страна, режисерите, движејќи се од театар во театар, ја влечат во себе и 
со себе, како светлечки нишки, есенцијата на сопственото потекло и на 
своето наследство. Доаѓајќи од југ кон север (или обратно) во новиот 
теа тар, режисерот го шири својот културен простор како што некогаш на 
источниот плоштад народниот раскажувач ја простирал својата волшеб-
на черга. Режисерот од исток го прави истото тоа на запад. Режијата ја 
„пре мрежува“ целата земја. Така, режисерите-скитници на повеќе раз-
бои го ткаат единствениот простор за игра, огромниот ќилим-сцена во 
Ју гославија на која работеле многумина, не често но посветено; секоја 
нишка и шара на оние кои ја создаваат, секоја поединост е изразена и 
пре познатлива, но истовремено, и комплицираната целина на ткаењето 
има систем на идентитет. Таа летачка сцена не познава географски 
и идеолошки, економски или какви било други граници, таа е духовна 
ка тегорија, збир на внатрешните вредности на сите кои ја прават. Нешто 
слободно и еластично, што невешто ја менува својата содржина и ме ра. 
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Театарот, како и секоја енергија, има нагон за распростирање на деј ства-
та, како Дон Жуан, трага по новите светови кои ќе ги маѓепса.

Режисерите ги преминуваат меѓите на државата и на политиката, 
кои често не се повеќе од бодликава жица, ним татковината им е сцената. 
Би требало да се напише цела книга за странците во театарот. Михајло 
Исаиловиќ, роден во Романија, образован во Виена, играл во Нирнберг, 
Прага, во Америка и во Русија, за да даде важен придонес во белград-
скиот театар. Димитар Ќостаров, роден Бугарин, еден од втемелувачите 
на театарската уметност во Македонија, се школувал кај творецот на 
мо дерниот бугарски театар Николај Осипович Масалитинов, Русин, 
некогашен член на МХАТ. Впрочем, токму Ќостаров е првиот гостувачки 
ре жисер во Југословенското драмско позориште. Потоа Андрејев, па 
Верешчагин и Ракитин. Маџели. Шербан во Америка, Барба во Данска. 
При мерите се безбројни. Токму како кај Шекспир – целиот свет е театар. 
Таа огромна планетарна театарска сцена глумата и режијата сакаат да 
ја исполнат и да ја обединат, барајќи човечки истозначности (без оглед 
на нивното потекло, раса и класа), а совладувајќи ги сите препреки кои 
стојат на патот за цврсто поврзување на луѓето...

Во таквата длабока потреба се наѕира зачетокот на антрополошки
от театар, без разлика на тоа какво толкување му се дава. 

Луѓето од театарот знаат дека, не откажувајќи се од потеклото и 
ко ренот, мораат низ своето дело да станат граѓани на светот.

Потрагата по вистината која е „само почеток“, и во театарот подраз-
бира различни патишта. Од памтивек се сметало дека главната вистина 
се наоѓа во срцевината на сопствената традиција. Откривајќи ја, низ 
па тувањето и работата, својата мапа за размена на духовни моќи на сите 
кон тиненти, Питер Брук дошол до заклучокот дека е важна вистината 
на моментот, во која се содржи сеопштото духовно наследство. Затоа, 
во театарската порака повикува на здружување на светското искуство: 
„Кога ќе дојде до проникнување на повеќе влијанија од нивните усогла-
су вања, и од нивното меѓусебно несогласување може да се роди една 
нова визија, свежа и чудесна... Во минатото добрата театарска трупа 



115РЕЖИСЕРСКИ БЕЛЕШКИ

настанувала на контрастот на типовите и животната доба на личностите 
од една иста култура, денес овие театарски спротивности можеме уште 
да ги засилиме повикувајќи во трупата актери од различно потекло. 
А таквата постапка му одговара и на светот, во кој поголемиот дел од 
пуб ли  ката се состои од сè побогата мешавина од раси – каде што дури 
и внатре, во една иста култура, секој поединец е условен од сè побогата 
ме шавина од општи влијанија“.

Како и да е (или наспроти сè), задачите на режисерот се неизмер-
но зголемени. И тој е подготвен да ги изврши. Во неговата природа се 
так виот ризик, таквиот напор и таквата борба. Не само затоа што жале-
ње то ми се чини непригодно, туку на поставеното прашање одговарам 
уште еднаш, со надеж: режисерот не режира само една претстава, туку 
го режира целиот театар, целата театарска ситуација; не прави само 
филм, туку ја насочува кинематографијата, учествува во режијата на 
це локупниот прикажувачки дух на нацијата. И на светот. Положбата на 
ре жисерот кај нас, заклучувам, ќе биде онаква за каква што режисерите 
ќе се изборат со својата вкупна работа.

Ако во овој поприличен хаос, во растечката ентропија на крајот 
на векот и милениумот е претешко да се пронајдат правилни одговори 
на предизвиците на времето, би било добро режисерот да може барем 
да ги постави најпотребните прашања. Режисерот е, значи, и понатаму 
човек со неочекувана и убиствена интерпункција.

Всаден во своето време, актерот е секогаш современ. Филмот овоз-
можи пред нас да доаѓаат дела од нашите предци во професијата. Но 
постојат и други одвај уочливи или недофатливи патишта за пренесува ње 
на прикажувачкото наследство од колено на колено. Во работата на ак-
терот во сегашно време учествува целата старост на претставувањето, 
сите актери кои му претходеле соработуваат со него, тој е наследник на 
искуството на сите традиции, тој е оној кој проникнал низ „колектив-
но то сознание“.

Во генетскиот код на еден актер е забележан светот. Во родосло-
вието му е соновникот: попис на сонувани битија и нешта. 
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Катакали ламбата запалена во знак на почит кон уметноста – и 
древ ниот театар така работи на „имиџот“ на радикалната авангарда, 
како и Вилсон или Брук. Уште едно враќање на Станиславски и Арто, 
со „сиромашниот театар“ на Гротовски, доведува до неизбежниот зак-
лучок дека не е зборот светлосната точка во која се собираат, како во 
ма гична леќа, сите елементи на претставата, тоа не е ни просторот, ни 
ре жијата, макар била и „канторовска“, туку тоа е исконскиот театарски 
чинодејствувач, дервиш, маг, шаман, јокулатор, глумец или како и да го 
ви каат – АКТЕРОТ. Дали досега токму сите „револуции започнувале 
од сцената, а требало да започнат од актерот“?!

Припадникот на австралиското домородно племе Варамунг местото 
на дејството го означува со мистичен цртеж на сопствената кожа. Или 
врз земјата која ја гази играјќи. Се разбира, театарот не може да биде 
вон од актерското тело и глас, така допира до границите на сетилата 
на гледачот. Границата на сценскиот простор е духовноста на гледачот, 
тука се наѕира материјализацијата на бескрајноста на театарското игра-
лиште. Исто како античкиот сиромав и мислител, актерот носи сè со 
себе: човечкото тело е единствениот, но доволен, бесконечен простор 
кој треба да се исполни со глума. Класичен пример: Перо Квргиќ на 
поучен начин тоа повеќепати го докажува преку ликовите на Месарот 
од Абервил. Младиот актер игра дваесет улоги од Страдија, сам. А 
Бекет, низ Последната лента, уверува дека ниту сцената-човечко тело 
за преобразба не е неопходна, па во најголема мера ја прави невидлива: 
чо вечкиот глас станува сцена. И од шамановото грло излегува сценогра-
фија, исто како што индискиот актер, опишувајќи ја со зборови сликата, 
создава „јазичен декор“.

И сè е уште еднаш изменето: размерите се поинакви, акцентите и 
син копите се поинаку распоредени – во годината на застрашувачкото 
ну клеарно озрачување и новоговорот, Хамлет не е баш мутав и не е 
само во подрумот, но сè уште ја чита онаа книга во која нема зборови: 
со сем белите страници ги пополнува со подвижните слики на жестоката 
(не театарска) стварност.
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Меѓутоа, зар Јан Кот веќе не го најави крајот на Невозможниот 
теа тар? Само артоовскиот крик веќе не е доволен. Групната копулација 
на гледачите и актерите на сцената не е веќе во мода – непримерен „под-
реализам“ (израз на суетниот сликар Шумановиќ), избрзаното прогла-
сување на пробата за претстава имаше само теориска допадливост за 
струч њаците и минлива љубопитност за гледачите, „псевдокласичниот 
Оргаст во Персеполис беше само бладање“...

Не занемарувајќи го телесниот говор, актерот ги зголемува смисла-
та и дејството на малобројните (преостанати) неиспилени зборови, ете, 
пи сателот е сепак вратен во мејерхољдовскиот љубовен четириаголник: 
актер–писател–режисер–гледач; режисерот и писателот (о)стануваат ко-
муникациско насочување – интеракција, енергија, струење од актерот 
кон гледачот, и назад.

Режијата, таа „уметност на интуицијата“, во најголема мера е после-
ди ца и плод на „соработката на материјалот и фантазијата“. Режијата 
соз дава дејства и чувства, но досегнува до идејата и етиката. Токму 
како и mixed media, режијата – таа „интердисциплинарна уметничка 
ак ција“ – смета на дефинитивната „сензибилизација на публиката“. Со 
по мош на актерот. И со другите соработници.

Гетеовско-наполеоновската досетка за прераспределба на улогите 
на судбината и политиката станува не само документарна театарска 
ствар ност. Режијата и глумата повеќе не се двоумат да покажат дека 
глав ните метафизички прашања (кои сме, каде одиме) не се помалку и 
по литички загатки. Гледачот станува политичар со повик и обврска да 
мисли како филозоф... Но дури стилот и обликот се извори на вистински 
фас цинации! Се насетува една медиумска уметност која, најпосле, ќе 
про говори самата со себе.

Централната личност на интермедијалната уметност е човекот-
актер. Но и него го доведува во прашање човечката љубопитност низ 
раз војот на технологијата. Чапековата драма РУР (Росумовите универ
зални роботи), која помеѓу двете светски војни го воведе во речникот 
пои мот робот, ја поттикнува фантазијата: „новата раса без предрасуди“ 
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го игра својот театар на „паметни машини“. Но и овде не е крајот на 
ис кушенијата. „Просторна машина“ – театарот ја дроби последната 
ствар ност.

Кон крајот на милениумот самиот свет станува медиум. Пред засе-
когаш да исчезне во атомската печурка како лошо одиграна театарска 
претстава. Актерот го одржува потребата на човекот да комуницира со 
жи вите битија. Прашање е во кој момент гледачот веќе не ќе може да го 
раз двои живото битие од крв и месо од „живото суштество“ од светлина: 
со вршен холограм – актерот го добива својот електронски двојник. А 
ре жисерот, пак, станува машина која свири на електронски копчиња.

Малро ги уочува параметрите на естетиката која исчезнува со веко-
вите: актерот на сцената е една мала глава во големата сала, актерот 
на филмот – е една голема глава во малата сала.

Во Лондон присуствувам на најавата на почетокот на крајот – во 
ла серското претставување се менуваат размерите на актерската глава и 
суштината на дејствувањето: огромната, холограмска глава (4 м!) на Ло-
ренс Оливие го запоседнува театарот во претставата Време и пророчки 
ги насочува големите теми на светот.

Патоказ во театарската историја, електрифицирачки спектакл 
со вонземски ефекти – SF-приказната на Дејви Кларк, Време: човекот 
веќе се прошетал на Месечината, се стреми кон уште подалечните 
ѕвезди, но истовремено, ја загрозува чистотата на вселената и на својот 
вид, па Мелхиседек, Господарот на Времето, одлучува да ги испита суш-
тествата од Земјата и да утврди дали треба да ги упати во Универзал ниот 
мир или, пак, да ја заврши историјата. Во својата Галаксија префрла 
при ме рок од Земјата, човек кој најдобро зборува кога пее, една рок-
ѕвезда и не говата придружба, па почнува процесот во Космичкиот суд. 
Рокерот Крис, Орфеј на технолошката револуција, со пеење се обидува 
да ги ма ѓепса „вселенските сили“ и да му ја обезбеди иднина на чо-
вештвото... Но не е приказната тоа што ја запали публиката. Ниту пак 
музиката или Клиф Ричард. Она што возбудува на нов начин е досега 
невидената ре жисерска спрега на технологијата и сценскиот облик: во 
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моментот кога, на пример, пејачот „ја менува галаксијата“, ласерските 
светилки и квад рофонскиот звук се во таква брзина и созвучја што на 
гледачот му се одзема здивот, му се чини дека е подигнат од столчето, 
опфатен од летот. „Театарот и неговото гледалиште се пренесени во на-
дворешниот прос тор во најтехничката глетка што е видена некогаш. А 
највџасувачкиот и најоригиналниот ефект е појавата на Лоренс Оливие“.

Лоренс, во улогата на Акаш, Последните Зборови на Вистината, 
всуш ност, воопшто и не се појавува „во живо“ на сцената. Го замену-
ва неговата зголемена, „жива скулптура“. Тит Андроник во театарот, 
не заборавниот Хамлет на филмот – Оливие најсилната реакција кај 
гле дачот ја предизвикува седејќи дома, а присутен на сцената како 
ни когаш досега: неговиот холограмски одлив, тридимензионалниот 
пор трет со неземски поглед и со вонвременски глас од светлина и звук, 
како божество, емитува пораки за смртта и за љубовта...

Одамна земјакот на Оливие, режисер и визионер Гордон Крег, сме-
тајќи дека човечкото тело по природа е неупотребливо како материјал 
за уметноста, сонувал за супермарионета која ќе овозможи изведување 
на секаква замисла. „Доколку ви успее да пронајдете во природата нов 
ма теријал кој човекот уште не го употребил за да ги вообличи своите 
за мисли, тогаш можете да кажете дека сте на вистинскиот пат за да соз-
дадете нова уметност“. Дејството на ласерите и на холограмите (триди-
мен зионалните движечки слики) се едни од тие нови материјали.

Вџасувачки заклучок: најголемиот англиски актер, однегуван со 
по фалби и аплаузи, овенчан со благородничка титула за заслуги во глу-
ма та, предизвикува овации за улогата во која физички не е присутен на 
сцената. Се разбира, живиот актер е незаменлив во театарскиот сис-
тем кој го познаваме. Меѓутоа, започната е и театарската „одисеја во 
все лената“. Живиот, ненадминливиот Оливие е заменет со „слика од 
свет лина“, со својот „тридимензионален портрет“ во огромни размери, 
во ласерска светлина: „возвишен, убав, далечен“, а сепак, сеприсутен во 
секој дел на сцената, скулптура „од другата страна“ која зборува како 
ожи веана Сфинга, со електронски зборови.
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Цврстиот „брак“ помеѓу уметноста и науката е склучен. Новото 
по главје на театарот почнува.

Прикажувачките уметности, значи, нема да бидат поинакви одошто 
ќе биде светот и гледачот, во документот или во хепенингот. Во 2001 го-
дина, ако не и порано, веќе во fin de millénaire, претставата на новата 
чув  ствителност ќе биде онаа со која ќе господари актерот-холограм (или 
некој друг): ако во рубинското осветлување се игра љубовно соединување, 
ласерот од два лика за час ќе направи еден, ако се игра смрт, движечкиот 
холограм во просторот ќе се распрсне како ѕвездена прашина.

Но, пред тоа, во прашката „Латерна магика“, од Одисеевото лу-
тање по ласерското море добивам морска болест, вознемирување до 
по враќање. Меѓутоа, узурпирањето на физиолошките процеси на гледа-
чи те е ништожно без естетското возбудување... Или е застрашувачка 
ма нипулација, како во Бонами-Дебреовата визија во последните години 
на следниот век, за кој слушав на часовите по режија, вознемирен веќе 
и со постојните методи на догмата: за да ги оствари политичките цели, 
владата со театарот ги усмртува сетилата и свеста на поданиците – 
во времето на претставата која ја следат во полулежечка положба, ги 
обвиткуваат извонредни мириси и музика, наметнатите емоции им ги 
чистат главата и срцето... 

Со гледачот е правено веќе сè што е можно во денешните услови и 
технологии: гален е, занемаруван и напаѓан, наркотизиран во седи штето, 
врзуван за него со коноп и полициски бркан од простор во простор, те-
пан, полеван со боја, засипуван со измет, плашен со оган и меч, но поен 
со вино и хранет со леб, наговаран јавно да води љубов со глумците, 
со еден збор, љубен и плукан, презиран и обожаван... Како со сите 
рас по ложливи средства да му се проверувани вредноста, стрпливоста 
и отпорноста.

А потоа претставата Суз/о/суз, радикална и продорна, движејќи се по 
„артоовската идеосфера“, ја допре границата: изведувачите јуришаа на 
гледачите со некакви опасни мотори за електрични пили, чудејќи се зошто 
исплашениот народ бега. Каталонските еретици, покрај претставувачката 
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дарба, искажаа смисла за хумор и математика со изјавата дека гледачите 
се безбедни „бидејќи, кога секоја ноќ би убивале по дваесет гледачи, 
повеќе не би имало публика“. И веднаш потоа, шеретското признание: 
„Она живо месо што го јадевме, всушност, беше чуварот на салата“.

Тоа, всушност, беше последната работа што никогаш дотогаш не 
се случила – канибализам во театарот, актерот го јаде својот гледач, 
или обратно...

Меѓутоа, и „третото око“ упорно го бара својот театар.
Присуствував на една хипнотичка сеанса во која пациентот-ме-

диум, со посредство на волјата на психијатарот-истражувач, одедри 
во следниот век, од каде што го пренесуваше описот на театарот на 
ид нината: крајна подвижност на граѓата и на целата сцена, непознати 
пул сирачки материјали; сместен во јадрото, во центарот на светлината и 
звукот, додека од потсвеста во свеста му течат потресни слики, гледа чот 
го обзема дотогаш непознат сетилно-религиозен (ирационален) занес, 
како да е поставен во космичка школка – со чувство на совладана Земји-
на тежа и на познатата просторност – тој е подложен на чувствување 
на непрестајна левитација: успение на небото...

Ниту во иднината нема да биде ништо што веќе не било во мечтата.
Своевремено, патувајќи по Аризона, препознав „вулканско поле“ 

како можен Фордов екран, или сцена за летала на некои тукушто от-
криени галаксии. Пред и потоа, од неколку угаснати вулкански грла, 
како од кратери на римскиот театар во Оранж, го набљудував неговиот 
про менлив покрив – „вечната поворка на небото“ (Рилке). Меѓутоа, 
до дека богатиот колекционер на современата уметност Роден кратерот 
го нарекува „Сикстинска капела на Америка“, 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 
ста нува – сцена на облакот. Но како што моето сеќавање за круната на 
ме галитската архитектура Стоунхенџ – трепет на сончевата патека на 
жрт веникот во огромни камени блокови, без жив глумец-свештеник – 
ми е само пусто ехо од неолитот и бронзената доба, така и во празниот 
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простор на „галеријата на небесната светлина“, чиста, прозрачна, со 
це лиот „шум на ѕвездите“, нечовечните небесни тела не се доволни 
иг рачи за очекувањата на театарската фантазија.

Навистина, Џејмс Тарел баш и не очекува гледачи (тој проект, кој е 
„неш то многу повеќе од уметност“, одвај поднесува тројца набљудувачи 
днев но), нему му е доволно што просторите самите себе се набљудува-
ат. „Роденовиот кратер содржи во себе знаење и тој располага со тоа 
знае ње. Тоа е некој вид око, нешто што самото себе се забележува... 
Кога сте таму, тоа има визија“.

Паратеатарското поклонение на пресушениот „огнен брег“ (со сеќа-
вање на Гротовски), всушност, е можен придонес кон новата естетика на 
следниот милениум, угаснат како што е и самиот вулкан: гледачот не го 
бара актерот, а претставата се задоволува со обновување во самата себе. 
Мислам на ова, на заодот на сонцето, гледајќи ја Орестија со „обожа-
ва телите на небото“, среде каменоломот, чија најбогата жила досега 
до растопените карпи во самото средиште на Земјата, па се чини дека 
ис товремено сте во вулканско грло и во древно мегалитско светилиште 
на култ кон Сонцето. Ниту празната природа (со сета занесна убавина) 
ниту технологијата (непресушниот извор на новите фасцинации) не се 
доволни: човек на човека му е најсилното доживување, во театарско то 
„хомогено поле“ мора да се движи пред сè и по сè – жив актер. Ми лијарди 
години на геолошко време и космичка (бес)конечност од теа тарското 
стојалиште не се ништо, без трошниот биолошки песочен ча совник низ 
кој истекуваат одброените секунди на гледачите. Трусната поч ва на ан-
трополошката сцена се наоѓа токму во пресекот на тие три вре миња...

Низ истиот центар поминува сета традиција, таму се вкрстуваат 
сите теории. Но, парадоксално, отфрлајќи ги сите претходни сознанија 
и настојувајќи да го дополни „колективното паметење“, режисерот со 
секоја нова претстава излегува сам на боиштето – и да сака, не може 
да направи ништо друго освен својата претстава. Теориите отпаѓаат, 
на трупаното искуство се топи, најдобро нè учи сопствената недоумица, 
прет ставата се храни со лузни.
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Секоја режија е нова сензација до таа мера што методот секогаш 
се создава со создавањето на самата претстава. Нема правила, теориите 
доаѓаат отпосле. Секој режисер гради свој сопствен водич низ оваа 
уметност на „голиот парадокс“, низ секоја претстава поединечно, па 
па токазот е готов дури откога претставата е завршена: секогаш се раз-
лични патиштата до откритијата и откровенијата. Новиот театар 
про излегува од познавањето и работата на сите теории на режијата, 
па сепак, „театарскиот нагон“ на гледачот може да го задоволи само 
прет става која, надминувајќи ги знаењето и изминатата практика, во 
но вата слика на вистината, поинаква, ја потврдува самостојноста. А 
про најденото непрестајно се менува, како што наскоро ќе се промени 
на шето мислење за овој предмет, како и за сè друго – уште додека се 
оби дуваме да го забележиме...

Работата на претставата потсетува на сновидение во кое моливот, 
ис товремено со чекорите на човекот, го црта патот по кој чекори. А во 
секој од тие исчезнати цртежи – безброј испреплетени патишта: прин
ципи, методи и тлоцрти на поранешни претстави.

Траги на водата од нашите претходници...
Режисерот мора да има свој театар.

(Од книгата ПАРАДОКС ЗА РЕЖИСЕРОТ, 231–247 стр.,  
превод Софија Тренчовска)





ЛАВИРИНТ НА ПРЕПРАВАЊЕТО

Секоја ноќ кога се вовлекувам во својот
студен кревет, очекувам уште еден

нов живот.
Леонид Шејка, „Замок“

Насетувам чудна трансгресија во фактот дека зборот глумец во на-
ши те краеви првпат се наоѓа забележан на фреската Раѓање Христово 
во Старо Нагоричани, во XIV век.1 Во насликаните играчи со долги ра-
ка ви, истражувачите препознаваат влијание од грчкиот театар. Од која 
при чина го паметам мизансценот на патувачките глумци (скомрахи) од 
три века постарата фреска во киевската црква (Софиски собор)? Глума, 
древ норуски потсмев, исмевање, сатира. Глумотворец: понижувачки 
назив за скомрахи, комедијант од кој било вид, во спомениците на ру-
ската религиозна писменост, синоним на зборот псујач, хулник. Можеби 
збо ровната трага на нагоричанскиот ѕид е само дел од наслов? Што се 
от крива од податокот дека глума, старословенски поим, збор изникнат, 
спо ред Ѓуро Даничиќ, од „општословенски корен“ (ghlou-), значи шега, 
за бава... Прастар корен без сеопфатно значење. Изгледа еднонасочните 
збо рови шега, весел или забавен не нè упатуваат во доволна мера на сета 
сло женост и полнота на професијата чие целосно толкување би барало 
ко ристење на целата содржина од некој богат речник. На современото 

1 Крмчија (1262) и средновековниот ракопис Александрида, како што сметаат научниците, 
најрано го споменуваат занаетот и изведувачот на нашето театарско чинодејствие.
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сфаќање на театарот му одговара англискиот израз actor – извршувач, 
извршител, глумец. Во Вуковиот Речник (од 1818) го нема зборот глумец, 
но внесено е комендијаш, комендијашица. Се наоѓаат сè повеќе места на 
кои може да се најде објаснување за потекло то и значењето на зборот глу-
мец. Нам, за оваа пригода, ни одговара истражувањето на Милан Будимир 
(Потеклото на европската сцена), кој наоѓа две „семантички нијанси“ во 
изразот (ὑπό , хипокритас, актер) преземени од античкиот култски 
речник: Толкувач на сонови, и на дамнешната, но и современа подробност 
на поимот хипокризија, преправање. Будимир смета дека нашиот поим 
глумец, глума, му припаѓа на истиот извор како χ ενα ή  (лакрдијаш). 
Покрај потеклото на овој термин, го споменува и ста рогрчкиот назив за 
маска, одамна поврзан со староиндискиот пратикан (лице, маска). Научни-
кот истражува цело едно лексичко соѕвездие во кое влегуваат и зборовите 
свечена поворка, љубовна страст, божество на играта и така натаму, 
но ние се враќаме на основниот, оној во кој, до веден до крајните граници 
на смислата, почнува да се наѕира бескрајот на подрачјето на глумата – 
преправање во камиевска смисла („целосно да се преправа, за да влезе 
што е можно подлабоко во животите кои не се негови“), и – толкување 
на соновите во сите нивни можности, од споредување на драматургијата 
на сонот и глумата до значењето на ки нескиот или калдероновскиот стих 
Животот е сон и сните се само сон. Не заборавајќи дека египетскиот 
Протеј, „во состојба да ги исцрпи сите пројавни облици на битието“, не 
ги почитува ограничувањата на ниту една од овие две линии.

Колку пати веќе уметници, филозофи, државници, лаици, сеедно, 
го користеле театарскиот речник за да го изразат своето доживување 
на светот. Светот така станува сцена, а животот комедија, човештвото 
ак терска трупа со маски, Големата Поделба, секоја постапка на луѓето – 
ос тварување на задачата на улогата, Глума на Разни Улоги. Александар 
Ве лики се преправал во Дионис, во Херакле, во Артемида. Психодрама: 
Мо реновите душевни болни ги глумат своите тегоби. Кастанединиот 
„човек од знаење“ како филозофска рамка на волшебник, се служи со 
дра мата: способност да се извршуваат драмски дејства, да се глуми, 
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но на таа сцена протагонист е – смртта, „смртта е постојано присутен 
актер“. На друга страна, еден сведок на монстр-судење и самиот не 
може да се начуди: „Постои ли таква дрога со која може да се постигне 
некој, ден-два пред судење, толку да ја знае својата улога-приказна и 
толку да е и самиот убеден во сето тоа за да го каже дури и она што не 
го прашуваат, што и не го присилуваат да каже дека го направил? Толку 
беа сигурни во себе и во својата работа што не правеа ни ’вообичаена 
ге нерална проба’, туку Р. на судењето веднаш го ставија пред микрофо-
нот на радиото“. Итн., итн.

Но не глуми само човекот.
Тешко објаснивата потреба непрестајно да се зема друг облик, да 

се бараат друга природа и судбина, има далеку поширока сцена од онаа 
на која игра глумецот. Таа е навистина космичка: глумат сите – луѓето, 
жи вотните, Млечниот Пат, небото, билките, градовите, водите.

„Ја видов дволичноста на најнежното расположение на морето“, пи-
шува Конрад (Огледало на морето). Џојс во Даблинци бележи дека „таа 
ноќ гратчето носеше маска на престолнина“. Јевреинов е собирач на при-
мери во кои се пројавува лудистичкиот нагон на природата и неј зи ните 
појавни форми... Глумат кристалните форми, но и вокалите...2 „Со самото 
набљудување на предметот, се менува однесувањето на пред метот“.

Актерството е во сè, без сомнение, во растот и опаѓањето, во ра-
ѓа њето и умирањето, таа морфологија на светското преправање, таа 
се општа склоност кон хипокризија, наоѓа свој врховен, поетски израз 
во човековото пронаоѓање двојник на сите суштества и предмети – глу-
мецот. И тоа не е само обично пресадување значајна човечка особина 
во природата, сеопфатен антропоморфизам, тоа е една вселенска игра 
во огледала на која, како и на други појави, е тешко да й се откријат 
вис тинските причини и крајната цел. Дали е тоа самоодбрана, еротски 
стре меж за промена, обновување и бесмртност или ненаситен, непрес-

2 „Ние, имено, квалитетните промени на вокалот ги доживуваме, всушност, како трансфор-
мација на вокалот а“ (Гавела). Визијата на Лаза Костиќ: боишта преобразени во театар.
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таен чин на творештво, синкретички чин исполнет со трепет и надеж? 
Тој неодгатнат лавиринт на сеопшто преправање. Глумата како главен 
прин цип и услов на постоење.3

Ќе продолжиме преку Еразмовата иронија, давајќи й друга насока, 
па со тоа подразбирајќи и нова смисла. „Не можам доволно да изразам 
колку го ценам Питагора преобразен во петел кој, преживувајќи не знам 
колку метаморфози (бил филозоф, маж, жена, крал, обичен човек, риба, 
коњ, жаба, а мислам дури и сунѓер), сепак, тврдел дека ниедно жи вотно 
не е понесреќно од човекот, бидејќи сите тие се задоволни со гра ниците 
на својата природа, само човекот се обидува да излезе од гра ниците на 
својата судбина“. Сметам дека низ оваа глума на полови и животни поми-
нале двајца презимењаци, и Питагора филозофот од Самос кој поучувал за 
бесмртноста на душата и сродноста на сите ро де ни нешта, а универзумот 
го толкувал преку односите на броевите, исто како и Питагора вајарот, 
кој остварил значаен збир од преобразу ва ња на формата на бројот и на 
бронзата, оставајќи зад себе многу брон зени статуи, во секоја втиснувајќи 
го својот внатрешен лик. Тоа го зборувам затоа што сакам метаморфозите 
да продолжат: бил, значи, фи лозоф, жаба, сунѓер, мислам дури и вајар, 
според тоа, без оглед на „теш котијата за идентификација на неговите 
дела“, бил и сето она што го из вајал: и Персеј, и Етеокле, и Полиник, 
Аполон кој го убива Питонот, бил и цела низа моделирани олимписки 
победници, па пејачот Клеон, и Ра не тиот Филоктет, и Момчето кое 
вади трн од ногата, а можеби и соп ствениот учител Клеарх...

Метаморфози и незадоволство со границите на својата природа. Во 
неприфаќањето на пропишаната судбина можеби лежи почетната потреба, 
правистината, зрното од кое се раѓа глумата. Судбината е природна гра-

3 Суштества и предмети на глумата сè додека „режисерот не ги одведе од бината“ (режи-
сер – божество, судбина, смрт?): каде е глумата, се разбира, таму е секогаш и режијата. 
И гледачот. Понекогаш тој „театар“ е доведен до точка на поништување: Светот е моја 
претстава, е првата реченица на главниот том на мизантропот кој смета дека ова е најлош 
од сите можни светови. За да докаже дека е така, Буњуел, по сопствена изјава, ги правел 
своите филмови.
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ница. Карактерот е судбина – одамна се смета дека е така. Да се избере 
обележје, суштина, би значело да се изигра судбината. „Нема веројатно 
да го оплакувате човекот затоа што не може да лета како птица или да го 
прогласите за несреќен коњот затоа што не учел гра матика...“ Човекот го 
сака токму тоа, простувајќи си ја самиот себе си надменоста: уметноста е 
побуна против зададената судбина, обид за ши рење на границите на при-
родата што му се наметнати на едно суштество. Мајка, татко, татковина, 
тело, име, јазик, време – за поединецот сè е чиста случајност, сè е случај 
до случај, при што никој не го прашува за согласност, а уметноста е спро-
тивставување на произволноста и на суд бината. Преку уметноста човекот 
добива можност сè сам да избере и да преземе одговорност за тој избор. 
Она што си го направил станува твое име и твоја содржина и живот. За 
тоа си одговорен. Менување на огра ничувањата на наметнатата природа. 
Не само нејзино истражување: про толкуваното станува нова граница која 
треба да се пречекори. Уметноста како граничен престап: непрестајно 
ширење на „бесцаринските“ под рачја на испитување и дејствување.

Во бескрајна, казнива, често и казнета љубопитност, човекот би 
станал сè што го опкружува, за да го испроба секој облик; во тотемската 
умет ност веќе и бил секое животно, во народните умотворби бил веќе 
сè – златен предмет, дух, чад, ѕид, далечна ѕвезда од Млечниот Пат. 
Сè. Измолкнувајќи се од своето јас, будистичкиот испосник, шаманот 
Сидарта, преминувал во илјада туѓи облици, „бил животно, бил леш, 
бил камен, бил дрво, бил вода и, разбудувајќи се, секогаш повторно 
се наоѓал себе, на светлината на сонцето или месечината повторно 
би станал јас“, вртејќи се во кружниот тек на животот. Примерен 
е говорот на Заратруста за трите преобразби на духот: духот станува 
ка мила, камилата лав и, најпосле, лавот станува дете.

„Актерите се деца“4, вели Хичкок (а и сер Оливие), не мислејќи 
при тоа на Ниче; сепак, барем во дел од таа изјава, „има постојано започ-

4 Создавачите на новиот хорор филм тоа го велат за – гледачите. „Стравот е лик“. Колку 
карактеристични појави (преобразби) би требало за да се изведе во антрополошки оглед 
парадокс за актерот?!
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нување, игра, тркало кое само од себе се врти, прво движење, свето 
ка жување Да“. Тука лежи можеби основниот порив на глумата да се 
ис проба уште една судбина, па уште една... Бесмртноста на сегашноста 
да се утврди со преживување и преобразување на сите облици. Болката 
го прави светот стварен, на тоа укажува глумата. Силната емоција го 
пра ви светот и нестварен, а болката пред сè. Емоцијата станува искуство. 
Ис куството доведува до сознание, сознанието до вистина. Да се намали 
стра дањето со промена и преобразување. Да се избегне смртта преку 
трансфигурација и повторување. Голема игра.

Сè што биле Питагора и будистичкиот покајник во наведените 
ре ченици, тоа е секој глумец/човек, барем како можност. Го видовме 
из ведувачот кој го може сето тоа. Сме го среќавале на различни страни 
од светот како, менувајќи бои и раси, јазици и условности на својот тип 
„лудизам“, го игра сето тоа. Сите постојни нешта. И сунѓер меѓу нив. 
Глу мец не се станува, тој се раѓа. Скриена во грмушка кукута, Мира 
Сту пица уште во детството го препознава својот нагон: „Се ставав во 
сите оние улоги кои, како во некаков паноптикум, едноподруго, тука 
ми се прикажуваа во својот целосен сјај и таинство...“ Глумецот ги игра 
сите постојни нешта, со непресушната страст на Мајсторот од Сонот 
на летната ноќ. Игра и грмушка кукута, и сунѓер, и Прометеј. Ги игра 
и „теоријата на небото“ и распаѓањето на космичкиот ред. И мајмун.

(Од книгата КРАЛОТ НА МАЈМУНИТЕ, 7–14 стр.,  
превод Никола Сарајлија)



АКТЕРСТВО: ВЕРА И СКЕПСА

Бидејќи уметноста на глумата е „стара колку и човекот“, нејзината 
це лосна историја би била во посебен однос и зависност од историјата на 
религијата и политиката. Врачот го претворал митот во акција, ри туалот 
навистина уште не е вистинска театарска претстава, бидејќи во него никој 
не е гледач, сите се изведувачи на големата тема: молит ва. На старогрчка 
обоена ваза глумците се облечени како птици; стручњаците според таа 
слика нагаѓаат како можел да изгледа хорот од Аристофано ви те Пти
ци, уверени дека тој живописен костим е продолжување на обичајното 
маскирање во животни од разни религиозни церемонии. Кос тимот како 
маска за телото. Античкиот изведувач, преку близината со свештеникот 
бил, на некој начин, близок до божеството. Древниот кинески актер, 
обично за малку пари, го купувал својот ученик и наследник во профе-
сијата и улогата. На скитникот конак често му била бината. Во стариот 
Рим изведувачот најчесто бил роб, а театарот „школа на корупцијата“ 
(Овидиј). Ширењето на христијанството не ја про менило предрасудата за 
глумецот, кој практикува „занает нечесен и по тиштен“. Запаметено е едно 
истерување на ѓавол од некоја глумица: во критичен момент, шејтанот 
се појавува и вика: Оставете ме, јас сум си дома! Врагот, очигледно, го 
(зло)употребува Јован Златоуст, за кого театарот е сотонино живеалиште, 
тој е „сцена на развратот, школа на разузданоста, заразни слушалници 
на престапот“. Ками предупредува на времето во кое „да се стане глу-
мец значело да се избере пеколот“, црквата го отфрлала „еретичкото 
намножување на душите“, иако и самата со задоволство манипулирала 
со средствата на театарот. И литургиската драма има своја стратегија. 
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Од храмовите театарот се пренел на плоштадите, pageant, и на статични 
сцени (plateau): актерот се движи помеѓу Небото, кое му е од десната 
страна, и Устата на Пеколот, која од левата страна блуе оган и на која 
понекогаш й е додадена и соба за ма чење (Валенсиенска пасија, 1547). Од 
плоштадите и од дворовите на кафеаните, театарот оди на дворовите. А 
уште многу порано Теодора, актерката, станала византиска императорка: 
во базиликата Сан Витале, во Равена, го набљудувам тој загадочен лик на 
изведувач од пар чиња, токму тоа е глумец – илјада разнобојни камчиња, 
допрени со злато, надворешна убавина во таинствен внатрешен услуп, во 
него се насетува сè – актерката-владетелка со мозаичен поглед на пчела ги 
следи промените, повторувањата и минливоста на сите нешта: можеби тоа 
е само дополнително одигран момент во кој Јустинијан, нејзиниот маж, 
објавува едикт со дозвола на великодостојниците да се ожени со глуми-
цата, ако таа се откаже од својот талент и ја напушти својата про фесија. 
Кога ќе се сетам на фотографијата на Ева Перон со истиот без времен 
израз, Теодориниот поглед нагло се менува...

И така, дворска будала, немирник, скитник, додворувач, римски „јо-
кулатор“, пеливан, стомавозборец, забавувач, првосвештеник, патувач ки 
глумец, илузионист, воздушен акробат, прескакулник, мајстор-пејач, 
ими татор, „народен играч“, дресер, лицептоходник, актер, свиралник, 
шпил ман, острозбор, comédien, игралник, имитатор на звук, schauspiler, 
за мајувач, mangiatore di fuoco, акробат, домрачај, жонглер, кловн, факир, 
илузионист, шарлатан, мечкар, мимер, хистрион и така натаму – тој 
со текот на времето доживува, за заслугите на претставувањето, да му 
даруваат благородничка титула. Му накалемуваат едно друго педигре.1

Расниот глумец не одбива ниту една улога. Секоја ситуација ја со-
вла дува како глумечка задача. Во земјата на најстариот театар, глумецот 
ста нува министер за култура, а „американската икона“ Клинт Иствуд – 
гра доначалник. Улогата на претседател на најмоќната нуклеарна сила во 
светот ја игра, со променлив успех, поранешен Б-глумец. Папата Јован 

1 Adrien Wettah, швајцарски кловн, фунамболо и човек-змија, виртуоз на музички инстру-
менти, го менува сопственото име: Грок како контрапозиција за партнерот Брик (Мариус 
Галанте).
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II глумел и пишувал театарски пиеси.2 Случајот на Густав Гриндгенс 
претворен во Мефисто, извикот: Јас сум само актер, секако, не е оп-
равдување за продавање на душата на политичкиот ѓавол. Во Виетнам 
ра ботела „Школа за превоспитување на глумците“, училница за идео-
ло гија, а на Исланд среќаваме еден театар кој патува по школите со 
про грами за тековните проблеми, каков што е, на пример, загадувањето 
на природата. Во новата идеологија, глумецот настапува во театрите на 
ре волуцијата обидувајќи се да придонесе за укинување на класите и на 
праз ните ословувања. Во технолошкото време на масовна култура и се-
моќни медиуми, актерството, природно, станува професија на денот.

Но времето не ја менува суштината на актерството: создавање и 
сим нување маска. Амблематски знак на претставувањето – силуетата на 
Чарли Чаплин кој се менува носејќи една иста маска низ разни ситуации: 
вагабонт и аристократ, циркузант, голем диктатор, „петел“, истражувач, 
свештеник, осуденик, војник, работник жртва на „машина за хранење“ и 
на подвижната лента, жртва на златната треска, љубовна жртва, жртва 
на модерните времиња и на светлината на бината...3 Најдобар пример 
на сфаќањето дека глумецот е сам свој создавач и свое дело. Сета ис-

2 Некогашниот глумец, писател и планинар Војтила, врховен поглавар на католичката црква, 
ја напишал песната Актер во замисла „со раката на Симон од Кирина, човекот кој, според 
Евангелието по Марко, го понел на Голгота крстот на Исус Христос“:

Колку луѓе израснаа од мене
низ мене и делумно од мене.
Јас сум право речно корито низ кое татне –
суштество по име – човек.
Но и јас сум човек. Зар посветувањето на други
не ме израсна мене самиот?
Ако јас до крај не би бил секој од нив,
секојпат останувајќи премногу она што е,
може ли тој, кој на мене целеше, да се гледа себе
без вознемиреност.

Јован Ќирилов, препејувач на песната, распознава во неа „проблематика за овоплотување 
на театарски лик“, но и страстен стремеж кон недостижното на секој религиозен поет, 
„како да ја напишала мистичната шпанска барокна поетеса, сестра Хуана Инес де ла Круз“.

3 Личност што ги восхитила сите страни на светот: во Калкута набљудувам како Сатјаџит 
Реј ги проучува изразите на скитници: во еден лик сите човечки суштества.
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торија на комичниот тек на прикажувачките уметности е собрана во 
не говото бележито движење: театар на сенки, ателана, комедија дел´ 
арте на тркала и без нив, циркус, вертеп, водвиљ, кабаре, мјузикхол, сè 
до бекетовската кловновијада... Скитник кој минува низ медиуми. Зар 
не е, онака забрзан, вистинска електронска слика на телевизија, како и 
цртаниот филм? Зар нема неговиот непрестаен одбранбен гард, прене-
сен во холограм, да покаже на нов начин колку е потресен хуморот, а 
животот истовремено стварен и недофатлив?

Античкиот глумец, последица од севкупноста на своето општество 
(како и неговиот театар), се смета, бил верник, неговиот гледач исто 
така, тие се во театарската претстава како во форма на обред; денешниот 
гле дач не се разликува од својот глумец: на неговото лице е развлечена 
„маска“ на скепса.

Едип, верувајќи дека чесен човек нема да го „замаглува зборот“, 
за почнува истрага за убиството, причина за чумата. Секој нов сведок во 
Еди повиот процес носи нови податоци и така фрла нова светлина врз 
случ ката: во трагедијата недвосмислено се открива вистината. И филмот 
Ра шомон е истрага за злосторство. Но тука секој следен сведок нè води 
од неспорната и единствена вистина кон, всушност, поразното сознание 
за неможноста за нејзино досегнување. Сите сведоци имаат, всушност, 
соп ствена убедлива и можна вистина. Но како и на пиранделовското 
пра шање: што е вистина, нема задоволителен одговор.

Како се дојде од верник до скептик?
Во поглавјето за агресијата од книгата на Дезмонд Морис, познавач 

на природата на животните, може да се насети, пред милиони години, 
теа тарското однесување на видот, тоа е „генетска татковина“ на голиот 
мај мун: соживување „во основното расположение кое сака да им го 
пре несе на другите“. За зоологот религиозното дејствување „се состои 
од собирање големи групи луѓе, за тие одново да ја изразат својата 
трај на подложност и така да ја смират надмоќната личност“. Пештер-
скиот човек знае што е магиска претстава – ги гребе ѕидовите, слика... 
Хе пенингот е обид за „сликање на луѓе“, што е и театарот по малку. 
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Ан тичката трагедија е божествен хепенинг: го набљудуваме човечкиот 
род турнат во „мртвата природа“ на неотповикливата судбина, Едип си 
ги прободува очите, стариот народ ревносно ги игра своите трагедии за 
да ги смилостиви боговите покажувајќи им дека, низ катарза, „повторно 
прогледал“, па ги разбрал и ги прифатил нивните пораки.

Откривање на човекот.
„Церемониите на помирување мора да се повторуваат во чести 

ин тервали“: една линија на средновековниот театар е сè уште обликот 
на молитвата.

Со ренесансата се одомаќинува „богохулењето“: смислата на теа-
тарското дејствување завршува меѓу луѓето – Шекспир навистина верува 
дека Клаудиј ќе се фати во Хамлетовата театарска стапица.

Гете веќе ја наслушува наполеоновската досетка за политиката како 
чо векова судбина. Но таа судбина човекот барем може да ја менува.

Доаѓаме до Брехт, кој не одрекува дека театарот настанал од риту алот, 
но дека станал театар благодарејќи на тоа што престанал да биде ри туал!

Да се вратиме уште еднаш на почетокот, кон Едип на Колон: „Се-
моќното време сè друго бранува. Ќе помине моќта на земјата, како и 
моќ та на телото, умира верата, расте недовербата...“ Па на Кјеркегоро-
ви от кловн, кој објавува дека „зад кулисите има пожар“; публиката 
му се смее, „мислејќи дека е шега“. Прифаќајќи ги условите, нашиот 
уг леден писател й одобрува: „избувнувањето пожар треба да се докаже 
со изгореници!“ Денешниот човек-гледач е, значи, „неверник“.

Но тука е и поучниот пример: „големиот гуру“ во својот монашки 
по ход кон „сиромавиот театар“ во кој уште има траги на религија, но 
тука таа е нешто друго – претворање на нешто црковно во мирско, „све-
товна светост“; и самиот Гротовски признава дека зборува како невер-
ник. Сепак, поклониците на тој нов театарски завет, глумци-„светци“, 
со себе „проникнати“, доживуваат некој вид катарза еден пред друг, 
гле дачите им се речиси непотребни, тие дури и можат да го попречат 
„про чистувањето“. И, посветувајќи му се до крајност на својот „свет“ 
глу мец, во уверување дека до него е потешко да се дојде, Гротовски 
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ре чиси ги занемарува „светите“ гледачи, сведувајќи ги на најмал можен 
број во својот храм-работилница. Одрекувајќи се од големото гледали-
ште, се одрекува од она што и не може веројатно да го има, и со тоа 
опасно се приближува до повластената удобност и до „елитизмот“ на 
моќ ниците кои приредувале претстави само за себе.

Па, сепак, Гротовски е драгоцен, секако не само затоа што гледачот 
со исто занимање ги прифаќа неговите претстави-жртви-на клада, со-
гледувајќи дека од тој манастир-лабораторија за „нови миси“ по нешто 
кога-тогаш добро ќе дојде во „профаната“ работа.

Но сигурно е дека денес веќе ни во театарот не е можна катарза! 
Или само за миг – просветлување, па веднаш потоа непријатната животна 
практика нè враќа на старото.

„Универзалниот театар“ уште не е на видик.
Опсесивно следејќи го својот пат на кој го упатил кутриот театар, 

во меѓувреме и Гротовски, непрестајно истражувајќи, се оддалечува 
од главната тема: во њујоршката црква го слушам како зборува за не
возможното, а во СКЦ го објавува минувањето низ огледало. Помеѓу 
политиката и метафизиката, го избра второто. Но и исходот: out of the 
theatre. Што преостанува? Да се седне зад машината за пишување и да 
се пишува под насловот Огледало и самоубиство?!

Јан Кот ја отчукал првата реченица: Невозможниот театар е 
огледало во кое се влегува. Во градината на новосадската Академија на 
уметностите, неколку години подоцна, откако се врати од срцето на 
темнината, од клиничка смрт, го прашуваме за инфарктот. Кот цело 
време зборува, за мајскиот мирис на липите, за смртта на античката херо-
ина. Потоа му ја покажуваме Лудакот и калуѓерката. Се смее, трогнат.

Катарзата не е можна. А и што ќе ни е, кога сакаме да излеземе од 
театарот нечисти, какви и што сме влегле во него, каков што е и светот 
од кој излегуваме?

(Од книгата КРАЛОТ НА МАЈМУНИТЕ, 14–22 стр.,  
превод Никола Сарајлија)



КРАЛОТ НА МАЈМУНИТЕ

Ли Ванчун, славен глумец на Пекиншката опера, токму како Пита-
гора преобразен во петел, подигнува една нога: „Зошто е потребно да 
се дига ногата како кокошка? Тоа е уште еден елемент на изразот, уште 
една особина на Кралот на Мајмуните,1 покрај веќе споменатите: свит-

1 Кралот на Мајмуните, Сун Вуконг, е лик од Пекиншката опера и сижето е преземено 
од Ву Ченговиот митолошки роман Патување на Запад (XVI век, епоха Минг) кој, пак, 
својот материјал го нашол во уште постари преданија на кинеските усни раскажувачи 
за калуѓерот Сјуен Занг и неговото заминување во Индија, по будистичките свети списи 
(629–646); романописецот го користи и дневникот на монахот од патувањето, објавен 
наспроти волјата на владетелот, Белешки од патешествието на Запад направено во време 
на владеењето на големата династија Танг. На овој долг и опасен пат во кој се мешаат 
фантастиката и стварноста, на свештеникот му помага поранешен Будин заточеник, Кралот 
на Мајмуните, со кој успешно го извршува потфатот, сфаќајќи притоа дека луѓето „не се 
секогаш такви какви што ни изгледаат“.

      Главниот јунак на целиот тематски циклус легенди, Сун Вуконг, роден во распрсну-
вање на волшебен камен на Планината на Цвеќето и Овошјето, плашејќи се дека, кога ќе 
умре, ќе падне во Царството на Мракот, во канџите на Кралот на Пеколот, решава да бара 
бесмртност. Патријархот Субхути го учи на Патот на Бесмртноста и на седумдесет и две 
различни земски трансформации. Кралот на Мајмуните, „голем како животот“, така ги 
стекнува сите особини (и луѓе секако), па, вчас, може да стане сè што човековата фантазија 
ќе успее да измисли и да посака. Не постои место кое не може да го досегне. Со еден скок 
стигнува на небото или продира во Земјата, оган не го гори, вода не го дави, ослободен е од 
влијанието на Петте елементи: изговарајќи ја магиската формула ПРОМЕНА, се претвора 
во сопствен двојник или го дели своето тело во илјада мајмуни: најнапред се мултипли-
цира, а потоа, според желбата и потребите на својата натприродна Велика Глума, може да 
се поништи и да исчезне. Сопственикот на секоја форма продира во маските на демоните 
и чудовиштата преправени во човечки суштества. Бунтовник со причина, на земјата и во 
вселената; го потчинува Кралот Змеј во морето, го соборува Императорот Жад на небото, 
неговото оружје, стап убиствен, чудесно железо кое некогаш го укотвило Млечниот Пат, 
му помага во бунтот против сите догматичари и деспотски божества.

      Во тешките часови на јад и угнетеност, Кралот на Мајмуните за кинескиот народ отсе-
когаш бил јунак во кој е вложувана надеж. Народната фантазија веројатно и го измислила 
во самоодбрана. Неговиот лик е речиси алегорија, го цртаат децата на табли, се наоѓа во 
книги, во реклами, на поштенски марки – знак за секојдневна употреба.
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ливост, остар поглед како кај орел, меко одење како кај елен. Кога ќе 
се исправи, понекогаш ќе ја подигне ногата и тоа изгледа еднаш вака, 
другпат онака. Мајмунот дига само една нога и тогаш личи на кокошка 
со накострешени перја“.

Во просторијата за разговори, во зградата на телевизијата во Пекинг, 
седумдесетгодишен народен уметник, играјќи пред камерата, открива дека 
цел живот игра ист лик, Кралот на Мајмуните, дека непрестајно ја усовр-
шува својата улога користејќи во своето умеење сè што може да се користи, 
вклучувајќи притоа и други искуства од зоографијата. „Мајмунот е инаку 
мек и нежен. Еве, тоа се тие движења. Мене денес ме боли крстот, па тоа 
не можам сега да ви го покажам. Изразот на неговите очи е ваков, тоа е 
тој поглед“. Очите на актерот добиваат орловска острина, светат со сјај на 
немушт јазик. „Ако го предизвикувате, веднаш се лути, фрчи, влакното се 
накострешува и има ваков изглед. Инаку е питом и добродушен“. Глумецот 
ја поправа косата, седнува на столот, повторно станува, бесшумно се движи 
во патиките и во својата полувојничка облека, каква што носат милиони 
Кинези, се преобразува во мајмун во истиот миг кога е тоа потребно за 
неговата реченица: зборот е мотор на чинот. Благ и простодушен, глумецот 
зборува за мајмунот како за нешто мошне стварно. Се присетувам дека во 
некои азиски краеви на мајмунот гледаат знак на светец, додека на Стариот 
континент во „човеколикиот“ го откриваат само потеклото на својот вид. 

Ми се даде можност да зборувам за улогата на мајмунот во Пекиншка-
та опера. Оваа значајна улога има своја почетна точка: потекнува од улога 
на воин од династијата Лион... Оваа улога претставува второ раздобје на 
моето глумечко творештво. Во почетокот играв улоги на старци, а подоцна 
улоги на воини, за на крајот улогите на воини да ми станат главна определ-
ба. Мојот татко толкуваше улоги на воини, ме советуваше и самиот што 
повеќе да работам и да вежбам на нив. Така, малку по малку, ги напуштив 
улогите на старци. Имав многу учители и за едните и за другите улоги. 
Улогите на старци ги учев од славни ветерани, меѓу кои беше и Ма Лиен 
Лианг; улогите на воини ги учев од Јунг Шју Лин, како што правеше секој 
стар глумец кој ги имал нив за пример: од нив се преземаше сето она што е 
специфично. Секако, некое место во улогата, некои подробни особености 
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воопшто не можеа да се попримат од нив, или лошо сме ги усвоиле. Од 
господинот Јанг учев многу улоги, но не и улогата на мајмун, макар што и 
со него се советував. Од него посебно учев пеење и глума, особено за уло-
гите на воини, бидејќи и тој ги толкувал тие улоги во претстави со дејство 
од романот Три кралства. Го играл Џао Јин и Ѓен Меј. Неговиот израз, 
неговата глума никој нема да ги научи, пред него немало такви мајстори, 
ниту ќе ги има потоа. Тоа е и нормално, тоа се природни предуслови, дарба. 
Неговата глума беше како од соновите, убава. Од целото негово творештво 
знам само ситници... Улогата на мајмун ја учев од чичкото на последниот 
кинески цар од династијата Чин, по име Пу Ли. Тој негов чичко се викаше 
Сај Тхен, уживаше да глуми во опери, а негова омилена претстава беше 
Борба со небесните сили, порано таа претстава се викала поинаку, но зна-
чењето е исто. Со него три години ја подготвував улогата на мајмун од таа 
претстава. Тоа не е обична улога. Секој глумец поаѓа од своето соопствено 
сфаќање на таа улога. Бидејќи, гледајќи ја претставата, публиката се пра-
шува дали во подготовката на улогата глумецот учел од мајмун или, пак, 
мајмунот од човек. По секој настап се прашувам дали мојата улога одговара 
на стварноста и секогаш доаѓам до заклучок дека сè уште има недовршени 
места. И ден-денес сè уште истражувам, сè уште сум дете кое учи. Сметам 
дека сè уште не сум завладеал со сите неопходни елементи, дека не сум ги 
задоволил сите предуслови за таа улога, односно дека морам да ги следам 
принципите кои сегашното време ги поставува пред нас.2

2 Мајмунот дига бунт на небото е позната митска приказна, многу популарна меѓу Кинези-
те. Кралот на Мајмуните Сун Вуконг, кој располага со натприродни моќи и воени вештини, 
се прогласува себеси за „Голем Мудрец рамен на Небото“, пркосејќи му на Небесното 
царство. За да го потчини, Кралот Жад, митски владетел на вселената, се обидува да го 
намами на Гозба со праски и таму да го зароби. Но само што влегол во градината, Кралот 
на Мајмуните сфаќа дека не е повикан на гозба. Разгневен, упаѓа во трпезаријата, каде 
почнува да јаде праски, да пие вино и да голта храна подготвена за гозбата, правејќи општа 
збрка во небесните градини. Пијан, упаѓа во палатата на таоистичкиот првосвештеник, 
каде што го испива еликсирот подготвен за Кралот Жад. Потоа се враќа на Планината на 
Цвеќето и Овошјето. Кралот Жад го праќа Небесниот принц Ли на чело на царската војска 
за да го уапси Кралот на Мајмуните. Меѓутоа, Сун Вуконг ги поведува своите мајмуни 
во противнапад, го поразува непријателот и триумфално се враќа на својата Планина на 
Цвеќето и Овошјето (Од Програмата за европско гостување на Пекиншката опера).
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Публиката знае дека јас на сцената толкувам улога на мајмун. Тоа 
и јас го знам; всушност, според моето сфаќање, мајмунот од сцената 
игра улога на човек. Сè зависи од тоа како кој глумец го сфаќа тој лик. 
Мај мунот од драмата потскокнува на една нога, има еластична градба, 
се превиткува, врти со очите, погледот му е остар како на орел. Некогаш, 
за потребите на улогата, склони сме кон преувеличување, другпат се 
оди до најситните детали. Јас сè уште пополнувам некои места, сè уш те 
се занимавам со проучување на карактерот на мајмунот. За толкува ње 
на улогата на мајмун, човекот презел некои нешта од мајмунот.3 Што 
пре зел мајмунот од човекот? Тој е по природа нежен и еластичен, подви-
жен, некои движења ги научил од луѓето, и тоа движења од обичниот, 
се којдневен живот. Да кажеме, кога јаде е исклучително вешт, само 
дви жењата му се многу побрзи од човековите. Мајмунот се бори со 
не бесните сили затоа што ги мрази: тие претставуваат владејачка класа 
која кон него се однесува со омаловажување, но се обидува и да го пот-
купи, ветувајќи му работа на коњушар, градинар. Меѓутоа, мајмунот 
е непоткуплив, храбар и силен. Тој има трпение, тешко можеш да го 
на лутиш. Ете, таков е мајмунот. Кога јаде, кога пие, тој и тогаш има 
по треба да се одмаздува, бидејќи тој не е обичен крадец на небесната 
трпеза. Тој е тука да го доведе во ред она што е измешано, тој ги мрази 
не бесните сили и Кралот на Небото, па смислува побуна и одмазда. Него 
го интересира сè, сè што е привлечно тој ќе го собере и ќе им го однесе на 
своите соборци да пробаат. А зад вратата на Рајот во горниот свет има сè 
и сешто, вино на вечноста, овошја и разни други специјалитети со вечна 
убавина. Кога земаат овошка в рака, волшебна праска или неш то друго, 
некои глумци имаат навика тоа веднаш да го тргнат, да го скријат. А 
тоа е погрешно, не треба така, јас тоа не го правам на тој на чин. Кога 

3 Довршувајќи ги филмовите Пекиншка опера и Кинескиот театар сега, на мајсторската 
демонстрација приклучив и снимки од однесувањето на белиот тајвански мајмун: монтаж-
ната маса ја потврдуваше оваа древна, неодолива техника на имитирање. Минуциозната 
мимика на лицето без шминка, движењата на рацете и на целото тело, сè е фасцинирачко. 
Смеата не е најзанемарливиот исход на ова имитирање.
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земам праска, ја преметнувам со рацете, одгризувам парче, јадам, а некои 
глумци само глумат дека јадат. Вистински да јадеш на сце на воопшто не 
е едноставно. Тоа бара извесен напор и знаење. Толкувај ќи ја таа улога 
денес, наместо праска, земам јаболко. Кога глумецот вистински јаде, 
тоа е за гледачот поуверливо, дејствува посугестивно. Јас и ден-денес 
на сцената навистина јадам овошје. Го земам в рака, но истовремено 
внимателно ја набљудувам околината, бидејќи мајмунот, пред сè, мисли 
на борба и одмазда. Гледам на сите четири страни, проверувам дали во 
бли зина има некој од демоните, духовите или луѓето. Глумам така што 
ис товремено и јадам и набљудувам. А сето тоа зборува за карактерот на 
мај мунот. Тој е и досетлив и прецизен. Тој гледа, тоа е таа гест-поза: има 
ли некој? Нема?! Добро. Тогаш ја зема праската, ја милува, ја превртува 
во рацете, одгризува парче, го пробува вкусот, аха, не е лошо, и колку 
по веќе јаде толку е позадоволен. Но никако не заборава дека би можел 
некој да наиде, се осврнува. Мајмунот не може да им се препушти на 
сла достите на јадењето и да ги заборави опасностите што го демнат, во 
спро тивен случај, би настрадал. Тој џвака, гледа и реагира со молска-
вична брзина, како и тогаш кога го задевате, веднаш се накострешува, а 
ако го налутите, фрчи. Вака се свиткува, зема нешто, дига рака и гледа 
во да лечината. Ене планина, далеку е. Така тој реагира кога гледа неш-
то во да лечината. Некои глумци тоа го покажуваат со ова движење на 
раката, вака покривајќи ги очите, а тоа е веќе грешка и глумата не чини. 
Раката треба да стои над очите, бидејќи мајмунот гледа во далечината, а 
не пред себе. Што е тука потребно да се научи? Треба да се знае дека се 
ра боти за голем, силен, смел мајмун каков што одамна го претставувал 
господин Џен Фа Чјан. Има глумци кои глумат мал мајмун. А неговите 
дви жења се вакви... Но во оваа претстава, Борба со небесните сили, 
ста нува збор за Кралот на Мајмуните, а тој е огромен. Во тоа е целата 
раз лика. Тоа е моето сфаќање на улогата. Улогата е навистина многу 
теш ка. Во самиот судир, мајмунот ги омаловажува небесните сили, ги 
гле да со презир, тоа е едно, а од друга страна, мора сепак со нив да ја 
од мери силата. Тој е во состојба да се бори со која било небесна сила, 
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било да е тоа Јан Ар Лоу, Мо Џан, Синиот Змеј или Белиот тигар, или 
да се тоа четирите џинови, или Лју Ли Лју Шја, никој од нив не му е 
дос тоен противник во борбата. Тој ги понижува, но признавајќи, сепак, 
дека нивната сила не е за потценување. Тука се истакнуваат неговата 
до сетливост, вештината и моќта. Некои глумци токму во тие сцени се 
скло ни на преувеличување; во глетките во кои мајмунот се бори со де-
мони, некои глумци како елемент на израз на големо користат кинески 
салто напред. И мојот учител сметаше дека тоа е неопходен елемент и 
дека е подобро отколку да се прават некои движења кои немаат ефект. 
Салто може да се направи, да кажеме, кога глумецот тукушто излегува 
на сцената, бидејќи гледачите уште не знаат ни од каде дошол ни каде 
оди, глумецот тогаш во „колут“ може и да слезе од бината, како да бара 
некого; но ако на бината веќе се одвива сцена на борба или танц, да се 
направи салто во таква ситуација нема никаква врска со стварноста. 
Не смееме да заборавиме дека тоа не е обичен мајмун. Еден негов скок 
е доволен да го претстави мајмунот за кој зборувам. Еден негов скок 
е долг стотина илјади метри; со самото тоа е невозможно да се прет-
стави на бината, нема никакви услови. Старите глумци, господин Џен 
Фа Чјан и Куо Џен Ѓи, потоа господин Јанг, не скокале, не правеле 
салто напред, го испуштале тој елемент од своите претстави, а денес 
ре чиси сите глумци го користат токму тоа, бидејќи постои сфаќање 
кај публиката дека глумец кој не скока, ја нема потребната енергија. 
Јас не би кажал дека немаме сила и дека тоа се наши недостатоци, но 
се пак, забелешката е на место и затоа во претставите, сепак, му даваме 
зна чење на тој момент, скокот може да се користи, секако, но прашање 
е во која сцена. Дали во сцена на борба, каде најмногу доаѓа до израз 
дека мајмунот многу научил од човекот? Во таа ситуација тоа би бил 
нај животен елемент и најмногу би одговарал на стварноста. Движењата 
на мајмунот се мошне карактеристични; да кажеме, кога в раце го зема 
својот волшебен стап и си поигрува со него. Онака исправен, навистина 
е силен и голем, не можеме да се излажеме во размерите и да кажеме 
дека е мал, тоа не е таа улога. Глумецот Јанг бил висок, но штом ќе се 
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на веднел, еве вака, изгледал мошне мал. Тоа е тоа движење. Но во улогата 
Кралот на Мајмуните во борба, кога го зема својот прочуен стап в раце, 
изгледа огромен и силен. Ги прави овие движења со телото, се пре вртува, 
се свиткува, гледа на сите страни. Прашање е само како глу мецот се 
поставува наспроти таа улога. Мислам дека моето сфаќање е донекаде 
в ред, макар што и мојата глума има недостатоци.

Да кажеме, кога мајмунот оди, тогаш не смее да се чуе никаков 
звук. Тоа не значи дека треба да се тапка в место, бидејќи токму тоа не 
е природно. Мајмунот чекори вака... Таа особина на мајмунот човекот-
глу мец мора добро да ја совлада. Ако се чуе некаков придружен шум, 
тогаш тоа не е мајмун. Одот е таков што не смее тешко да се гази, да 
се тропа со нозете, туку треба да се оди на самите врвови од прстите. 
Ако не се чекори така, тоа повторно не е мајмун. Нешто не чини. Ќе 
по кажам како треба. Вистинскиот мајмун оди вака. Прави тивко еден 
чекор, се осврнува, потоа друг чекор, повторно набљудува и така лесно, 
бес шумно оди напред. Реков, мајмунот е голем кога ќе се исправи, ќе ви 
по кажам, го зазема овој став. Ако наиде на небесен војник, ќе го гледа 
со омаловажување или ќе се налути. Вака се накострешува. Инаку е рас-
по ложен и само поигрува. Кога сме веќе кај стапот, некои глумци како 
да не знаат да се служат со него, го земаат од оваа страна, вака. Тоа не 
е добро, бидејќи мајмунот од таа страна само кубе влакненца од увото, 
а од оваа, другата, крева стап. Еве вака, ја зазема оваа положба. Токму 
тоа е оној телесен став, држење кое предизвикува страхопочит, бидејќи 
е огромен и силен. А доволно е само да се намали стапот и мајмунот 
е веќе мал, си игра. Тој може да го намали својот стап, тогаш станува 
само играчка со која се забавува. Тогаш тоа е друг мајмун. Стапот на 
мај мунот се разликува од секое друго оружје. Да кажеме, од сабјата на 
ју накот Ву Сунг или од ножот што го носел Гуај Јинг. Неговиот нож е 
познат под името ’Чин Лун’, што значи ’Зелен Змеј’. Стапот на мајму-
нот, како и секое оружје, предизвикува страв и особен е токму како и 
саб јата на Ву Сунг ’хуаншаошије’ или споменатиот нож. Секое од тие 
три оружја е опасно на свој начин. Актерите кои го имаат тоа оружје в 
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раце поинаку се однесуваат, како што и јас поинаку се однесувам кога 
имам стап в рака. Глумецот е свесен за смртоносноста на своето оружје 
и секој од јунаците знае како на посебен начин да ракува со него, било 
да е во прашање сабја, нож или ’волшебен стап’.

Создавајќи ја улогата на мајмун во текот на целиот живот, испуштив 
многу ситни движења, да кажеме, одвреме-навреме да се чешкам зад 
увото, тоа го нема. Затоа што мајмунот што јас го глумам е поголем од 
сите други мајмуни, тој е мошне сериозен и ги нема тие споредни, без-
начајни движења и дејства. Како, на пример, да прави вака, без ред и 
смисла да гледа наоколу. Тоа не е вистински начин. Мајмунот што јас 
го толкувам е сконцентриран да работи вака, а еве, веќе ова дви жење не 
беше доволно добро, требаше вака“. Актерот е сè поподви жен, побрз, 
„утринската индиспозиција“ расте. „Големиот мајмун, Кралот на Мај-
муните, вака се исправа, гледа во далечината, вака на една страна, вака 
на друга. Сето тоа се осмислени движења. Учителот вака ме учеше и јас 
така работам. Со глума се занимавам многу години и вака ја креирам 
уло гата на мајмун. Дали е тоа в ред? Дали одговара на стварноста, сè 
уште не би знаел да кажам. Зад мене се шеесет години глума, а сè уште 
учам, истражувам, бидејќи уметноста на Пекиншката опера нема крај. 
Не престајно учење. Треба да го прифатиш и она што другите пред нас го 
нау чиле, да се посветиш на самостојна работа, да ги проучуваш одликите 
на глумата на ветераните и да ги приспособиш на потребите на денешна-
та сцена. Човек се учи додека во него има живот... Ете, толку...“

Во оваа едноставна „техничка“ приказна на народниот глумец за 
уло гата, насетуваме што е глума, наоѓаме речиси целосен приказ на 
една уметност во која глумецот е – цел театар. Уметност со сложен 
ка рактер усогласена во акцијата на глумецот: музика и танц, пеење, 
драма, движење, говор, пантомимска акробатика, боречки вештини у 
шу, „сликање на лицето“... Во глумецот е содржан цел еден кодекс на 
глу мата, длабоко различен од сè што е европско: секогаш свежо преда-
ние, дамнешен сјај на примерот и учителот-мајстор, принципи кои тр-
гнуваат од движењето, а не од зборот, моќ на целината – обединетост на 



145РЕЖИСЕРСКИ БЕЛЕШКИ

елементите наместо потреба за расчленување, поинаква филозофија на 
светот, поинаква политика на претставата... За да ги достигне задачи те 
во една „измешана претстава“ во ваков тотален театар, глумецот 
мора непрестајно да го вклучува своето вкупно психофизичко битие: 
соз давачот (творецот) кој станал мајстор уште во детството цел живот 
не гува невиност на почетник, дебитант.

Скромноста на учењето ја ублажува суетата на успехот.
Сред духот и ритамот на народните умотворби, сред едно случува-

ње во кое режисерот е колективна меморија, го затекнуваме „тоталниот 
актер“, таинствен како придвижен хиероглиф, којшто и самиот й при-
паѓа на таа општествена свест, и на несвесното: биографијата му е шко ла 
на традицијата и практиката, конечната цел му е недостижното со-
вршенство, а доказ на крајниот досег, високото достигнување – премол-
ча на дозвола да менува „ситници“: да употреби или да не употреби 
сал то на одредено место, без завеса, наместо праска – јаболко, наместо 
лаж но – вистинско загризување во овошјето, движење на окото...

(Од книгата КРАЛОТ НА МАЈМУНИТЕ, 63–75 стр.,  
превод Никола Сарајлија)





ЧОВЕК БЕЗ СВОЈСТВА

Артур Вејл ги споредува но-драмата, грчката трагедија и другите 
древ ни облици на драма за да илустрира како писателот на но-театарот 
би ја обработил Вебстеровата тема од Војвотките од Малфи. Во при-
казната-игра катакали Кралот на Мајмуните го прескокнува океанот. 
По Ланка, „светлиот остров“, го наоѓаме, сосем изменет, во Сиднеј: во 
ста рата кинеска легенда, под наслов Драг Мајмуне, ги имаме соединети 
ев ропската, кинеската, индиската и австралиската трагедија, сè заради 
тоа да се претстави овој палав лик на неуништлив мајмун (Пекиншка 
опе ра), некоја, како што рекол режисерот, мешавина на Чарли Чаплин 
и Касиус Клеј. Каква мешавина на култури и принципи! Што и колку 
се добива со калемење на традициите? Дали само се збираат „баби и 
жаби“? Или така само се засилува стремежот, кој им е заеднички на 
сите, но и шансите за најпосле да се протолкува светот, неговата тајна 
и смисла?

Кинеската претстава како оживеана пиктографија – тоа може да 
прет ставува една весела споредба. Во секој случај, помалку фантазија 
бара поврзувањето на кинескиот идеограм со „рацете кои зборуваат“, 
со „хандсалфабетот“, со симболиката на рацете од Chirologia (J. Bulwer, 
Lon don, 1664), посебно со ставовите крас и манис од балинезискиот 
танц и конкретно со јазикот на гестовите применети во техниката на 
ин дискиот театар: мудри се позициите на рацете кои, според нивните 
древ ни толкувања, претставуваат збор, личност, идеја, акција. Се чини 
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дека сите теми на индискиот театар се испреплетуваат во една, како 
река во бескрајниот океан: во големата глетка на непрестајна борба 
помеѓу Доброто и Злото којашто ја претставува и ја одржува космичка-
та рамнотежа.

Европскиот актер сè потешко ја чувствува таа позиција што го 
на појува истото магнетно поле на реалноста, но истовремено својата 
не доумица совршено ја изразува со едно движење на дланката со која го 
симнува снегот од косата, го црта целиот свет – завеана рамнина, вое на 
доба, страв, исчекување и почеток на раскол... Го набљудуваме деј ството 
на танцовата драма катакали. Индија од бајките е околу нас и околу 
претставата: актерот со „сугестивни движења“ околу себе создава слика 
на џунгла полна со лијани, треви, создава и слон и гранки на дрвјата 
кои слонот ги јаде, и питон кој му се плетка околу нозете, и гла ден лав 
кој скока и му ја пие крвта на слонот, оставајќи му на питонот да ги 
проголта...1 Еве начин како човек се преобразува во сè што ќе му пад не 
на ум, во сè што ќе види или ќе замисли... Во сè што постои. Сите неш та 
ја губат својата првобитна смисла, добивајќи првобитен облик и сфа-
ќање на целта. Аристотел тврди дека, будни, сите имаме ист свет, а секој 
свој само кога сонуваме. Актерството е двојна експозиција: сонува ниот 
и вистинскиот свет се испреплетуваат, публиката е во буден сон, а ак-
теровото тело е распнато помеѓу „илузијата на реалноста и реалноста 
на илузијата“, додека неговиот дух слободно скита по запурничавата 
џунгла врз која врне снег, и Магритовата слика – на небото е ден, на 
зем јата ноќ, во прозорците електрична светлина, над покривите блеска 
сон цето... Преправен во ловец, Шива дарува божествено оружје...

Во искуствата на стариот континент, зборот ја предизвикува та
инственоста. Но и облиците на нелитерарниот европски театар имаат 
можност преку слики да го изразат недофатното. Марсел Марсо, и 

1 Како само се прикажува смртта во катакали! Твртко Куленовиќ, познавач на медиумите, 
приказот на смртта на победениот демон го оживува како трагично второ умирање на 
желката во Јакопетиевиот филм Mondo cane, што укажува на тоа дека и европското до-
живување на смртта е исто толку чудесно колку и застрашувачко.
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самиот „демиург на празнината“ смета дека преобразувањата, тие „оп-
тички илузии“, ја менуваат смислата на просторот и времето. „Акте-
рот-мимичар се преобразува како камелеон: риба, камен, оган, бура, 
дрво, планина... без да прибегнува кон вистинско преобразување и, 
во своите трансформации, тој повторно создава нов облик на илузија 
блиска до магијата...“

Да се имаат сите искуства, да се стане господар на секоја можност, 
тоа значи, во крајна консеквенција, да се „глумат“ секој предмет и секое 
би тие. И уште повеќе. „Сè што е видливо ни овозможува да го согледаме 
не видливото“, оваа Анаксагорина мисла е пресудна во крајната цел на 
умет носта на „живите слики“: да се сфати невидливото. Во филмот ли це-
то е најнапред лице, телото е тело, па потоа сè друго. Дамка, судба, ерот-
ска машина, парадигма на убавото, смрт... Да се дојде до „невидливо то“, 
до многузначноста на улогата, актерот најпрво треба да биде тоа што 
е (тоа што би требало да биде, ако не е) – личност, па потоа личноста 
што ја игра. Од тоа произлегува сè друго, секоја конотација. Актерот не 
може да биде сунѓер, а пред тоа да не бил човек. Одбирањето на текстот 
(пред метот, темата) е бирање на светот, изборот на одреден актер за јунак 
на претставата или на филмот е избор на поглед на свет...

„Демиургот на празнината“, режисерот, гради еден свет и го испол-
нува со луѓе, пејзажи, предмети, со светлина и мрак, со „темна светлина“ 
(Крег) и со компјутерска анимација (virtual reality)…2 Телесноста на 
ак терот, видлива и стварна, најчесто му овозможува, менувајќи ги обли-
ци те, низ движења во коишто статичноста ја прави динамична, да го 
со гледа она што е зад предметите, невидливото. Актерот е филозоф, рас-
тение, праптица, сунѓер кој ја впива стварноста, астролошка скорпија... 
Човек без својства (Musil). Никој и сè. Питагорините безбројни „минли-
ви идентификации“ на некој начин имаат иста цел и стремеж како и 

2 „Создател! Тоа е тежок, непромислен, често кобен збор, а уште потежок случај е ако 
писателот самиот поверува во тоа и почувствува дека навистина е творец, т.е. суштество 
над луѓето... Тоа е почеток на демиуршкото лудило и неронизмот, симптом на сигурниот 
пад и пропаѓањето“ (Андриќ, Крајпатни знаци).
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ав стралискиот вроден ритуал во кој посветениот учесник се вклопува 
во средината. Досетливиот метеоролог верува дека едно затреперување 
на крилцето на пеперутката во Пекинг е во посебна врска со почетокот 
на некој оркан во Њујорк. Тој „ефект на пеперутката“ се наѕира во це-
локупната историја на актеровото преобразување, сè дејствува врз сè, 
сè е проникнато во сè, во еден актер се сите актери. Во екстатичната 
игра се надминува мачнината, мистичното станува помалку страш-
но, „минливоста на постоењето“ станува поподнослива... Актеровото 
прео бразување, тој континуитет на промени на обликот, е стремеж за 
дос тигнување на неограниченото, неусловеното предвидување. „Дрвото 
со секој час е нов предмет. Ние го потврдуваме обликот затоа што не ја 
сфа ќаме префинетоста на апсолутното движење“, објаснува Ниче.

Актерот не е само одреден поглед на светот, тој е и прашање кое 
сè уште не умееме да го поставиме (пред светот).3

Ниту планетарната уметност не престанува да го бара.
Во претставата на циришкиот Мummenschanz ги предвидовме маки

те со обликот, цел еден графикон на прадвижења. Додека се доживува 
делото Les Mutants на Клер Хаген и Ив Марк, маж и жена се соединуваат 
(ерос), „прават крокодил“ (како што мојата мала пријателка ја нарекува 
по ложбата на телата при водењето љубов на екранот), „се губат човеч-
ките облици, станува хаос“ кој постепено добива облик на праисториско 
ос моного чудовиште (откривајќи го во пештерското сликарство, Ели 
Фор го согледува потеклото на филмскиот принцип), се учи одењето, се 
прават обиди за летање (ефектот на кинестезија го насочува гледачот), се 
усовршува дишењето; овие актери-играчи ги играат сцените на создавање 
на светот, темата на јаванскиот вајанг, па „го оживуваат има гинарниот 
редослед во развитокот“, целата еволуција на животот, го играат созда-
вањето на светот од темнината, во контрасветлината се трансформираат 

3 Не би требало да предизвикаат преголема забуна парадоксалните изјави на големите 
мајстори: „Човекот кој себеси се смета за возрасен не би смеел никогаш да стане профе-
сионален актер – ниту актер воопшто. Тоа не е работа за душевно зрел човек, туку тежок 
облик на егзибиционистички мазохизам“ (Лоренс Оливие).
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од „суштината на човекот“; на крајот од претставата се повторно полови, 
маж и жена соединети во смртта (танатос): под разбирајќи го секој 
можен облик, движење и гест, актерот овде се оте лотворува себеси и 
својата планета. Во одреден момент, а таквите мо менти се толку ретки, 
толку раштркани по искуството на гледачот, из гледа како да е навистина 
можно да се изрази во „едно движење целокупниот ритам на големата 
парабола“. Но на тоа движење работеле и сите ликови и сите изведувачки 
уметности: кадифениот мајмун од пр виот холограмски филм, и удвоениот 
јунак на „Латерна магика“, и кам боџанските „кожени кукли“, и сенката 
на ѕидот од умрената љубов на кинескиот цар... и но-то, и Вебстер, и 
актерот завеан со европскиот снег...

(Од книгата КРАЛОТ НА МАЈМУНИТЕ, 87–93 стр.,  
прват објавено на македонски во месечната ревија ТРЕНД ТЕАТАР,  

главен и одговорен уредник Горан Тренчовски,  
бр. 3/II, 15.01.1997, „Феникс“, Скопје, 18–19 стр.)





ТЕТОВИРАЊЕ ТЕКСТ

Ерих Марија Рилке пишуваше дека стиховите се искуства, а не 
чув ства. Што е тогаш потребно за да се напише еден стих?

„За еден стих е потребно да се видат многу градови, луѓе, нешта, тре ба 
да се знае движењето што го прави малото цвеќе кога се отвора на утро. Тре-
ба да се знае да се замислуваат патишта во непознати краеви, нео чекувани 
средби и состаноци: денови на детството кои сè уште се не разјаснети, 
треба да знаеме да ги замислуваме своите родители, кои сме морале да 
ги повредиме кога ни носеле некаква радост која ние не сме ја сфаќале 
(таа радост е направена за друг), детските болести, кои за почнуваат во 
длабоки и затворени соби, утра на морските брегови, са мото море, мора, 
ноќи на патот, кои затреперувале мошне високо и ле тале со ѕвездите – и 
не е доволно само да можеш да мислиш на сето тоа. Треба да поседуваш 
спомени на многу љубовни ноќи, од кои ниедна не личи на друга, на 
криковите на жени во породилни маки. Треба да се биде покрај оние што 
умираат, треба да се седи покрај мртви во соба со отворени прозорци, со 
бучава, која доаѓа на мигови. Не е доволно да по седуваш спомени. Треба 
да знаеш да ги заборавиш, кога се многу и пре многу, потребно е да се 
биде вонредно стрплив, да се дочека часот кога тие ќе се вратат. Бидејќи 
самите спомени уште не се ништо. Дури кога во нас ќе станат крв, поглед, 
движење, кога ќе станат безимени и кога е невозможно да се разликуваат 
од нас самите, тогаш може да се слу чи, во мошне ретки моменти, од сре-
дината на сите спомени, да се издигне првиот збор на стихот“.1

1 Рилке, Записките на Малте Лауридс Бриге, превел Ото Шолц.
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Што е тогаш потребно за да се изговори еден стих, да се изусти 
еден збор на бината?

За да се изговори еден стих на бината не е доволно само сопственото 
ис куство, слики на мртви деца по дрвјата, син снег и утра на море, жени 
кои јадат портокали – глетки заборавени па воскреснати во сопствената 
крв, поглед, движење.

Обновувајќи го сеќавањето на она што било вчера, потребно е и 
по натаму да се живее својот живот пуштајќи го, како гној околу трн 
во месо и како бисер околу зрнце песок, да се насобере насекаде по 
сти хот заскитан во главата, секогаш во вистински час. Во крајна оса-
меност, преземена можеби од овошјето додека созрева, треба според 
има гинацијата да се пушти од стихот кој се отвора да струјат сјај и 
отров, хаосот што го создал. Треба да се биде смирен и вежбајќи слично 
на момче на летачки трапез, на штурец и родилка, стрпливо чекајќи 
ги оној трикратен спомен, оние три животи кои се испресекуваат како 
за мислени рамнини во геометријата, точка по точка да се поклопат во 
„рам нотежата“ на сонот и јавето. Најпосле, кога тој стих ќе стане едно 
исто заедничко сеќавање на оној што го пишувал и оној што стрпливо 
се подготвува да го изусти, па веќе не се распознава кому, всушност, 
му при паѓа, треба да се поседува вештина да се изговори пред светот 
како на вистина никогаш и да не бил напишан, како токму сега да се 
раѓа, од све жи околности, но во кои мора да биде целото искуство на 
еден човек и на целиот свет. Дури тогаш, можеби, ќе допре тој стих, тој 
збор, до нај скептичниот ум и до најзакоравеното срце во гледалиштето.

Како да се истражи патот по кој минува едно дело од пишуван до 
из говорен облик? Какви траги остануваат зад глумецот во потрага по 
сти хот? Никакви! Можеби понекоја шега како онаа „колкава плата тол-
кав темперамент“. Би требало да се отворат тврдите корици на улогата 
или делото, препишани со машина за пишување, со компјутер, понеко-
гаш – сè поретко – со рака. Меѓу стиховите, на маргината напишан некој 
збор кој за неупатениот е лишен од повод и причина, кој е бесмислен, 
впле тен во буквите на писателовата мудрост, кој никому повеќе не 
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му ја открива смислата. Што значеле и каде воделе белешките како: 
„секако“, „бил еднаш“, „мојата тетка се боцна на кактус“, напишани 
со разни моливи настрана, со долга поворка смешни зборови од кои на 
чо века му се плаче? Што покажуваат оние полни со очај, речиси болни 
цр тежи на профили и лавиринти од линии? Читаме објаснување дури и 
во весниците: „Секое такво чкртање на далечни и отсутни мисли има 
свое психолошко толкување, уште од Фројд. Тие ’спонтани’ чкртаници 
го откриваат нашето ’јас‘: прави, паралелни и вертикални линии кои се 
вкрстуваат така што образуваат шаховска табла, отворена и недовршена 
на сите четири страни, со зацрнети полиња, според психолозите, откри-
ваат чувство на вина, незадоволство, депресија – доколку во решетката 
вцртувате црни полиња – склони сте кон анализирање на своите чувства. 
Ви требаат забава, покуси патувања и поведри пријатели...“ итн.

Ако одеднаш би окопнел сиот писателов текст на преостанатата, 
без надежна белина на страницата, би останале да висат – расфрлени 
овде-онде, како заборавени симболи на тетовирана кожа, лишени од 
се каква врска, неповрзани – тие знаци, тие чудни белешки преку кои 
ак терот прогледувал, за кои, во само нему познато макотрпно истражу-
ва ње, како давеник се фаќал за откриената сламка, како за игла од 
ком пас, во бескрајниот простор од пишани зборови, тие „симболи“, 
при кази што уште не го откриле своето крајно значење. Тешко е да 
може да се замисли пожално, „потепкаво“, но и потаинствено четиво 
по кое, како по некаква прастара карпа со написи на непознат јазик, 
со години можете да се снаоѓате, никогаш не одгатнувајќи дека зборот 
„секако“ е или само некоја нејасна црта испишана во брзање, со не-
рамен ракопис, прв знак на артикулација на збор, стих, улога, прв знак 
на светлина што паѓа врз него, доаѓајќи преку мускулното и преку 
„емо ционалното паметење“ од којзнае какво искуство на актерот, игла 
која, како шарени крилца на уловена пеперуга, го прикрива насетеното 
или откриено значење на делото, за тој момент, до следната проба, ако 
не и засекогаш. Овој бел, празен простор, закачен, распнат помеѓу тие 
зна кови, станува впивач за волшебно мастило и за пентаграми, на него 
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со денови се фаќаат отпечатоци и значења околу кои се создава телото 
на бараниот лик, неговиот од и маската, неговата смисла. Партитура 
која истовремено се обликува од текстот и од глумецот. Исти знакови и 
игли има насекаде, и во главата и срцето на глумецот додека одгатнува 
ново дело. Како невидливи игли за акупунктура продираат во неговиот 
дух и таму покренуваат настани и решенија, сиот оној комплициран 
ме ханизам на глумечко освојување на улогата... Преку тие дамки од 
мас тило кои текстот го трансмутираат во леопардова кожа, во ткивото 
на претставата струи суштината. Праформата расте во органско битие 
со сценски (об)лик.

(Од книгата КРАЛОТ НА МАЈМУНИТЕ, 151–156 стр.,  
превод Никола Сарајлија)



ГЛУМАТА КАКО ГРАНИЧЕН 
ПСИХИЧКИ ФЕНОМЕН

Има многу нешта на небото и земјата
За кои вашата мудрост и не сонува.

Шекспир, „Хамлет“

Актерот дејствува од длабочината на крстозборот на стварното и 
нестварното, од координатниот систем на можното и неможното, вид-
ли вото и невидливото, сместен е во самиот нивен пресек, на крстосни
ца та овоплотена во многубројните смисли на сеопфатниот речник на 
сим боли: и бината е епифаниско место, бришан простор населен со 
по јави и „драгоцени откривања“.

„Окултната исполнетост“ на бината секогаш е повеќе и помалку од 
поз натиот, прагматичен свет; на неа, во крајна напнатост, една стварност 
се преобразува во друга. Актерството е непрестаен судир, а „сликата 
на судирот е крстосница“.

Како и крстосницата, бината е место од кое се доаѓа пред непозна-
то то, магиското, таинственото. Тоа е пустелија за повикување (и преди-
зви кување) духови и халуцинации, но тоа е, исто така, и место каде што 
се наоѓаат другите, „и надворешните и внатрешните“.

Како главно божество во woodoo ритуалите, актерот е човек на 
крс тосница, затечен и набљудуван во средишната точка, во центарот 
на можниот свет. (Впрочем, секое суштество е мапа на лавиринт од 
раз новидни крстосници: од бескрајниот автолог избиваат различните 
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не гови личности, во постојан спор.) И на бината, како и на крстосницата, 
чо векот-актер се надева на „конечни одговори“, а му се укажуваат само 
„нови патишта, нови искушенија, нови движења“.

На ритуалниот прапочеток на бината, во миметичко-магискиот 
обред, во светилиштето, во една личност наоѓаме и глумец и исцелител, 
шаман, врач, medicineman... Тука е крајната симболизација на глумата, 
но и една од безбројните крстосници на граничните психички феноме ни. 
Учесникот во ритуалот го спознава и го доживува надреалното, бо жес-
тве ното, посредувано преку шаман-глумец. Во светото лудило, вели 
Робер Пињар, неговото тело станува амулет кој од битијата и стварите 
во себе го презема духот.

Без „божји здив“ нема миметичка уметност, па Платон ја критику-
ва бидејќи ни поетот ни актерот не можат да создаваат пред да бидат 
„понесени од занес, пред да бидат вон од себе и од својот мирен разум“, 
во состојба на волшебник и пророк. Сократ го споменува занесот во кој 
свештениците на фригиската божица Кибела, без надворешни поттик-
ну вања, доживуваат чудесни звучни и сликовити халуцинации под чие 
деј ство ја губат свеста и се соединуваат со божеството. Ни поетите ни 
ак терите своите „луди игри“ не ги играат „при светлината на разумот“ 
туку, токму како во корибантски занес, во предавање на моќта на „хар-
монијата и ритамот“, ги обзема „бахантска лудост“.

Сократ докажува дека на рапсодот и глумец Ијон „душата му 
из легувала надвор од него и тој во занес непосредно ги доживувал 
рас кажуваните настани“, без разлика каде и да се одвивале, каде што 
пое товите стихови ќе го одведат. Ијон признава: додека претставува 
нешто страшно, од страв му се накострешува косата, срцето лудо му 
бие, а филозофот го потсетува дека глумците го доведуваат во своето 
рас положение и „сиот празничен свет“, целото гледалиште. Мудрецот 
го претставува театарот како низа железни прстени кои прават синџир: 
пое тот–глумецот–гледачот се привлекуваат и си предаваат енергија еден 
на друг – преку сите тие проблесоци, како магнетно дејство, струи бо-
жествен занес.
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Сеќавајќи се на некои мистични појави од грчкиот театар, Гордон 
Крег зборува за „хипнотичко влијание“ на духовите во Шекспирови-
те трагедии. Нагласувајќи го значењето на хипнотичките моменти во 
Маг бет, Крег смета дека ова дело уште никогаш не било „прописно 
из ведено“, бидејќи никогаш досега публиката не почувствувала како 
ду ховите преку Леди Магбет дејствуваат врз Магбет.1 „А би требало, 
впро чем, да се види човек во хипнотичка состојба која нè исполнува 
и со убавина и со ужас. Би морале да сфатиме дека таа хипноза се 
пре не сува на него преку неговата жена како медиум и би морале да ги 
сфа тиме вештерките како духови – страшни, но убави духови“. Според 
Кре говото мислење, режисерот, како некаков врач, треба „тие духови и 
нив ните медиуми да ги доведе во делотворна хармонија“. Ако проекци-
ја та на сениште, идејата на призрак, би била чудна или неприродна, 
то гаш, според него, и целокупното Шекспирово дело би било такво, 
„па веднаш би морале да ги изгориме повеќето негови драми, бидејќи 
во дваесеттиот век не сакаме ништо што би можело да се нарече чудно 
и неприродно“.

Крег го упатува младиот режисер како да го досегне флуидот на 
Шек спировото дело: треба од секоја сцена, мисла, дејство или звук да 
из влече некој дух кој се наоѓа во нив, „и пред да стане публиката свесна 
за тоа, светот на духови повторно ќе стане можен, нашата свест пак ќе 
биде отворена да ја прифати појавата на невидливото“.

Античкото искуство на меѓусебно магнетизирање на глумецот и 
гле дачот го потврдуваат и современите теории на емпатија и feedback: 
ак терството навистина го „месмеризира“ гледачот, а како контраефект, 
под дејство на фокусираното внимание на публиката, како во хипнотски 
при тисок, актерот сè подлабоко навлегува во улогата.

Но „бахантската занесеност“ и магнетното дејство не струјат само 
по меѓу актерот и гледачот. Крег, видовме, во најголема мера ја очекува 
ток му на бината. Станиславски преку сопственото искуство го потвр-

1 Враќање кон Магбет, по сè (Шекспир: љубов и смрт) – „демонски сомнамбулизам“.
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дува „невидливото струење“ помеѓу еден и друг глумец во акција, па 
по сакува таа појава да ја проучи и науката. Дотогаш останува на откри-
ти јата од практиката и на називите од актерскиот жаргон: зрачење и 
впи вање на зрачењето, излевање и впивање. Таинствено и возбудливо 
струење низ очите, низ врвовите на прстите, преку порите, особено 
из разено излевање во состојби на силни преживувања, зголемени чув-
ства, екстаза. Тоа стварно, физичко чувство на струење, учениците на 
Ста ниславски речиси во хаику-форма го изедначуваат со „мирис кој 
из легува од цветот“, со чувствување на светлосното зрачење на брили-
јан тот, со впивање на зрачењето на магнет кој привлекува железо. „Се 
раз бира, ако се занимавате со хипноза, тогаш морате одлично да го 
знаете она што ние го бараме“, вели Учителот. 

При тоа струење се случуваат и жестоки пречекорувања на театар-
ски те условности: актерката Марија Јермилова со сцената на самотруење 
предизвикала хистерија кај публиката, која поверувала дека трагичар-
ка та навистина умрела, а ни таа самата не знаела што й се случува. Од 
друга страна, меѓу таквите случувања се споменува и случка на наш 
гле дач кој, сред некоја историска драма, скокнал на бината и почнал 
„да сече Турци“.

Не случајно и научниците му поставиле радикални барања на теа-
тарот. Во 1911 година Морено го објавува текстот Die Gotheit als Ko mö
di ant (Божеството како актер), кој е „прв психодрамски протокол“. 
От кривајќи го катарзичниот, ослободувачки театарски ефект (кој не 
про излегува од зборот, туку од дејството), лекарот доаѓа до психодра-
ма. Само уште еден чекор до хипнодрамата, но таа е навистина само 
те рапевтска техника.

Првиот обид во светот за претстава со хипнотизиран изведувач 
ос тана, изгледа, на половина пат: во Одеса, во Метерлинковата пиеса 
Слепци, под водство на лекар и професионален режисер, глумци амате ри 
се доведени во состојба на парасомнамбулизам, во која „свеста останува 
во прилична мера сочувана, но се развива алопсихолошка и автосугес-
тивна способност, со можност за поголемо соживување со улогата“. 
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Овој процес би морал, со надарени професионалци, да започне уште во 
подготвителниот период на работа на улогата, кога – слегувајќи преку 
делото во улогата – истовремено се спуштаат во најдлабоките скла диш та 
на човековата душа, во тајните лавиринти и „брзите и бавни“ ог ледала 
на сопствената личност. Можно е на тој трип, барем во еден мо мент, 
да е неопходно свеста сосем да се исклучи, барем на кратко. А пост-
хип нотската сугестија би морала да биде режисерски изненадувачки 
и плодотворно кодирана. Како и да е, со експериментот од Одеса е 
свр тена нова страница, макар што изгледа дека не е поместена меѓата 
за цртана од Станиславски.

Книгата Театарот и неговиот двојник е уште една паратеатрална 
крс тосница: во неа е откровението на театарскиот пророк, кое ја надрас-
ну ва теоријата; уште една побуна против лошо користената традиција и 
про тив театарот на банален мимезис лишен од мистерија, тоа е „проши-
рена метафора“ на глумата, повик за враќање кон вистинските извори 
(чо векот и театарот).

Сонувајќи за „митска и магиска драма“, Арто бара од театарот да 
се оствари во нов ритуал, во „страсно равенство помеѓу Човекот, Оп ш-
те с твото, Природата и Предметот“...

Во таа свеченост и по „структура и по дејство“, гледачот повторно 
ќе биде „во виорот на вишите сили“. Неговите очи ќе гледаат како во 
сон, погледот ќе им биде „свртен внатре“. Нашиот „нервен магнетизам“, 
целиот наш нервен капацитет, според Арто, е извитоперен, како и це-
лата наша култура. „Стариот тотемизам на животни, камења, предмети 
преполни со експлозивна сила... Сето тоа е за нас мртво нешто од кое 
единствено умееме да извлечеме артистичка и статична корист, ко рист 
на уживател, а не на ’учесник’“; Арто сака на театарот да му се вра ти 
неговиот „религиски и метафизички вид“, што ќе го „помири со уни-
вер зумот“.

Ненадејно се воспоставува праисконска спона. Арто не е единстве-
ни от кој ги набљудува режијата и глумата од „агол на магиско и волшеб-
ничко користење“. Свет на (не)обична стварност преку таинствени 
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преобразби открива и Кастанединиот човек од знаење. За да стане тоа, 
и тој мора да работи напорно. „Напорната работа подразбира способ-
ност: 1) да се извршуваат драмски дејства, да се глуми, 2) да се постиг-
не ефикасност, 3) да се прифати предизвикот. На патот на човекот од 
знаење драмата е, без сомнение, истакнат, битен елемент, и потребен 
е посебен вид напор за да се одговори на околностите кои ги бараат 
драм ските дејства, глумата, со други зборови, човекот од знаење мора 
да се служи со драма. Ако го земеме за пример однесувањето на дон 
Хуан, на прв поглед би можело да се чини дека неговото користење 
на драмата било само негова лична, идиосинкретична наклоност кон 
теа тралноста. Сепак, неговите постапки секогаш биле нешто многу 
повеќе од глума, попрво би можело да се каже дека тоа било состојба на 
цврста вера. Тој со тие драматични гестови влевал посебен квалитет на 
конечност во сите чинови што ги извршувал. Следствено на тоа, него-
ви те чинови биле поставени на бина на која протагонист била смртта. 
Се подразбирало дека смртта е реална можност во текот на обуката, 
по ради неминовно опасната природа на нештата со кои манипулира чо-
ве кот од знаење; тогаш е логично дека драмските гестови, потекнати од 
уве реноста дека смртта е постојано присутен актер, биле нешто повеќе 
од чиста театралност“.

Упатен од учењето на Станиславски, а наслушувајќи го артоовски от 
повик, Гротовски се стреми кон „театар на изворот“, но тоа не е, спо-
ред него, илустрација на Кастанедините книги, ниту театар на „нова 
син теза“ во кој би се појавиле измешани духови на шамани, јогини, 
свештеници, гуруа, мудри старци... Ги спознал изворните техники: 
техника на мистерии, драмско-музичка форма на јога, зен во однос на 
но-театар, процеси на опседнатост и екстаза... Препознавајќи ги извори
те на техники, знаејќи кон што не се стреми, не можел веќе лесно да 
ја именува целта кон која е насочен. Токму како што зборуваше во 
1976, кога последен пат го слушавме, Гротовски го интересираше „ос-
вет лениот човек“, него ќе го најде во „главниот живот“, не повеќе ни 
во (пара)театарот.
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Но може да се тргне и во друг правец, не напуштајќи ги прикажувач-
ките уметности. Денес, на крајот од векот и милениумот во кој hic et 
ubique, овде и секаде, технологијата ќе се обиде, откако ќе завладее со 
светот, сосем да завладее и со човекот, во ласерската светлина на „суш-
теството на техниката“ – само психолошкиот, едностран пристап на 
глумата не може повеќе да задоволи. И на глумата й е неопходен најши-
рок антрополошки контекст. Истражувајќи ги онтолошките својства на 
чо векот, би било добро да се фрли некој друг поглед на „апсолутната 
ствар ност“ (Јунг); инаку „сварливиот театар“ ќе го засили сеопштиот 
ду ховен дремеж.

Заспивачките особини на денешното злоупотребено глумиште д-р 
Клајн основано ги споредува со сатиричниот SF-поглед кој Бонами-
Дебре го фрлил во иднината, во театарот од 2100 година: во полулежечки 
став, гледачите на таванот гледаат претстава која, засилена со гасови, 
ги за спива, додека, во време на политички кризи, под таа театарска 
наркоза им ги вадат „забите неподобни за реакционерните режими“.

Во кој момент, впрочем, почнува иднината?!
Секако, прикажувачката техника на времето која молскавично се 

при ближува, ако веќе не е тука, ќе мора да ги остри и погледот на гледа-
чот и неговите заби за да може воопшто да ја следи и да ја преживее 
из менетата стварност.

Во тоа веројатно ќе му помага сè, и архајските техники на екстаза 
на следени од шаманизмот, и сфаќањето на метафизичкиот театар во кој 
симболите означуваат „филозофски состојби на материјата“, но и новите 
научни системи и вештини за продирање во непознатото, како и насету-
вањата кои засега предизвикуваат само насмевка: неистраже ната енер-
гија на човечкото тело, која во материјата ги разредува молекули те, па 
јајцето минува низ ѕидот, или претпоставките за ектоплазмата – волјата 
на личноста од ништо обликува предмет кој може да се фото графира...

Тоа нема да биде привидно прикажување на забарски стол во кое 
др жавата инјектира „опиум за народот“, туку глумиште на чуда во кое 
ре жисерот – „суштество на технологијата“ – само со поглед го пренесу ва 
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во сценскиот простор или на филмската лента сето она што го замислу-
ва и го сонува: 

– глумиште на астрални проекции, на левитации, на нови екстази, 
во кое гледачот-соларно суштество, за миг проникнува во секоја вселен-
ска појава, токму како што телевизорот на допир со прстот се вклучува 
во која било програма и на секој континент,

– хипнотеатар кој им оди во пресрет на „вжештените лимбуси на 
ид нината“, настојувајќи да ја досегне тајната на човекот низ сеопфатна 
инсценација на една артоовска низа поими: Настанување, Хаос, Чудесно, 
Рам нотежа...

Човекот во непрестајна криза, уфрлен во парапсихиолошка би-
на-крстосница, се обидува да докаже дека минувањето со глава низ 
ог ледало/ѕид не е само насушна метафора.

И „третото око“ упорно бара свој театар.
Со оддалечувањето од едностраниот психолошки образец, глумење-

то се приближува до подрачјето на метафизичка „закривеност“.
Присуствував на хипнотичка сеанса во која пациентот-медиум, со 

по средство на волјата на психијатарот-истражувач, одедри во следниот 
век, од каде што го пренесуваше описот на театарот на иднината: крајна 
по движност на градбата и на целата сцена, непознати пулсирачки мате-
ријали (digital actor не беше споменат); сместен во јадро, во центарот на 
свет лината и звукот, додека од потсвеста во свеста му течат потресни 
слики, гледачот го обзема дотогаш непознат сетилно-религиозен (ираци-
онален) занес, како да е поставен во космичка школка – со доживување 
на совладување на Земјината тежа и на познатата просторност, тој му 
под легнува на (уште недоживеаното) чувство на непрестајна левитација: 
ус пение на небото...

Ниту во иднината нема да има ништо што веќе го немало ниту во 
ве рата ниту во фантазијата.

(Од книгата КРАЛОТ НА МАЈМУНИТЕ, 167–177 стр.,  
превод Никола Сарајлија)



НЕДЕЛНО ПОПЛАДНЕ НА ГРЕНЛАНД

На некој начин, за мене не би ни постоело патувањето на Гренланд, 
ако не го забележев на филм. Гренланд, гледан со голо око и со недостојно 
внимание, останува во сеќавањето некако нејасен, во кон ту ри, речиси 
ирационален, како и некои други земји и острови по кои веќе наголемо 
скитав; присобран, пак, во емулзија, почнува најпрвин да добива смисла 
на спротивставување на еден кадар со друг, во поли фо ничниот однос 
со целината, како во музиката: ритам, мелодија, хармо ни ја: удари на 
шаманскиот тапан, луѓе во секојдневието, пастелни бои и мраз; лаеж на 
поларните кучиња; движење и застанување; снимка на смртта; допир на 
историјата; една коса насмевка ја воспоставува одамна прекинатата, тенка 
(канадска) нишка со Флаертиевиот Нанук од Северот, од чамецот во во-
зењето помеѓу огромните санти мраз го на сочуваме објективот во Ескимот 
кој ненадејно ја вади камерата и, од сво јот чамец во струјата, нè снима 
нас; во проекторот сето тоа, најпосле, до бива редослед и меѓузависност, 
вкус и густина, сликите од потсвеста се лизгаат во свеста и емоцијата – 
мојот престој во „зелената земја“, го са кал тоа или не, сега е само филмот 
Неделно попладне на Гренланд. Или, сепак, не е само тоа?!

Патувањето навистина веќе не ме интересира ако не работам до-
дека патувам. Не можам повеќе да ги одвојам овие две активности. 
Ре жијата не е само вид на живеење, туку и скромен обид, барем за миг, 
за едно трепнување на окото, да се досегне свеста за постоењето, ако 
не и крајното спознание. Режисерот е, сам пред себе и пред светот, во 
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из весна смисла, побожен човек. Ако не ја работам својата работа, ми 
се чини дека животот е само лакомо, залудно голтање на стварноста и, 
по тоа, неразумно заборавање...

Зошто го мразам неделното попладне?!
Затекнат пред меланхоличното платно (каменото пристаниште, 

не колку луѓе загледани во морето, две-три островски маслини), го пов-
торувам прашањето сонувајќи за филм кој одговорот би го барал на 
ос тровот Гренланд.

Ми беше речено дека дозволата за снимање треба да се бара од 
дан ската влада, во Копенхаген, дека тоа трае со месеци и, на крајот, 
не се добива. Размислувајќи што да преземам, седев во рејкјавичкиот 
паб, неодлучен, сè додека не се појави Валтер Питерсон, кој без дво-
умење се претстави како уметник, сликар, додаде силно омеѓувајќи го 
со рацете воздухот помеѓу нас, како платно. Ведро рече дека знае како 
пот фатот се решава поедноставно, најпосле, па тој е професионален 
во дич за Гренланд.

– Кога би тргнале? – прашувам сомничаво.
– Кога? Веднаш, човеку, можноста се фаќа за гривата!
По изненадувачки густиот снег, моите сниматели и јас дојдовме на 

до говореното место, осамено и скришно. Од сликата, како некое старо 
жи вотно, претпотопско, без сила, сè повеќе обвиен со бела обвивка, 
ис чезнуваше во сметот воен авион од претходната светска војна, двомо-
то рец без звук. Изненаден што нè гледа, водичот срдечно ги рашири 
ра цете, во кои испаруваше шише ирско виски.

– Извонредни работи можат да се видат на Гренланд; на пример, 
пеј зажот е прекрасен, а и луѓето се прекрасни.

– Ако воопшто полета овој претпотопски костур на птица и цицач...
Почетокот на „болеста на говорот“ водичот го запира со обредниот 

круг на пијалакот.
– Ако воопшто полета оваа дилувијална конзерва.
Отпив неколку голтки од шишето и, истресувајќи го снегот, се 

качив во побелениот авион.
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– Секое лето се сеќавам на Гренланд. Првиот пат дојдов случајно, 
но оттогаш морам да се вратам секоја година. Секоја сезона.

По неколку сомнителни обиди, пилотот најпосле го запали моторот, 
додека од алуминискиот труп снегот лета како пердуви; авионот за брзува 
по завеаните базалтски полиња, па како некоја митска птица се подиг-
нува и пропаѓа во небесното пространство преполно со снегул ки.

– Whisky on the rocks! Гренландските санти мраз се најдобри за 
шкот ското виски. Моите блиски мислат дека поради мразот се враќам 
на островот. Или мислите дека и вас ве наведувам на тенок мраз под 
кој нема ни виски? – се смешка разнежнетиот Петерсон, подавајќи го 
ши шето.

Ведрината на ненадејниот водич во непознатиот свет сè повеќе ми 
се чини шарлатанска, но во вискито нема ниту измама ниту мраз.

– Повеќе би сакал да летам со Микa Алас, се разбира, но што 
е - тука е.

– Молам?
Го прелетуваме Данскиот премин, по сосем синото небо јаваме над 

Гренландското Море. Китовите кои вчера ги набљудував под електрич-
ните пили овде до вчера се бањаа, како на ренесансна холандска мапа.

Гренланд – остров на мразот кој плови во флотата на белите санти 
– како поинаку да го набљудуваме, ако не од небото?

Човекот е раскрсница на сите вселенски патишта.
По долготрајното летање над разуздените санти кои како пловечки 

скулп тури се лизгаат на океанска изложба, слетавме на парче зелена 
зем ја, окована со мраз. Нè опколија ескимските деца, ги честевме со 
ба нани и ја направивме првата снимка: Ескими и јужно овошје. Ескими 
и грамофон кај Флаерти.

Тажен до болка, лаежот на ситните ескимски кучиња не престану ва-
ше, наскоро се чинеше дека доаѓа од секаде: од пустелијата, од дрвени те 
куќички, од сантите мраз... Средовечна Ескимка се искачила на еден 
брег од мраз, имитирајќи шаман: непрестајно удирајќи во тапанот од 
кожа на фока, кришум ни дава знаци. Околу неа, подлизнувајќи се, 
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иг раат двајца мажи. Во нивните движења е скриена тајната, но во тие 
об редни движења, потопени во алкохол, ги изгубиле намената и целта. 
Го знам тој аманетен танц, тоа жално, несигурно неделно движење: сум 
го видел меѓу австралиските домородци кои веќе не можеа без алкохол. 
Во бушот на Централна Австралија сте во искушение со шише пијалак 
да ги предизвикате светите движења на тајните церемонии во изведба 
на расположен домородец кој, исфрлен од стварноста, самиот себе се 
нарекува „Number-one“ на своето племе. За еден долар ќе ги каже ри-
туал ната тајна супстанција на телото и движењата кои ја продолжуваат. 
Под ведувањето на малолетни девојчиња не е вон од последиците на 
стра тегијата за истребување на кое беа изложени Абориџините. На њу-
јорш киот Бавери можат да се набљудуваат слични глетки на човечко 
про паѓање, глад, етичко ѓубриште, смрт... Еден слеп Мексиканец пее: 
по скап грав – поскапа песна! Ниту тука веќе нема празнувања! Каде се 
по трошила заводливата поезија вдахновена со небесна кожа и ѕвезди: 
инук – човек?! Еским значи човек, на јазикот кој исчезнува.

Тогаш, од што се состои неделното попладне на Гренланд? Играта 
со звукот на шаманскиот тапан, лаежот на поларните кучиња и целосни-
от молк на домородците кои од неколку чекори нè набљудуваа како од 
не која далечна ѕвезда – тоа е неделното попладне. Дали во тој звук и 
по глед е скриена духовната шифра на ова поднебје?!

Поаѓаме кон населбата; на мразот и не сакајќи ги повторуваме 
движењата на пијаните Ескими. Еве нè, значи, на најголемиот остров на 
светот, на Арктикот. Лишаи и мов, нема на видикот џуџести брези, евли, 
ниту врби, како што пишува во Енциклопедијата. Птиците пливачки 
доаѓаат само во текот на летото. Морето е замрзнато, застрашувачка 
гренландска тишина. Гренландскиот кит е речиси истребен. Под нозе-
те гнајс, вулкански камења. Во внатрешноста мразот е дебел и до два 
километра. Ескимите се мачат со рударство и ловење риба. Слетавме 
покрај некои кабли и лимени буриња за гориво; некаде понатаму е 
американската воена база. Црква од дрвја над кану. Данците ги покрс-
туваат домородците.
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Од една дрвена барака излегува вита девојка од нашиот континент, 
не доверливо нè гледа низ очилата од стакло и мраз. Й се претставуваме и 
ја молиме да ни каже неколку зборови за филмот за неделното попладне 
на островот. Дознаваме дека е учителка од Копенхаген, неразговорлива 
како и Ескимите.

– Овде живеат главно ловци кои одат во лов на фоки и риби. Насел-
ба та има околу четиристотини жители.

– Го научивте ли нивниот јазик?
– Да, по малку го зборувам нивниот јазик, можам да поразговарам 

за обични работи, па така имам чувство дека сум остварила некој вид 
кон такт со нив.

– Дали гренландскиот јазик е убав?
– Да, многу е убав, но за Данците е многу тежок, бидејќи е невозмож-

но да се спореди со јазиците кои обично ги учиме, со англискиот, фран-
цускиот или германскиот.

Меѓу овие мразови, пред замрзнатото море, разговорот се чини не-
ства рен. И прашањата и одговорите (какви и да се општите места што 
ги засегаат случајните соговорници) звучат ирационално во арктичкиот 
воз дух: зборовите замрзнуваат, ќе допрат до слухот дури напролет, кога 
ќе се затопли.

– Кој вид храна ја јадете овде? Многу риба?
– Да, јадеме риба, но не јадеме многу гренландска храна.
– Имате ли вино?
– Вино? Аха, имаме.
Замолчуваме за момент, опколени со ескимски деца. Учителка-

та гледа недоверливо, одлучува можеби да побара дозвола за нашиот 
престој.

– Дали сте среќна овде?
– Молам?
– Дали сте среќна овде?
– Да, среќна сум, но ми недостигаат многу работи.
– Ви недостига ли Данска? Многу сте далеку од својот дом.
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Најпосле, прашањето како да допре низ непроѕирната скрама на 
сом ничавоста која ги дели луѓето од различни култури, свесни дека се 
сре ќаваат во животот еднаш и никогаш повеќе. Модрите усни затрепери-
ја, па се развлекоа во разоружувачка насмевка на изгубено дете.

– Кај нас во Данска сега е есен.
– А во Белград е индијанско лето.
– Понекогаш како да нема годишни времиња. Времето со месеци 

е лошо, дува силен ветер и врне многу снег, па човек се зажелува за 
Дан ска. Минатата зима беше многу, многу лоша, имавме два метра снег. 
Ве терот дуваше цели шест месеци. Тогаш повремено посакувавме да 
сме дома... – Погледнува низ замрзнатите трепки во бескрајната бела 
пустелија. – Меѓутоа, мислам дека е прекрасно да се живее овде, бидеј-
ќи жителите на источен Гренланд се однесуваат многу пријателски кон 
Дан ците. Овде сум веќе три години, а ќе останам уште една година. 
Мно гу ми се допаѓа животот на Гренланд, природата е убава...

– Велат дека на островот сè уште владее ледената доба, просто 
може да се почувствува тајната на ледената доба.

– Што сакате да кажете со тоа?
– Мислам, земјата е многу стара, пејзажите се многу стари, како 

и мразот и обичаите...
– Зависи, како ќе се сфати.
Сета блискост наеднаш се изгуби, во строгиот учителски глас затре-

пе ри самопрекор поради претходната ненадејна говорливост, ненадејна и 
копнежлива. Помислив дека понекогаш, веројатно, е строга и нетрпе лива 
кон децата кои ги подучува на данскиот јазик и ги воведува во хри с-
ти  јанството. На момент се колеба менувајќи ги тонот и резонанцијата, 
низ смрзнатото носе ги обликува последните известувања кои имаше 
на мера, од чиста пристојност, да ни ги понуди.

– Гренландците порано живееле во игла, во земјанки од снег, многу-
ми на живееле заедно, десет-четиринаесет души. Во последниве години, 
како што гледате, им се изградени дрвени куќи. И во тие домови живеат 
во големи групи, едно просечно семејство брои десетина членови... 
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Мо жеби би можело да се рече дека... многу Гренландци велат оти ста-
рите домови биле подобри, биле потопли, во нив било попријатно. 
Има останато само уште една земјанка, во која живее еден стар ловец. 
Ни како не сака да се пресели во дрвена куќа, а сите други морале да 
се преселат... не знам што уште би рекла.

Во Алис Спрингс (Централна Австралија) посетив една „експери-
мен тална населба“, во која власта ги наведува староседелците да се при-
спо собат на поцивилизиран облик на живеење. Замената за слободното 
жи веење во буш за европско живеење во тесни соби течело во три фази: 
вре мето поминато само под покриви подигнати на песок, потоа во прос-
тор преграден со куќни ѕидови под покрив и, најпосле, во монтажен стан 
со вода и струја. Се разбира, ова вежбање малку подобриот Абориџин 
можел да го поднесе без сериозни душевни последици; послабите, со 
те кот на времето, му се оддале на алкохолот, а најприсебните обично 
од „третата фаза“, без оглед на сè, бегале назад, во пространството на 
бу шот, меѓу евкалиптусите, меѓу кенгурите и гуштерите.

– Не знам што уште би рекла.
Гласот на учителката ме сепна од австралиските спомени. Влезе 

во својата земјанка, уште еднаш й го видов лицето од окното, за миг 
ме гледаше со недоумица, па се повлече во зеленикавата темнина на 
про сторијата.

Малите ги подигаат очите кон нас. Истиот сјај на очекување во 
зе ни ците на немоќните, опколени со австралиската пустелија; ја придви-
жу ваме камерата: лица на деца, лица на жени, лица на старци...

Завршена работа, му се препуштаме на одморот, сега ни е сеедно 
кога ќе полета авионот: ролните исполнети со нашето патување се во 
тор бите, како драгоцен улов, без пролеана крв.

Воената крнтија со мака полетува, пивнуваме виски on (greenlandian) 
rocks (мразот е понесен во вреќичка од островот), дури сега чувствувајќи 
цвр ста врска со земјата чиешто име би го менувале во island: работевме 
во неа, јадевме леб и риба (ослич, американска јагула? – нема врска што 
не ја познаваме морската фауна, рибата се пржеше на поларната свет-
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лина). Лежам на кожа од фока како во хералдичкиот знак на островот, 
како на Гилгамешовата летачка постела, и од височина, преку мразот 
во чашата виски, во исти размери како на енциклопедиска фотографија, 
ги набљудувам сантите мраз во фјордовите кои се спуштаат кон морето, 
лесно, одвај забележливо, како остров на мапата на Холандија во пр-
ви от светски наутички атлас на морето Огледало на пловидбата (De 
Spieghel der Zeevardt, Wass Janszoon Waghenaer, 1584/85). Ја замислувам 
сце ната на покрстување: домородците меѓу ледниците, удавени Данци 
на брегот. Ескимите, за нивна несреќа, ги открил најпрвин Гулбјерн 
Улосон, па повторно Ерик Црвениот. Мика Алас веројатно само се чу-
дел. Како и ние.

Збогувајќи се со земјата која со мразот и вискито ми влегува во 
крвта, го фрлам последниот поглед низ авионското окно и крвта ми за-
мр зну ва од ужас: моторот покрај мене не работи, морето сега го гледам 
низ про пелерот, злокобно вкочанет. Испиениот пијалак нè спречува вед-
наш да сфатиме дека авионот значително ја губи височината. Камерма-
нот со кој работам прв ги снимал последиците од падот на авионот над 
че хословачките шуми кога се случило чудо и стјуардесата преживеала 
ур нисување од десет илјади метри. „Сега ќе го сликаш својот пад“, го зго-
лемувам љубопитството, за да ја избегнам паниката. Тоа не беше чо вечи 
бес, ниту професионална суета – како по договор, станавме и поч навме да 
снимаме што се случува околу нас, со преплашени лица, со мразарниците 
кои се приближуваа. Влеговме во пилотската кабина, сите копчиња во 
кокпитот беа црвени, вжарени; одбивајќи да изусти што и да е, пилотот, 
вознемирен, нè врати во трупот. Ја свртивме камерата кон нашиот водич; 
спокојно, додека авионот ја губеше височината, го повторуваше текстот 
кој во секој момент го знаеше наизуст, како таблицата по множење:

– Откако Бог го создаде светот, ја загуби вербата во луѓето и во зем-
ја та. Ја допре планетата со својот прст и го создаде Гренланд, велејќи: 
„Ова ќе биде мое“.

Го испивам вискито, чаша преполна со гренландски мраз (сè повеќе 
го имаше во окното на старото воено летало), фатен во сосем шашлива 
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си туација: со едното око со привиден (професионален) мир го оцену-
вам исказот на водичот, а со другото, полно со страв, го набљудувам 
пло вењето на ледниците по морето (колку седмини во водата?), кои 
ста нуваат сè покрупни, бидејќи авионот сè повеќе ја губи височината.

– Кога човек ќе се зарази со Гренланд, нема извлекување, бацилот 
се вовлекува под кожата. Источниот брег на островот... ова е едно од 
нај убавите патувања... нема луксуз, тоа не е Мајорка, ниту Дубровник... 
само дивина, нема дури ни тоалет.

Безгрижноста, речиси шеретлакот на водичот ме смирува, го про-
менив мислењето за него.

– Оние кои го посетиле Гренланд мораат да се запрашаат: постои 
ли надеж за овие луѓе? Би сакал да кажам дека постои, но не можам, 
би дејќи не гледам никаков излез. Пред само дваесет години, овој старо-
се делски народ е фрлен сред модерната цивилизација. Тоа за нив било го-
лем шок. Кога билката ќе се пресади од едно место на друго, таа обично 
умира. Но ќе израсне во следната сезона. Тоа ќе се случи и со овој народ, 
меѓутоа културата на Ескимите наполно ќе исчезне. Што е ид нината на 
овој народ? Тие немаат од што да живеат. Можеби единствени от излез 
би било враќањето во нивната древна култура и целосното заборавање 
на нашата. Но како би можело тоа да изгледа кон крајот на дваесеттиот 
век? Не постои човек кој би можел да го направи тоа.

Нагло пропаѓање во бездната, од чашата плиска пијалокот, потскок-
ну ва мразот – сака да се врати во сантата, авионските крила се обидуваат 
да ја одржат рамнотежата.

– Тоа што ќе се случи во следните дваесет или четириесет години 
на Гренланд, може да има значење за целиот свет. Од тоа индустриската 
ци вилизација ќе научи како да постапува со „примитивните народи“. И 
во Африка денес постои истиот проблем. Никој не може да претскаже 
што, всушност, ќе се случи.

(Од книгата ПОГЛЕД НА МИНУВАЧОТ, 274–284 стр.,  
превод Софија Тренчовска)





ПАРАДОКСОТ ЗА СТРЕЛАТА ВО ГРЛО

Еве, лишени од славата своја,
во понижение големо стоиме, 

водени од сила каде што нејќеме
Даниловиот ученик

Во Рим нека живеат оние кои умеат
од белото да направат црно и кои

не се плашат од никаква работа
Јувенал

Романот Кога цутеа тиквите го прочитав во еден здив, веднаш го 
из вестив управникот Бојан Ступица дека, најпосле, имам Голема Тема 
за која копнее секој сериозен театар. Итро ги изврши сите неопходни 
под готовки посакувајќи, по монтажата на својот филм, што поскоро да 
поч нам да режирам во театарот.

Имав намера, со сесрдна соработка на актерите, да го подготвиме 
сце нариото така за да им одговара како да е од самиот почеток пишува-
но за нив. Без двоумење, Драгослав Михаиловиќ и јас се зафативме со 
об ликување на драматизацијата, но нервозни и тврдоглави (како што 
ми се чинеше дека бевме), главно се вртевме во круг: писателот често 
се повикува на моќта на литературата, режисерот, пак, не без причина, 
на импулсот на сцената. Во неговата кираџиска соба, сепак, среќно се 
согласивме тој да ја преземе грижата и одговорноста за драмата, а јас 
за претставата. Се сретнавме повторно дури на сцената, по премиерата, 
честитајќи си го еден на друг среќниот исход од потфатот.
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Поделбата на улогите што ја имав во Југословенското драмско 
позориште не била и уште долго не ќе може да биде направена во ниту 
еден театар што сум го знаел и што го знам. Како во утописките мечти 
за идеална претстава, во главните и во најситните улоги играа мајстори 
какви што само можат да се посакаат. Покрај Љубиша Јовановиќ, Љуба 
Тадиќ, младиот Миша Јанкетиќ, во списокот на имиња не се нао ѓаше 
ниту еден денес непознат актер (иако тогаш речиси полови на од ансам-
блот студираше глума!). А легендарниот Милан Ајваз, како добриот дух 
на мртвите, на незаборавен начин со количка го носи Апаш во претсмр-
тен извик, со една единствена реченица! Жестокоста на дејството кое 
го изведуваа Михајло Костиќ, Милан Гутовиќ, Иван Беќарев, Марко 
Тодоровиќ, Миодраг Радовановиќ, Маријан Ловриќ, Зоран Миросавле-
виќ, Јосиф Татиќ, Бранко Цвеиќ, Борисав Стјепановиќ, Воја Брајовиќ, 
Мило Мирановиќ, Слободан Ѓуриќ, Власта Велисавлевиќ, Бранко Ми-
лен ковиќ, Влада Јевтовиќ, па Лиљана Крстиќ, Светлана Бојковиќ, Рада 
Ѓуричин, Лиљана Газдиќ, Весна Латингер, Капиталина Ериќ во ниту 
малку женски свет и време, ја преобразија театарската претстава во 
потресен настан.

Сè што барав за претставата, управникот Ступица, иако со из-
весно двоумење, сепак ми го обезбеди. Подвлекувам – имав сè што 
еден режисер може да посака: извонреден драмски повод за претстава, 
нај добри актери, најдобри соработници во сите сектори, пробна сала 
претворена во сала за усовршување на боксерските вештини, на сцена-
та: вистински ринг и жив оркестар, засилен светлосен парк (самиот се 
от кажав од филмскиот проектор), безброј пати зголемени скапи фото-
гра фии (Јован Прескар) кои го ширеа и го намножуваа просторот за 
хи перреалистичката вистина на случувањата, сцената – како сплав во 
вител – одвај ги издржуваше бројот на човечките тела, дејствата и си-
ли ната на движењата...

Годината 1969 ја паметам како забрзано раздобје на непрестајно 
од ложување и враќање. Судбината се ткаеше на два разбоја: кинемато-
гра фија и театар. Тлоцртот и патиштата на тоа движење светкаат сè до 



177РЕЖИСЕРСКИ БЕЛЕШКИ

денес. Тукушто го бев завршил својот прв игран филм Хороскоп, кој ме 
„разнесуваше“ по континентите. Неколку мајски денови потрошив во 
Париз и во Берлин, јули го поминав во Америка и во Канада, во почето-
кот на септември одлетав во Африка, по „Златната газела“...

Охрабрен од зголемениот успех на филмот, секогаш сè понестрп-
лив се враќав во процесот Кога цутеа тиквите, кој цутеше и буеше, 
за почнат во пролетта, завршен во раната есен.

Немам соодветен пример за споредба со смелото и радосно зала га-
ње. За бројот на часови поминати во театарот никој не водеше сметка, се 
ра ботеше до исцрпување. Здружената енергија беше нераскинлива. Фан-
тазијата на сите нас просто искреше. Миша Јанкетиќ (Љуба Шампионот) 
лудо го вози тешкиот мотор по сцената, како по ѕидот на смртта, така и 
боксува, а обете смртоносни вештини се во функција на глумата, која 
пос тојано се потврдуваше во изненадувачки пресврти. Масовната улич-
на тепачка: уривање на огромната пирамида од бензински буриња, пред 
кои ликовите бегаат кон порталниот отвор, предизвика во гледалиштето 
извик на страв и истовремено движење на отстапување, Љуба Тадиќ, во 
пол ковничка униформа, вистински и близок, каков што беше неговиот 
Одерер, моќната целина на Јованиќевиот лик се потврдуваше во секој 
де таљ (истакнувани се како совршенство на актерската умешност)... Во 
пр виот дел на претставата сцената беше ринг, по паузата јажињата се 
трг нати – пустелија: празниот простор зјае во празното време, рингот го 
оз начува светот-борилиште, а пустелијата нашето темелно чувствување 
во него... Понекогаш ми се чинеше дека режисерските решенија низ 
мене на сцената поминуваат како гром низ громобран.

Тоа беше досегната претстава.1 Намерата во режијата да ги мешам 
тех никата и технологијата на медиумите даде плод: сосем свеж, „елек-
тронски“ актерски идиом, сценска фотографија, сликање со светлината, 
му зички облик како ритмичка матрица, вкупно кинестетичко дејство... 

1 Во публиката, меѓу блиските, низ алхемиско вкрстување, чувството на поединецот се 
засилува во сооднос со возбудата на другите. Тој feedback меѓу гледачите речиси воопшто 
не се истражува.
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Са миот настојував луѓето да ја гледаат претставата со истата емоција 
со која јас ја читав книгата.

Во особеноста на сценскиот облик кој се одвиваше на сцената, ги 
вложив сето свое умеење, страст и енергија, како и актерите и сите со-
ра ботници, а сега публиката возвраќаше: во преполната сала (стоев сам 
покрај Зулфикар Џумхур), гледачите го следеа случувањето без здив, 
некои ги бришеа солзите. Ми се чинеше дека најпосле (или прерано?) 
дој дов до невозможните граници: направив претстава каква што, без 
ни какво оградување, сакав самиот да гледам.

Истакнувајќи ги „драмските климакси од ненасетен интензитет“, 
пре пуштајќи им се на емоциите, угледниот критичар ја опишува заврш-
на та сцена („антологиска по вредност“), која нè тера „во чудо и со страв 
да се прашуваме: кои сме, што сме, каде одиме“...

Гледалиштето бучеше како да станува збор за победа во ринг (оцену-
ва чот на драмските судири навистина го опиша театарскиот триумф со 
бок серски термин). Отпоздравувајќи му на трогнатото гледалиште, ја 
по дигнав раката ставена во боксерска ракавица. Тоа беше мој последен 
мо мент на непоматена радост на кој се сеќавам од театарот.

Дека режијата не е спорт и „благородна вештина“, тоа ќе се покаже 
мно гу брзо и поуката ќе трае многу долго.

Наскоро следуваше удар од кој театарот долго не можеше да закреп-
не, а не можев ни јас. Подмолен удар во срцето, а „мозокот мрднат“.

Најпрвин проструи веста дека извесен политичар (настојувајќи не-
говата постапка да биде забележана), излегол на средината на претстава. 
Сле дуваше смеа од актерите: би било добро да се излезе од неговата 
по литика, кога само би можело. Претставата ја напуштил уште некој 
пра воверник, а во преполниот театар се уочени некои необични момчи-
ња кои пред тоа никогаш не стапнале во него.

Потоа нечестивиот почна да ја развева шегата. Слушав и читав сè 
по различни извртувања на народната поговорка Кој со ѓаволот тикви 
сади, од главата му се кршат.

Изненадувањето на препадот беше целосно. Имено, размислувајќи 
дали (додека сцената-ринг се врти), како ирационална врска со среднове-
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ко вието, се слуша и крикот на Даниловиот ученик (мотото на книгата), 
не ни сонував дека режирам претстава која ќе биде забранета. Кај никого 
не се појави ни сомневање во исправноста на работата во текот на трите 
го дишни сезони кои ја поврзуваа првата проба со премиерата. Никому 
не му попречи ни т.н. спорна реплика која, за време на погромот, беше 
из брана за почетна цел во уривањето на целата претстава.

Нешто што во неа го немаше, очигледно во претставата го имаше 
уфр лено оној којшто, можеби со зла свест или без театарско образова-
ние, (прв) го напуштил боиштето на фикцијата, оставајќи зад себе „пе-
колна машина“. Животната практика повторно го хранеше јувеналов-
скиот сарказам.

Што, всушност, се случи?
Зошто стаклата се проѕирни, а златото има златна боја!?
Што се случи? Зошто претставата имаше толку силно влијание, 

екс плодирајќи како бомба, отворајќи бурен процес?
Денеска одговорот е познат и јасен (иако информацијата сè уште 

не е целосна), иако во она време на обѕирно чувствување на суровите 
мистерии на системот, одвај можеше да се насети. Знаеја оние кои 
знаеја, или оние на кои тајната низ страдање им била истетовирана на 
ко жата и во душата.

Меѓутоа, театарот, со своевидна „квантно-механичка интуиција“, ги 
досегна и ги обедини емоциите распрскани меѓу понижените и навре
де ните, чие меѓудејство доведува до посебни „колективни својства“. 
Значи, не се работеше само за моќен театарски облик кој во следните 
го дини ќе се потврдува како жилав и возбудлив образец на новите 
тенденции.

Всушност, се работеше и за откривање на симптомите на „болеста 
на заедницата“; заменувајќи го принципот на уживање со наслушува-
ње на прималната болка, се насети општествената невроза, запрета-
на, длабоко скриена во најразличното лакирање на стварноста. Сред 
„етичкиот вакуум“, тоа беше и првата гласна објава на неснаоѓањето и 
на страдањето на недолжни луѓе, двапати пропуштени низ машината 
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за мелење месо, во комплицираниот мизансцен на „историското да“ 
и „историското не“. Се разбира, чуварите, „клучарите на вистината“, 
не ни можеа да ја поднесат ниту во театарот. Тоа беше своевиден шок, 
„ефект на склупцата“: дејството на сцената предизвикува клаудиевско 
бегство од гледалиштето.

Реакцијата беше бурна. И опасна.
Најпосле, докрај успеав да сфатам каде живеам.
Одговорот на политиката можеше да биде само во методот со кој 

во тоа време беше водена: деспотски идеологизираната култура (и сама-
та стварност) ја вежба „колективната цензура“: уметничкиот чин par 
excellence се деградира во политички случај од најнизок вид, а потоа, 
во дијаболичен редослед на создавање впечаток дека самиот театар 
го изведува завршниот удар со еутаназиската одлука: претстава нема 
да има, бидејќи е – неподобна, „нездраво дело“. На Големиот Цензор, 
на авторитарната власт, рацете им остануваат чисти. Агрикултурен 
„зрењански говор“ – ни лук јал ни на лук мирисал.

Се поставува(ше) прашањето дали претставата воопшто можеше 
да биде спасена.

Ако подобро се разгледа како картите беа поделени, кои имиња беа 
вме шани во играта, ако се наслушнат духот и околностите на времето, 
ако не пристрасно се процени односот на силите во театарот и вон него, 
сите недвосмислености упатуваат на одговорот: Не, не беше можно.

Сè беше залудно.
„Несекојдневната претстава“ неминовно беше осудена на смрт. Всуш-

ност, беше вистинско чудо што можеше воопшто и да се појави, па (низ 
четирите изведби) дваесет дена да им одолева на свирепите напади.

Набљудувајќи ги случувањата од оваа далечина, низ сознанијата 
што денес ги имаме за сè, ќе се заклучи дека претставата едноставно 
дој де прерано. Немаше никакви шанси да доживее судбина каква што, 
су дејќи според сè, заслужуваше. Но беше закономерно, неопходно и 
дра гоцено да се појави (од натрупаното искуство).

Колку побрзо толку подобро. Макар и во невреме.
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Најважно е, значи, дека претставата, наспроти сè, сепак се случи. 
И дека беше јавно начнато уште едно подло табу.

Се разбира, и недоразбирањето и судирите беа закономерни.
Секако, и кога би сакале сите да бидат задоволни со вашата претста-

ва, слатка или „горчлива како обвинение“, тоа е неостварливо. Прет-
ставата е како улица: секој се движи по неа и се снаоѓа во неа воден од 
сопствените предзнаења, од својот карактер и од инстинктите.

Во еден момент се чинеше дека кризата ќе биде пребродена, дека 
ра зумот конечно ќе надвладее и дека сепак ќе има претстава. Ступица 
ми рече дека можам спокојно со филмот Хороскоп да патувам на ме ѓу-
на родниот фестивал во Америка. Не ни насетував дека е веќе во проце-
пот помеѓу она што веројатно го сакаше и она што, без сомневање, ќе 
мора да го прави.

Неколку дена подоцна, во Сан Франциско стигна веста за симнува-
ње на претставата. Новинарската вест ја прочитав на англиски јазик, 
гласно преведувајќи ја на српскохрватски, ми се чинеше несфатлива, 
сосем нестварна. За да се ослободам од вџасеноста и гневот, ја прифа-
тив поканата на пријателите и се упатив на излет низ калифорнискиот 
брег; од отворената кола површината на Тихиот Океан изгледаше како 
бес краен метален покрив.

Кому да му се пожалам? На ручекот со Сузан Зонтаг и кустосот 
на њујоршкиот Музеј на модерната уметност, молчејќи како обземен, 
за прв пат пробав авокадо, сета горчина на светот беше во него. „Зар 
аво кадото е горчливо?“, слушнав смеење.

Со наградата „Golden Hugo“, од Америка се вратив во татковината. 
Се вратив во земјата која ми се чинеше дека веќе никогаш нема да биде 
иста. Ниту театарот, во кој отидов веднаш од аеродромот. Ги сретнав 
своите актери. Навистина, изгледаше како од семејството да исчезнал 
некој што не може да се надомести, слушнав дека веста за симнување 
на претставата ја дочекале со навлажнети очи.

Одлуката да го напуштам театарот не дојде истовремено со веста 
дека претставата е забранета... Уште неколку месеци, како смртно пого-
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ден дивеч, се влечев по ходниците, излегував на сцената во мракот во 
кој со неуништливиот дух на претставувањето, заштитникот на играта, 
тал каа сликите на нашата претстава...

Со Бојан Ступица не стигнав да поразговарам за сè. Со група актери 
го посетив во неговиот дом, тешко болен. Не се зборуваше за жртвува-
ње то на претставата, туку за театарот воопшто. Не учествував во праве-
ње то на плановите. Молчев, како таму да ме нема, а всушност, и ме 
не маше. Уште не знаејќи дека, заедно со претставата, во грч, излегував 
(за секогаш?) од театарот. Кон крајот на годината (претпоставувам дека 
веќе имав поднесено отказ) Ступица ми испрати договор за режија на 
Мај сторот и Маргарита од Булгаков. Одбив да го потпишам. Книгите 
не горат, но моите претстави веќе нема да одат на клада. Некако едно-
времено со прикажувањето на Хороскоп, од Унгарија добив покана во 
Бу димпешта да ја поставам Тиквите. Го прекинав размислувањето за 
тој предизвик почнувајќи го снимањето на филмот Нокаут. Насловот на 
фил мот на интригантите им даде убав повод за злобна игра со зборовите 
и ситуациите. Многу работи беа направени за да не се подигнам... Из-
гледа дека се насобра многу матна вода над мојата глава. На прашањето 
на Анет Мајклсон, писател на значајни расправи за филмот: „Зошто ви 
го прават ова?“, можев само да ги подигнам рамената.

Отидов во Австралија, со намера таму да останам, но носталгијата 
пов торно ме врати. Југословенското драмско позориште беше утешено 
со ви сокиот Орден на братството и единството со златен венец. Станав 
„сло боден уметник“, бев на улица. Маја го завршуваше Белградскиот 
уни верзитет, во овој проект не учествуваше на никаков начин, ниту 
пак ги познаваше нашите околности. Немавме од што да живееме. Во 
глад ното вдахновение, му предложив на еден пријател од Белградската 
те левизија да одам во Рејкјавик и да направам подвиг кој во тој миг се 
чи неше невозможен: да ја снимам драмата која би добила планетарни 
раз мери – Роберт Фишер, во мечот со Борис Спаски, само што јуриша ше 
не задржливо на титулата светски шампион во шах; ми рече да почекам 
до дека не победи. Во нестрпливото безделничење отидов на Гренланд 
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и ги сликав сантите мраз и љубопитните очи на децата, меѓу Ескимите 
открив нов медиум. Се држев за него извесно време, како за појас за 
спасување.

Нашата одбрана на претставата се засноваше врз искреното уве-
рување (потврдено од гледачите и од критичарите) дека е одлична и 
ис правна во секој поглед, ја браневме секој на свој начин (и не баш 
сите!) храбро и предано, со сите достапни средства. Долго верував дека 
ја бранам и со одбивање да режирам во театарот, воедно штитејќи го 
достоинството на професијата која не смее да им подлегне на поли-
тичкиот прагматизам, на потребите за лажна свест или за кое било 
барање за „упропастување на пораката“...

Се разбира, постојат и поинакви начини за одбрана на правата и 
слободите на професијата, а еден од нив е сигурно најефикасниот – 
ре жирање на нова претстава. Како и да е, сметав дека некој некогаш 
мора да прибегне и кон овој вид на побуна. Се разбира, не ми годеше 
што токму јас морав до дојдам до таа точка на спознание, но постепено 
приближувајќи се до критичната точка, морав да го направам тоа 
што го направив. Ме теши помислата дека можеби и јас, во скромните 
раз мери на своите постапки, придонесов за зголемување на слободата 
на исказот во едно сложено време на нова надеж која се наѕира по се-
опш тото отфрлање на истрошениот идеолошки код. 

Дали, сепак, можеше да се направи нешто повеќе, бранејќи ја прет-
ста вата?!

Неодамна (токму за дваесетгодишнината од случувањата со Тикви
те), во Њу Делхи разговарав со една млада жена (актерка) чиј маж 
(актер, режисер, писател во една личност) во почетокот на годината, 
сред улична претстава, бил убиен: вадејќи го оружјето, политичките 
про тивници побарале да се прекине претставата. Одбивањето го платил 
со главата.

Непосредно по погребот, кој прераснал во гневен протест, во исто 
вре ме, на истата раскрсница, храбрени од вознемирената, огорчена јав-
ност и од стотиците нови гледачи – ми раскажува актерката – повторно 
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ја извеле таа претстава, во која и самата играла. Искажав зборови на 
по фалба за нејзината храброст. „Сите бевме храбри“, ми одговори со 
та инствена насмевка. Ми рече уште и дека дозволила очите на нејзиниот 
убиен маж да бидат употребени за операција за пресадување на некој 
човек чиј вид е загрозен.

Подоцна, каде и да одев во Индија, среќавајќи ги погледите на 
мажи или на жени, темни или светли, имав чувство дека ме набљудуваат 
очите на побунетиот актер.

(Од книгата РАМНОТЕЖА, 131–145 стр.,  
превод Софија Тренчовска)



ТЕАТАР / ФИЛМ

Со годините сè се менува, 
со годините

и сите уметности се усовршуваат.
И не е тешко да му се додаде нешто ново

на она што веќе еднаш е пронајдено.
Сервантес, „Среќниот разбојник“

Испитувањето на уметноста нè привлекува, пред сè, низ нејзино то 
деј ствување врз луѓето. Гледачот во театарот е врзан за своето седиште 
и за својот еднонасочен, непроменлив поглед партер–портал; менувај ќи 
агли, планови и перспективи, камерата во уживателот на кинемато-
гра фот предизвикува чувство како и самиот да се движи. Многумина 
сме таат дека тука некаде лежи суштинската разлика помеѓу овие две 
умет ности.

Со Малроовиот есеј за психологијата на филмот се заклучува дека 
ки нематографот се ослободил од мигот кога секогаш истиот агол од кој 
ја набљудуваме сцената е заменет со променливата точка на гледање од 
ка мерата, која не стои на едно место.

Пудовкин, да се потсетиме, на самиот почеток од развојот на новата 
умет ност, како и Маклуан во нејзината зрелост, сметаше дека „филмот 
е развојна фаза на театарот“, односно дека новата уметност, барајќи ја 
сво јата природа, зазема нешто од натрупаното наследство, со продолжу-
ва ње на одбраните својства од уметноста која й претходела.

Мејерхољд, пак, го одрекува филмот, тој „идол на денешните градо-
ви“. Уште и во „двојниот назив кино-театар“ се гледа дека за него нема 
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место на подрачјето на уметноста. Одликата на подвижност и сеприсут-
ност на филмот му ја припишува и на театарот: „Прекрасна можност за 
во дење на дејството низ разни краеви и времиња, сето ова може лесно да 
се оствари и во театарот“. Тој во претставата Шума, поделена на сли ки 
и епизоди внатре во сликите, со помош на „сценски моменти“, спо ред 
кажувањата на очевидците, води двајца актери низ цела една про винција, 
не изнесувајќи ги од сцената, која на тој начин станува свое видна мапа 
на тоа пространство.

Пудовкин не може да го одобри така распарчениот простор за теа-
тар ска игра. „Распарчувањето на претставата – поради потребата во 
просторен и временски поглед што е можно повеќе да се прошири 
при кажуваната стварност – станува недопустливо на одреден степен од 
теа тарскиот развој; а токму тоа е појдовната точка на филмот. Додека во 
теа тарот е невозможно да се замисли на секои три минути да се менува 
сце ната, во филмот тоа е крајната граница на бавност“.

Пудовкин не може да замисли претстава поделена во толку мали 
де лови, но Сервантес, на пример, може:

Комедијата денес и не е ништо друго
Освен мапа, на која се гледа Лондон
За мало прсте оддалечен од Рим
А Гент од Ваљадолид за исто толку.
Бергсон во 1911 година го доведе во врска мислењето со филмскиот 

облик, но врската меѓу мислењето и театарот Сервантес ја воспоставил 
уште во почетокот на седумнаесеттиот век:

На гледачите не им е важно ако
Во еден миг се префрлам од Гвинеја во
Германија, не менувајќи ги притоа
Театарските штици, оти мислата е толку
Лекокрила што со неа каде и да е
Јас можам да се вознесам без опасност
Да се изморам или неповратно да ме снема.
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Просторот на филмската слика често содржи повеќе информации 
от колку театарскиот простор, но гледачот уште со сопственото учество 
знае, ако тоа е неопходно, како да ја надомести разликата. Меѓутоа денес 
театарот сè почесто настојува овие просторни промени да ги изведе не 
само во брзината и во предлозите на стихот туку и буквално, „менувајќи 
ги притоа театарските штици“.

Новата театарска авангарда ја задоволи дамнешната потреба на 
теа тарот секој свој гледач да го помести од удобната и неподвижна 
фо телја на „господинот од партерот“: ако и секое гледалиште уште 
не е опремено со „седишта кои се движат“, се движи претставата, или 
неј зиниот гледач. Се воспоставува нов „јазик на движењето“.

Во Бернштајновата визија на Волтер, Кандидовите патешествија и 
аван тури се одвиваат по пространата њујоршка сала, уредена како брод 
и свет, наизменично. Во многу режисерски планови денес, токму како 
што камерата се движи низ стварноста, гледачот се шета низ претставата 
како низ секојдневие, кое го естетизира неговото движење: гледачот 
спо ред својата волја ги сече нејзините парчиња и ги монтира во истиот 
миг според своето уверување, често доживувајќи кинестетички поттици 
кои до неодамна беа резервирани само за кинематографските сонувачи 
во теориите на филмовите кои најмногу ги сакаме. (Така учествува во 
прет ставата 1789 на Мнушкин, во Ронкониевиот Бесниот Орландо или 
во Говорници на Гескил. Потсетуваме и на поинаквото сензорно-моторно 
дејство на Вилсоновите онирички кореографии.) Нема никакво „про-
тив речје од технички вид“.

Во модерниот театар, како во некој современ пеџон, подвижниот 
гле дач е понекогаш секаде, како телевизиска камера, самиот воспоставу-
ва агли и перспективи, ракурси1; во тој кинетички и тактилен театар 
гле дачот му се приближува на крупниот план од претставата, го претвора 
во контраплан, со обиколување на актерот и на просторот за игра, кој 

1 Карактеристичен пример е и претставата изведена од средновековниот моралитет Everyman 
(Театарот „Промена“ на кошаркарското игралиште).
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е и негов простор. Движејќи се, самиот во себе предизвикува „ефект 
на кинестезија“, кој за него инаку го подготвува камерата во филмот. 
И театарот, значи, „ја заменил сцената со аголот на набљудување“. Ете, 
по веќе не можеме да се жалиме дека секоја доба освен нашата имала 
своја сцена која најдобро ја одразувала. Со помош на филмот, театарот 
по добро ја сфатил Шекспировата мисла дека сцената е на секое место 
до коешто го допира гледачот со актерот.

Современата театарска претстава го опколува и го проникнува 
гле дачот, таа е поширока од човечкото видно поле, како воздухот кој го 
вдишува, насекаде околу него и во него, не само напред, во псевдоба-
рок ниот портален отвор.

Филмот и театарот непрестајно се храбрат меѓу себе во поместува-
ње то на границите на своите својства.

Можеби со кршењето на враменото видно поле театарот уште ед-
наш ќе го поучи својот помлад брат, филмот, па и телевизијата. Можеби 
во иднина навистина екранот ќе биде поништен, звучната слика – по 
при мерот на театарската претстава – ќе биде насекаде околу гледачот, 
така внесен во „холограмот“ со уште ненасетени особини; ќе го обземат 
и ќе го насочуваат како модерно обликуван кинематографски звук. Може 
да се замисли како сите подвижни облици на една светлосна стварност 
се симнуваат од сеопфатниот „екран“ и почнуваат да учествуваат во жи-
вотот на гледачот, како оној фантастичен Гогољев портрет кој скокнал 
од рамката на сликата во собата на својот сопственик.

Да се вратиме за миг во времето кога театарот и филмот, како 
оние два тврдоглави јарца на пенушката над бистриот поток, стојат 
на кострешени еден спроти друг.

Жан Митри, со Базен, ја повлекол онаа остра граница помеѓу фил-
мот – којшто е слика – и театарот – којшто е збор: „Филмската слика, 
всуш ност, ја игра улогата која во театарот ја има зборот... Не може да 
се изрази со слики она што се изразува со зборови, и обратно“.

Митриевата естетика и психологија на филмот потекнуваат од 
раз мислувањето за „чист филм“, но и од францускиот театар, на кој 
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уште Арто му забележал за дрдорливоста и за заборавањето на крикот: 
ак терското грло престанало да постои како творечки орган, тоа е само 
уште „чудовишна апстракција која зборува“.

Познат е обликот на неостварениот Артоов театар.
Со оглед на тоа што ова е „век на окото“, бездруго во иста мера во 

која што било и времето на Леонардо (тој го прогласил окото за најзначај-
но сетило, пред увото), би сакале да се заложиме за одбрана на сликата 
во театарот, но и за одбрана на зборот во филмот.

Арто: „На грубата визуализација на она што постои, театарот со 
сво јата поезија ќе й ги спротивстави сликите на она што не постои. 
Впро чем, кога е во прашање дејствувањето, филмската слика – која, 
колку и да е поетска, е ограничена со лентата – не може да се спореди 
со театарската слика, која им се покорува на сите животни потреби“.

Што е, на пример, „театарот на суровоста“, ако не е експлозија на 
дви жења и ритми, сладострастие на слики?

И Шекспировиот стих е дејство, неговиот театар не е само збор 
туку е судир, зборот, всушност, произведува изобилство од „ментални 
сли ки“, но и одвивањето на настаните создава очигледни сцени.

Но постои театар чиешто дејство уште помалку се состои во зборо-
ви те отколку во актерот. Тоа се сите облици на „сиромашен театар“, 
на сетен уште пред Гротовски. Во него зборот не го оформува местото 
за игра, а на актерот просторот не му е „рамка во којашто се движи, тој 
е нејзин дел“, како и во филмот. Можен е силен театар без ниту еден 
един ствен збор! И тој да не биде пантомима.

Генерацијата созреана со филмот (и телевизијата), можеби и со неј-
зино посредство, го открива битието на театарот кое не се состои во зборо-
ви. Театарот ја насетува својата суштина, таа никако не е во ди ја логот, туку 
во дејството, кое се остварува низ дишењето и движењето на актерот.

Филмот не е само озвучена слика, како што театарот не е само оте
ло тво рен збор.

Дијалозите од Бергмановите филмови можат да се говорат во теата-
рот, поинаку, се разбира. Филм од консонанти и вокали: Индијан сонг 
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– неподвижни слики прекриени со зборови, како Андриќевиот пчелар 
со пчелите. Долгите делови на Годаровата емулзија се исполнети само 
со зборови, како радиодрама.

Напишаната драма сè уште не е театар. Односот кон зборот и слика-
та во филмот и театарот непрестајно се менува, зашто се менуваат тие 
уметности.

Па и ако се согласиме дека суштината на филмот е сликата која 
се слуша, зборот нема да стане бит на театарот. Дејството во театарот 
може да се одвои од зборовите, но не и од актерот!

Но да й го препуштиме, за миг, зборот на литературата. Таа е упо-
риште на пишувањето. Нема, сепак, да заборавиме дека изведувачките 
умет ности ја „потчинуваат“ под себе и поезијата, како и која било друга 
ствар ност.

Во суштина, расправата помеѓу филмот и театарот е практично 
одамна завршена. Процесот на раздвојување е завршен, папочната врвца 
е пресечена. Но тоа не е движење, се чини, нема ништо повеќе што би 
ги поврзувало, но и веќе ништо повеќе не ги раздвојува, доколку не ги 
раз двојува видот на дејствување на тоа движење: две различни енергии 
го маѓепсуваат гледачот. Влијанието на едниот медиум врз другиот не 
го надминува влијанието на другите уметности.

Она што најголемиот режисер кој направи продор „низ театарот 
кон филмот“ го кажа за кинематографот, може одново да се каже и за 
теа тарот: која уметност не е негов составен дел?

Еве ја сличноста во која ги бараме и сите разлики: театарот е деј ство, 
и филмот е дејство – ама театарот е дејство изведено со живиот ма теријал 
на актерското присуство, додека филмот е дејство кое влијае со магијата 
на „живите слики“. Запознавањето на изразните средства на еден медиум 
го збогатува и го продлабочува она што го правиме со друг медиум.2 

Режијата и актерството на филмот и театарот се професии со слич-
ни задачи, само што нивното остварување претпоставува поинакви 

2 Со внимание ги следиме новите тенденции на трансмедијалниот театар.
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по стап ки. „Како што mise en scène е меѓусебен однос на луѓето коиш-
то деј ствуваат, така mise-en-cadre е ликовно компонирање на заемно 
независните кадри во монтажна секвенца“, вели Ејзенштајн и тука на 
едно ста вен начин е зацртана природата на разликите меѓу медиумите.

Но ние секогаш му се враќаме на гледачот: во неговата глава е ис-
полнет просторот на сцената, таму е главното упориште на драмското 
слу чување, таму се проекторот и екранот; свеста на гледачот е laterna 
magika во којашто сите уметности произведуваат свои слики. Па дури 
и чујна слика, тој соблазнив кентаур на модерната митологија сместена 
во најширок антрополошки контекст.

(Од книгата КРУГ СО МАСЛИНКА, 218–225 стр.,  
превод Ацо Гогов, Горан Тренчовски)





МЕДИТЕРАНСКА МАНДАЛА

Архитектонскиот облик на најдревниот театар е нераздвоен дел од 
(античкиот) пејзаж означен со маслинка или со некоја друга фидан ка, 
како што неговата суштина лежи во јадрото на медитеранската дијалек-
ти ка: „празен простор“ на oбредно, свето место, Поликлетовата орке с-
тра во Епидаурус, сцената-кутија од Серлиовата Архитектура, и сите 
дру ги тлоцрти коишто произлегуваат од овие најраспространети форми. 
Сце ната, како бесконечен светски архив, содржи сè: човекот е мера 
на сите нешта. Од каде тогаш Прокрустовата постела, а ако Орфеј, 
зошто Сизиф?! Тука се лавиринтот и огледалото, божеството и фауната, 
школ ката и раскрницата („кружна раскрсница“, како што шпанскиот 
поет го нарекува отворот на гитарата направен за секој звук)... На какви 
ли сè не сцени веќе е одиграна целата историја на светот, наткрилена со 
поезија, токму како што предвидел Аристотел. Претставени се, во пов
торување и промена, сите големи теми: тајната на постанокот, љубов-
та, ослободувањето, смртта... (Одиграна е и желбата на Лаза Костиќ: 
доа ѓање на време во кое боиштата ќе се претворат во театри, уште 
по често, во самата стварност е играно преобразувањето на театарот во 
боиште, во урнатини.)

Историјата на Медитеранот е попис на војни и последователни 
идео логии, но неговата вистинска биографија лежи и во облиците на 
тво рештвото, во претставите коишто возбудувале, во книгите коишто 
не познаваат граници, во морето врзано за неговата архитектура, во му-
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зичките иструменти, неговата мапа може да биде изведена со распоре дот 
на сцените... Откако во него се гледа сликата на Бош Градина на ужи
вањето, а се слуша Баховата музика, Мадрид не е повеќе истиот град, 
Виена ја измени Бројгел: Вавилонска кула. Според Лудвик Флашен, Ак
ро полис е „панорамски поглед на медитеранската култура“, но додека за 
ис торијата на светот поетот мечтае во краковската катедрала, режисерот 
ја гледа „севкупноста на цивилизацијата“ во – концентрациониот логор; 
при чината за „родовските гробишта“ на Виспјански станува крематори-
ум во „полската акропола“ на Гротовски. Ги наведувам овие примери 
до волни за да се покаже дека во Медитеранот е и – Северот.

„Медитеранскиот идентитет“, всушност, и се раѓа од единството 
на различности, да не речеме – спротивности: маслиновото гранче е 
знак на толеранција, но и смртоносен сончев отсјај на врвот од ножот 
во Камиевиот Странец. Вавилонската кула е медитерански копнеж 
исто како и глобалното село. Медитеранот е, пред сè, начин на живот 
и мислење, создавање на целина од делови на коишто сличноста не им 
е главен услов.

На своето платно Примавера, белградскиот сликар напишал: Ис
точно од Суматра, западно од ренесансата, јужно од Рашка. GENS 
UNA SUMUS е врежано во вршачкиот споменик на велемајсторот Боро 
Кос тиќ, кој се уверил дека сме еден род, запознавајќи луѓе на сите 
гео графски широчини, од разни култури и јазици. Обиколувајќи ја 
Зем јината топка, рамнината му изгледа како плоча од античко време 
– седејќи зад црно-белата табла на северната полутопка спроти Англи-
ча нецот Спенсер Палмер, на јужната игра партија шах на самата линија 
од Екваторот.

Свети Сава своето поднебје го гледа во маглината на некаков мито-
лошки остров што плива: за Западот сме Исток, за Истокот сме Запад. 
Лео нардо да Винчи ја изострува теоремата: во секоја точка е делбата на 
Ис ток и Запад. Може да се каже и поинаку, помедитерански: во секоја 
точка е нивното вкрстување, соединување, што е исто така медитеранска 
поука. Расчекорен на означената линија на Гринич, на човекот левата 
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страна од телото му е на Исток, а десната на Запад. На таа индуцирана 
ши зофренија на телото й се спротивставува наследеното чувствување 
на светот како неделива целина.

Медитеранот е духовна матка на оваа цивилизација на уморот, 
идеите како концентрични кругови се шират до крајните временско-
просторни граници на познатиот свет, навраќајќи й се, во ист или во 
изме нет облик, на основната матрица, оплодена, кружејќи, враќајќи й се 
како фал баџиски деца. Токму таков театар произлезе од медитеранската 
има гинација. Неговата содржина е супстанција од којашто изникна и 
мо дерниот театар и на кој непрестајно му се враќа во својата протејска 
мно гуличност.

Древниот театар во Епидаурус е место на вистински аџилак, тој 
чуден камен облик би можел да биде хералдички знак во пространиот 
грб на изведувачките уметности, со среќно изгравираниот симбол на 
ка мерата. Сцената започна да работи пред печатницата.

И во време на застрашувачки „политички пожари“ на шумите и на 
зем јоделските богатства, Грција е прекрасна „земја за сите сезони“. Не 
само уметноста, изгледа тука цел живот се одвива под отворено небо. 
На тоа природно осветлување сè станува претстава, во овој визуелен 
свет сè е спектакл, човекот се претворил во набљудувач на слики во 
дви жење – Грција е целата за набљудување. Како и сиот Медитеран.

Прекрасен ден во Будва. Допатувавме заради основање на Југосло-
венско друштво за медитерански театар и уметност и заради пригодниот 
научен собир за Лорка и Брехт. Маја зборува за Шпанецот, јас за Герма-
нецот, меѓутоа на обајцата им ги истакнуваме медитеранските доблести. 
Офи цијалниот ручек е во ресторанот „Јадран“, на отворено, како и сите 
прет стави кои следуваат. На трпезата има риба опкружена со маслинки, 
може да се каже дека на масата продолжува симпозиумот – за рибата 
и за маслинката: стручњакот истакнува дека авторот на поетиката, 
Ари стотел, опишал над сто вида риби и начини како се ловат, масли-
нарниците и тогаш ги означувале грчките пејзажи, а нивните плодови 
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чи ниите на гурманите.1 Како што се занимава со уметност, педантно и 
страстно, Маја со уживање и одлично готви, ја познава руската кујна 
како и средноевропската, во чиишто тајни ја вовела мајка й, се ориенти-
рала на медитеранското мени студирајќи во Рим костимографија и мода. 
Смета, бездруго како и јас, дека кулинарството не е помалку значајно 
одошто правењето вино или филм. Во Трумс, зад поларниот круг, ужи-
вавме во фестивалскиот ручек, кој се состоеше од дванаесет јадења, 
сите од бакалар, дури и десертот. Од другата маса се вклучува гласна 
„научна изјава“ која предизвикува општа смеа: да умеел Аристотел да 
готви, ако не подобро, секако би напишал многу повеќе.

Еден истражувач на потеклото на драмските уметности смета дека 
ри туалот преминал во драма „кога старата вера била заменета со нов 
вид верување“. Непрестајно следиме процес на преобразување: „Да, 
Буд ва е и Будва, и град, и театар“, гласот на познавачот упатува во 
са мото средиште; црквата Аја Софија најнапред била пејзаж, потоа 
џа мија, па музеј; обредот на сообраќајна слика на затнатата провансал-
ска автострада станува театар на прометот; весниците најавуваат жива 
ре продукција на автентична традиционална свадбена церемонија во пи-
торескното село Портарио: во единаесет часот наутро селаните играат 
„пре несување на мираз“, а во осумнаесет и триесет младоженецот се 
под готвува, следува заминување на младите од родниот дом – древните 
оби чаи стануваат фолклорен театар; една вечера на маса врз скалилата 
во бучниот Несебар или на некаква италијанска раскрсница, ве вметнува 
сред денешниот облик на „прикажување на плоштад“ – непрекината 
река од луѓе и настани тече по басамаците горе и долу, пред и околу 
вас, чувствителниот камерман се враќа во хотелот по камерата, во овие 
ил јада лица во движење е забележана целата митологија на летото кое 
тукушто завршува; според толкувачите, драмата произлегла од Дионизи-
евите ритуали – фестивалот на виното во шпанските области Риоха, 

1 Во маѓепсувачкиот Медитерански бревијар Предраг Матвеевиќ ја истакнува драгоценоста 
на маслинката: „вејка на благодат или гранче мир, мрс или зачин, помаст и благослов на 
крајот од патот“.
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Кампо Вијео, Логро можеби е нивен далечен одглас: обликувањето 
на туристички театар; обиколката на археолошките урнатини по сета 
еги петска земја, расеани како проретчени заби на времето, е голема 
прет става на театарот на историјата... итн., итн.

Според Пињар, грчката маска ја отстранува „митската чудовишна 
фауна и й дава на трагедијата човечко лице“. Напорот на актерите на 
Гро товски со мускулните движења на лицето, без шминка, да го втиснат 
со одветниот израз е, впрочем, надворешен вид на Платоновата претпо-
ставка дека актеровата маска ќе стане негово лице. Најголемиот дел 
од својот живот човекот го поминува чекајќи, единствената реплика 
со чувана од ренесансната пиеса (настаната, веројатно, под влијание 
на Ела да), од континентот се враќа како цело дело – Чекајќи го Годо.

Драмата е имитација на акцијата, не самата акција. Старогрч-
киот филозоф денес виртуелната реалност лесно би ја проценил како 
ими тација; дигиталниот актер никогаш нема да биде повеќе одошто 
ме дитеранска „сенка на сенката“. Ако и аутодафе-то се земе како 
прет става, со некои други облици, макар како паратеатар, ќе заклучиме 
дека медитеранскиот театар ги содржи сите стварности, а се игра во 
сите елементи: оган, вода, воздух, земја. Неколкуте хистрионски при-
мери, на разни начини, ја покажуваат сета разновидност на можности 
и резултати на театри градени во кругот на маслинката.

Сред египетската пустина, со актерите, сфаќам дека и бескрајниот 
пе сочен видокруг е вистинска сцена за Магбет; во дворот на најстарата 
меа на на светот, „Добриот Самариќанец“, на патот за Ерихон, наутро, на-
бљудуваме претстава на јавач и камила, каква што во тој, на свој начин 
по светен простор, се игра од прапочетокот на сите религии; навечер во 
Еру салим, пред театарот во кој Ромео го толкува млад Евреин, а Јулија 
милна Арапинка, затекнувам гушнати љубовници кои гледаат рекламен 
излог, како во огледало препознавајќи се самите себе во фотографии од 
прет става; театарот „Промена“ од Нови Сад, удвоената тема Шекспир: 
љубов и смрт ја игра во Будимпешта во квартет amanti di Verona – Ромео 
е Унгарец, Јулија Србинка, Ромео Србин, Јулија Унгарка; меѓу Брукови те 
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от критија, разновидните говорни загатки не се најзанемарливи, Оргаст 
во Персеполис е обид сличен на неостварениот проект Господар на бро
евите, во кој нумеричките симболи ги заменуваат зборовите. Италијане-
цот од Германија, Роберто Чули, всушност, гради театарски мост Евро-
па–Кина со актери од најширок медитерански круг. Русинот Виктјук го 
очекуваме во Будва... Романецот Шербан со американската из ведувачка 
дружина (којашто ја води Црнкиња, славната La Mama, Елен Стјуарт, и 
самата режисер на „личниот Едип“), низ мртви и оживеани јазици, во 
Тројанки, во продолжениот вокал е ја открива суштината на (античката) 
трагедија, а болот и јадот на прогонетиот народ во на шата граѓанска војна 
повторно можат да бидат протолкувани токму со Тројанките...

Се уверуваме, на разни страни, дека и Шекспир и Бекет се медитеран-
ски писатели. Прирачна литература: Метаморфози, Овидиј.

Чекајќи го Годо, без некакво насилство над текстот, ја игравме во 
Град-театарот во две верзии, мирнодопска – женска, во море, и машка 
– воена, со оружје и во маскирни униформи, на Цитаделата.2 Бекетов-
ската пустелија ја означуваат еден камен и едно дрво. На тврдината, 
во каменарникот, најдовме едно тенко стебло, во песокот пред морето 
– гранка „бела маслинка“. Универзална метафора во прашањето: што 
уште се чека? Endgame или откровение? И до ништожноста се пристига 
по пат на преобразување. Како и до надежта.

Молскавично преобразување на човечкото лице, на костимот, на 
при родата. Актер опкружен со сцена, Витрувиевиот човек во кругот 
опи шан од папокот (axis mundi) и Џојсовиот јунак впишан во модерни от 
град би можеле, можеби, да бидат производ од истата потреба за кос-
ми чка слика на светот.

Уште еден пример за бруковски „shifting point“ што произлегува од 
ме дитеранското откритие на животот во движење: шетање на атомот, 
пло видба, лет... Веќе ја опишав претставата која лета.

2 Тие два оддалечени простора неочекувано, пред претставата, ги спои „небесниот мост“, 
ѕуницата, блеснувајќи по жестоката летна бура.
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Уште неколку зборови за маслинката. Ако се следат Монтескјевите 
Пер сиски писма, може да се поверува во влијанието на атмосферските 
ус лови врз формирањето на човекот и неговата цивилизациска целови-
тост; потсетувам и на туристичките реклами коишто ги привлекуваат 
гос тите во Будва со описите на маслиновата клима: топла, сува, ведра. 
Теа тарот на маслиновиот круг секако е погорчлив. Притоа, ја земаме 
пред вид сета разновидна симболика на тоа дрво, не само онаа што ја има 
во Елевсинските мистерии, ги вклучуваме значењата од преданијата и 
од практиката од сите страни на светот, од Блискиот и Далечниот Исток, 
од Кина и Јапонија... Маслинката ни се претставува како „средишно 
стебло, оска на светот, симбол на универзалниот човек, Пророк“.

Но, мора да се каже, ова не е само поднебје на метафората, туку 
и на парадоксот. Ќе го наведам најсвежиот: заспиваш во медитеранска 
тат ковина, се будиш во држава без море.

Исчезуваат народи, пропаѓаат цивилизации и култури, умираат 
ја зици... Британскиот лингвист Дејвид Кристал наведува енциклопе-
диски интернет „каталог“ на сите познати живи светски јазици – ги 
има околу 6.900, но јазиците „умираат“ со голема брзина: „Отприлика 
по ловината јазици на светот се толку загрозени што без сомневање ќе 
изу мрат во текот на овој век. Просечно, секоја втора недела некаде во 
све тот ’умира’ по еден јазик“.

Парафразирајќи ја арапската поговорка, ќе го одредиме геопоетски-
от радиус на средоземниот круг: Медитеранот достига дотаму до каде 
што се протегаат маслинарниците и уметноста. Така гледано, во медите-
ранскиот круг е целата Земјина топка. Западот и Истокот се огледува
ат еден во друг еднакво како Медитеранот и остатокот на светот. „Сите 
кул тури се мелезени, измешани, вклучувајќи ја и западната, којашто е 
со чинета и од многубројни елементи што стигнале од Африка, од Азија. 
Не може да се направи брана за мешањето. Модерното време еднакво 
им припаѓа на Јапонците, Корејците, Кинезите колку и на Европејците 
или на Американците... Невозможно е да се спречи мешањето на луѓето, 
жан ровите, културите“ (Ле Клезио). Значи, медитеранска сцена денес е 
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секое место во чиешто средиште е човекот, главната акција на тој театар 
е битката за неговото конечно ослободување. Поради тоа се обновува 
„Глоб“ на Темза, затоа се брза во Град-театарот. Медитеранскиот нов 
театар го знае својот пат; со поглед којшто само денес е возможен, тој 
уште еднаш се враќа на почетокот, на изворните јазици во коишто е 
со чувано битието на секој народ, на оние главни митови и легенди во 
кои се наоѓа и современоста, на околности што му припаѓаат на само 
едно поднебје, но преку него и на целото човештво.

(Од книгата КРУГ СО МАСЛИНКА, 281–288 стр.,  
превод Горан Тренчовски)



ЈАС СУМ КАМЕРА

Сето тоа не зависи од мене.
Се сеќавам колку беше убав,

Над води длабоки некои,
Како месечина бел,

Со лакот тенок и мек,
Еден мост. И гледаш, тоа

Ме теши.
Црњански, „Животот“

Проектот Филм за филмот е, всушност, откривање на внатреш-
ниот живот на филмот, следење на текот на свеста на режисерот. Таму 
е содржано секое битно движење на камерата, изборот на светлината, 
секој актеров израз, колку и да се чини дека тоа му припаѓа само на 
из ведувачот на работи, колку и да изгледа дека внатрешниот живот на 
ре жисерот е недостапен... Истовремено, Филм за филмот е документ за 
ос новната супстанција на филмот кој се работи, и за времето во кое се 
снима. На крајот на краиштата, секако, самиот филм е најдобриот толку-
вач на сопствените тајни, но сепак, Филм за филмот е дополнително 
ис куство, во најдобриот случај, доволно самото за себе... Немам каме-
ра, со Кавалерович; нема што друго да се прави – треба да се изостри 
лич ниот поглед. Во свеста, со внатрешната камера, правам свој филм 
за филмот, што сум го правел пред и потоа, затекнат на снимањето на 
не којси Мајстор, работејќи со Вајда, на Сибирската леди Магбет, на 
при мер, или на шпанските скалила – Фелини, Рим...
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По асистирањето на Вајда, учењето за филмот го продолжив со Ка-
валерович – поминав со него неколку месеци на филмот Фараон (изве-
ден според истоимениот роман на Болеслав Прус) којшто, со големи 
на пори, е снимен на три континенти. Вниманието на Саша Петровиќ 
му дава значење на изговореното.

Кавалерович мошне ретко се појавува на местото на снимање без 
раз решена сцена. Како бивш сликар, секогаш на хартија ги црта ситу-
ациите што ќе ги снима тој ден. Но од тој миг и почнуваат неволјите 
би дејќи, доволно мудар, знае дека зад веќе пронајденото мора да постои 
уште нешто повозбудливо. Тоа вечно професионално сомневање (нај-
често оправдано) го тера на долготрајно истражување, на разновидни 
про верки, на речиси сизифовска работа со актерите, на преснимување на 
сцените (коишто веќе на сите им изгледаа совршени!), па кога филмот 
не би бил толку скапа забава, а лицата на актерите со текот на времето 
не би се менувале, Кавалерович сиот живот, ми се чини, би снимал еден 
един ствен филм. Прераната смрт би го спречила да го заврши.

Кавалерович, значи, доаѓа со своите цртежи, но повеќе не им веру-
ва. Плодовите на размислување со калемот сега треба да бидат збогатени 
со новите предизвици на вообразбата. Тоа што самиот го измислил, мора 
да го почувствува во просторот на дејството.

Кавалерович поминува низ високата египетска сала, во посветена та 
тишина од соработниците кои, затегнати како лак, со ништо не му пре-
чат, набљудувајќи ги студените, одбојни мамутски столбови, чудните 
рел јефи по ѕидовите, таинствените скали... Тоа треба да се претвори 
во место на злосторство...

Денес се снима убиството на Рамзес XIII. Кавалерович неколку 
де нови им ги прегледуваше рацете на членовите од екипата, на познај-
ни ците во градот и на непознати луѓе што беа носени пред него: барање 
раце најслични на рацете на главниот актер кој го игра Рамзес (го убива 
не говиот двојник). Најпосле, одбра – моите раце! (Белградска „Експрес 
по литика“ ќе ги зачуди читателите со крупниот наслов: САРАЈЛИЈА 
ГО УБИ ФАРАОНОТ.) Наполно концентриран, како човек кој од врв на 
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кула скока во вода, Кавалерович повторно поминува по сега веќе доне-
каде припитомениот простор, каде што по него ќе се движи камерата. 
Пр виот, грубиот потез на сликарот (четкичката во играта го заменува 
дви жењето на целото тело) го омеѓува идниот тлоцрт, следуваат нови 
по тези-чекори, сè станува поизразно; нешто е сосем јасно, нешто по-
малку јасно, нешто наполно нејасно. Сега веќе крадешкум зачекорува 
кон убиецот Ликен (му ги гледам рацете – камерата ќе ги гледа моите!), 
вед наш потоа бега како што ќе бега камерата пред фараонот во претсмрт-
ното место. Движењето на режисерот навистина некогаш потсетува на 
ша хист кој, подготвувајќи се за решавачка борба, наизменично ги влече 
свои те и противничките фигури, настојувајќи да допре до објективната 
вис тина која ја крие позицијата...

А потоа го повикува снимателот Јежи Вујчик и пред него, одново, 
ги повлекува сите потези на идната партија, дозволувајќи, секако, и 
тој да игра. И навистина, тоа што не им е потребно, не се појавува во 
нив ното емоционално поле.

Тогаш во игра влегуваат актерите. Нема болести, постојат само бол-
ни, кажува мудриот лекар. Кавалерович нема вообичаен метод на работа 
со актерите. Тој го пронаоѓа во вистинско време, посебно за секого од 
нив: со ист актер, во различни сцени на ист филм, работи поинаку!

– Немој да играш човек кој треба да умре, туку човек кој сака да 
из лезе од дворот, а гледа дека излезот е бескрајно далеку!

Кога тоа го набљудувате отстрана (или со широки, златни ракавици 
на рацете, подготвени за убиство на фараонот), сè изгледа како пристоен 
театар, но доволно е да ѕирнете низ камерата (мене, понекогаш, тоа ми 
било доволно!) – пред вас е парче извонреден филм! „Јас ја имам ка ме-
ра та во очите. Јас сум камера!“ – ќе повтори Кавалерович. 

Поради тоа, неговата камера ретко кога мирува! Таа се прикрадува 
како убиец, ќе блесне кон телото како оружје, ја милува убавата мазна 
кожа со топлината на фараоновата дланка, па дури и се вселува во чо-
века, ако тоа е неопходно. Камерата никогаш не дрдори, таа живее. Ка-
рактеристичен пример е битката снимена недалеку од Бухара: „Мене не 
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ме интересира описот на битката. Камерата одбрала еден војник, тој се 
плаши од воениот џагор, бега, гине, па како што тој не ја видел бит ката, 
така ниту камерата не ја гледа. Тука уште крвта се мие со пус тин ски 
песок, и тоа е сè!“

Совршена метонимија на битката в пустина. Доволно.
Се обидував да проникнам во тој таинствен процес низ кој со ме-

сеци поминуваше Кавалерович, жалејќи што немам камера, камера која 
може да кружи низ туѓата свест и, несвесно, да забележи битни мигови 
од тоа бурно духовно дејство во режисерот.

– Враќајќи се во Сараево, го напишав текстот Шаховската партија 
на Кавалерович, но ни оддалеку не успеав да го изразам тоа што го наѕи-
рав... повеќе од сè кажуваше еден од поднасловите: Јас сум камера.

Неколку мигови, во тишина, Петровиќ и јас поминуваме низ сцени 
кои барем двапати ги имаме поминато: во животот и во режијата.

– Од најголемиот ваш потфат Селидби би се очекувал, природно, 
и вашиот прв филм за филмот.

„Па снимајте го, добредојдовте!“
– (Се насмеав и јас.) Можеби, и не помислувајќи, веќе сме го започ-

нале. Карактеристичните страници на Режисерскиот роман се природ-
ни сцени и коментари на идниот филм за филмот; сите претходни фил-
мови учествуваат, на овој или на оној начин, во раѓањето на филмот кој 
ток му сега го работиме, како што секој следен ден е последица од сите 
прет ходни, припаѓајќи й на целината на животот. И Црњански најнапред 
по мисли: „Види, нема никаква врска во светот“, и тогаш нурна во древ-
ната кинеска поговорка која залудува: Сè е поврзано со сешто.

(Од книгата ФИЛМ ЗА ФИЛМОТ, 35–40 стр.,  
превод Горан Тренчовски)



РЕЗИМЕ КОН РЕЧНИКОТ НА ПРОФЕСИЈАТА 

Возможно е да се разбере зошто на прашањето што е режија непре-
стај но се дава (понекогаш со исти зборови) – поинаков одговор. Темата е 
отворена, а неисцрпна, опфаќа сè: од движење низ движење и судбина та 
на човекот во него, од заводливоста на практиката и теоријата на ме-
диумите, техниката и технологијата, од недофатливите метафизички 
идеи за (бес)конечноста на светот...

Живеејќи го својот живот со сета сила, вклучувајќи се во процеси-
те на мислење, талкајќи со колективното паметење/заборавање и со 
соп ствените соништа, режисерите настојуваат, низ пречекорување и со 
из војувана слобода, од сеопштиот хаос да организираат структура со 
која ќе дејствуваат врз гледачите.

А сè што има да се каже за претставувачката уметност, таа нај-
це лосно го кажува сама за себе – режијата во потполност го толкува 
един ствено немуштиот јазик на самата режија: бескрајни вкрстени 
збо рови. И дури сите можни откритија, вертикални и хоризонтални, 
би ја покажале, можеби, нејзината конечна смисла.

Значи, обликувањето на зборовникот на таа протејска професија 
е работа на сите Јоакимови потомци и предци, од родината и ширум 
Зем јината топка.

Секоја генерација режисери го пополнува речникот на својата 
стру ка во секоја секунда, со нови значајни делови, со новонастанати 
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фор ми и содржини, со секој нов збор за неа, каде било да се појави, во 
кој било јазик.

Личниот избор внатре во тематакрстозбор е своевиден Дневник 
на режисерот.

(Од книгата РЕЧНИК НА ПРОФЕСИЈАТА, 221 стр., 
превод Софија Тренчовска)



(...)

Ситуацијата во катастрофалното подрачје на нашите прикажувачки 
уметности покажува дека сме во огромни тешкотии и дека доцниме во 
струч ното и во секое друго самоосвестување.

Поканата да се врзам за новосадската Академија на уметностите 
во основање ја прифатив од неколку причини, од кои не беше најмалку 
важ на таа што на првата класа по режија ќе можам да предавам токму 
на начин на којшто мислев дека треба да се прави.

Отприлика во времето на Хороскоп, Александар Петровиќ ми пре-
длагаше да дојдам на филмскиот отсек на Факултетот за драмски умет-
ности. Меѓутоа, тогаш ми беа попривлечни други активности. Ме кане-
ше и Мирослав Беловиќ да предавам театарска режија. И тогаш сметав 
дека режијата е неделива. Веќе ја допревме темата: не може наполно да 
се одделат театарот од филмот, филмот од телевизијата, телевизијата 
од радиото. Суштински, целовит однос кон изведувачките уметности. 
Глу мата е неделива професија во практиката на актерот кој, секако, е 
упа тен во разновидноста на техниките од разни медиуми. Не е поинаку 
и со гледачот. Тој и онака знае сè за филмот, фудбалот и политиката. 
Но, шегата настрана.

Зошто режисерот би бил лишен, да не речам оштетен, па би се 
за нимавал само со театар или само со филм?!

Оттаму, би било мошне важно нашите нови генерации режисери 
да бидат упатени во сите медиуми.

На сосем новата Академија, значи, добив задача да осмислам план 
и програма за работа на Катедрата по режија, секако, во дослух со со-
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држините на наставата на другите универзитети, наши и странски (кои-
што имав можност да ги запознаам), што не ме спречуваше да внесам 
во работата и нешто сосем лично. 

Многу малку универзитети во своите програми го обединуваат 
пред метот режија, затоа предизвикот на предавањата по „мултимеди-
јална режија“ е сосем ново искуство. Требаше во него да се влезе без 
пред расуди и храбро, со свест дека целиот процес на работа ќе се обли-
кува со секоја следна класа одново, со секој студент посебно. И настава-
та по режија би требало да се режира. 

Мојот концепт беше прифатен и јас почнав да работам, со вистин-
ско воодушевување.

Во првите години немаше асистенти оспособени за работа во сите 
ме диуми (од што произлегуваат постојани тешкотии), но тој проблем 
беше успешно решен штом првата генерација режисери ги заврши студи-
ите. Некои од нив уште сега имаат свои класи на универзитетите во 
дру ги градови (Белград, Сараево, Скопје, па и Нови Сад)...

Бранко Плеша предаваше актерство; повремено нашите класи се 
здру жуваа. Од самиот почеток, бидејќи режисерот ги запознаваше еле-
ментите на актерската вештина, и обратно, режијата за актерот повеќе 
не претставуваше некоја мистерија, ги упатувавме на блискост меѓу 
ак терот и режисерот.

По излегувањето на двете генерации режисери, презедов уште 
по сложена задача: во 1982 година Академијата на уметности, прва кај 
нас, а во ваков опсег на работа можеби и во светот, отвори заедничка 
класа: заедно со групата за „интермедијална режија“, сега низ целиот 
про цес на формирање во медиумите поминува и групата за актерство. 
Така, класата актери и режисери, истовремено и заедничка и одвоена, 
има целосна можност да го усовршува својот талент, и со забрзано со-
вла дување на методските единици, низ изострената теорија и практика 
не медиумите, да дојде до целта: професијата.

Мојата програма за формирање во медиумите на заедничката класа 
ак тери и режисери ја објави списанието Сцена во еден од своите броеви, 
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па мислам дека овде не е неопходно поисцрпно да се збо рува за неа. 
Бездруго, секој вистински метод и онака непрестајно се менува.

Верував дека е важно, не само од „обредни причини“, првото пре-
давање на мојата класа да го одржи еден од големите режисери кои 
ре жијата ја направија професија на дваесеттиот век. Затоа го замолив 
Пи тер Брук да го стори тоа. Праша каде се наоѓа Нови Сад и зошто 
токму тој да ја инаугурира нашата Катедра по режија. Со насмевка му 
од говорив дека со него во најмладиот европски универзитет ќе влезат 
че тиристотини години традиција на играње на Шекспир. Се насмевна и 
Брук, го извади својот календар, пречкрта некакви обврски и дојде да го 
одржи часот кој траеше речиси цел ден – Академијата на уметностите 
сè до денес е расадник на симболи и патокази.

Свесна за драгоценоста од размена на идеи, Академијата на умет-
ностите од самиот почеток настојуваше мајстори на режијата од други 
земји на Отворената катедра да бидат гостувачки професори – Брук, 
Ка валерович, Сабо, Товстоногов, Ефрос, Вајда...

Настојувавме да воспоставиме врска со светските школи со слична 
на сока. На состанокот во Амстердам (ELIA – The European League of 
Institutes of the Arts) поддржана е таквата замисла, но наскоро ѕидање-
то на градбата е продолжено без нас, од непознати причини. Гетото 
нас тојуваме, сепак, да го отвориме, секоја втора година сè уште сме во 
Бу димпешта, на средбата на академии од сиот свет. (За жал, и таму во по-
следно време има финансиски тешкотии кои го доведуваат во прашање 
пот фатот.) Неопходна е чиста спојка со други високи школи (во земјата 
и во странство), со театри, со филмски куќи и радиотелевизии (како и 
посто јана соработка на музичкиот, ликовниот и драмскиот отсек).

Образованието на младиот човек во професијата, ширењето на 
га леријата портрети на уметникот во младоста, е мошне сериозна, 
зна чајна и одговорна работа... Ја вршам со истата предаденост како и 
која било друга задача во професијата. Работата со младите луѓе е ед-
накво важна како и режирањето или пишувањето книга.
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Шефови на класи кои доаѓаат и заминуваат: Бранко Плеша, Ласло 
Па таки, Михаљ Вираг, Влатко Гилиќ, Раде Марковиќ, Раде Шербеџија, 
Пе тар Баничевиќ, Ѓерѓ Херњак, Вида Огњеновиќ, Миша Јанкетиќ...

Неимарското негување на духот на Академијата – ќе кажам со 
должна насочност – има нешто од градењето катедрала: никој не го за-
пи шува своето име во темелниот камен во облик на ѕвоник или ѕвоно, 
ама ѕвоното ѕвони.

Некогашните студенти од сите отсеци и групи заземаат сè посериоз-
ни места во нашиот културен живот, што секако го потврдува значењето 
на Академијата на уметностите, со која, денес тоа со сигурност може 
да се каже, градот повеќе не е ист.

Големо е задоволството своите некогашни студенти да се набљудува-
ат на дело. Борис Исаковиќ во овој момент е репрезентативен пример на 
актер во подем... И режисерите непрестајно изненадуваат: Харис Па шо-
виќ, Никита Миливојевиќ, Владо Цветановски, Александар Штиглиќ, 
Горан Тренчовски...

(Од книгата ПРУГОРНО ПЛИВАЊЕ, 93–96 стр.,  
превод Горан Тренчовски)
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