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Милчо Манчевски - непријател на Власта?

ПОНЕДЕЛНИЧКИ
Мали луѓе
Лоша судбина на малите луѓе е што пола од нивната енергија 

ја трошат на тоа како да им угодат на големите луѓе. А, ако 
погледнат малку подобро, ќе видат дека ниту се тие мали ниту 
големите се толку важни колку што им се чини.

Секој човек во себе носи своја хемија и своја судбина.
Што ќе биде од сето тоа, на крајот од краиштата, зависи од 

него. А он, самоосудениот мал човек, ден за ден живее дека му 
е направена неправда. А ако тој потроши пола живот за да им 
угоди на некои кои ги смета за големи, отиде животот бадијала. 
Плус што на тие, божем големите, око не им трепнува за него. 
Кај малите народи, кои не градат самопочит, дисциплина и 
кретивност се повторува истото. Како и самоосудениот мал 

човек и тие имаат постојано чувство дека им е направена неправда. Се гетоизираат себеси 
во тој филм.

Уште како прилично млад, на оние винилски плочи, го слушав, и запамтив, Раде 
Шербеџија кога рецитира:

На малите народи им се потребни големи поети. Малите глумци се расфрлаат со 
големи гестови. Малите театри играат историски теми...".

И така, ми остана тоа запамтено. До ден денес. Мојот, македонски народ, за жал, се 
самоосудил себеси дека е мал народ. Постојано живее со чувство дека треба да им угоди на 
големите. Тоа ни е опсесија. Дека ни е направена неправда. И патиме постојано поради тоа.

Кога би имале некој светол пример наоколу, можеби би било поинаку. Но, за жал, и 
Србите ја издржуваат истата самопресуда. Албанците, исто така. Тие пак, под филмот дека 
им е направена неправда, пукаат секаде каде што ги има ширејќи ја територијата под своја 
контрола на штета на сите други.

И тие, постојано, се трудат да им угодат на големите. Па пукаат и за нив.
Кај Словенците, кај Австријците, кај Чесите... кои се, исто така, мали народи, како 

мојот народ  не е така. Зошто е поинаку, е долга приказна. Но, поинаку е.
Само на мал народ може да му се случи трагикомедијата наречена Милчо Манчевски. 

Еден средноталентиран лик со натпросечен талент за манипулации. Аскетизам и склоност 
кон грабање туѓи пари. Особено ова последново.

Го познавам човекот од млади денови. Лош ученик, непримерен другар, тип што 
никогаш, ама баш никогаш, не ги плаќа пијачките во кафана, туку тоа за него мора да го 
направи некој друг. Шконтер, кој заглави свои соработници при снимањето на "Прашина", 
користејќи нивни мобилни, за кои не ги плати сметките во висина на годишна плата. Ладно 
си отиде за Америка... Никогаш не практицирал вредности како пријатели, семејство, 
татковина, соработници... земал, товарел што се нашло наоколу и бегал. Направи еден 
добар филм, во 1994 година. "Пред дождот". Доби награда на фестивалот во Венеција. 
Никогаш потоа, иако направи три филма, ниту еден не предизвика дури ни просечно 
внимание. Заклучно со последниот, "Мајки".

Како мал народ ние имаме потреби од големи поети. По секоја цена.
Па така, од еден пристоен филм како "Пред дождот" имавме потреба да создадеме 

легенда. Притоа, кај нас не ги пренесувавеме критиките кои пишуваа дека филмот е 
просечен, со одлична фотографија и музика, и добра глума на Раде Шербеџија... дека 
успехот го должи на воената и етничка тема на просторот на биваша Југославија... тема 
кон која, во тоа, време беа свртени сетските погледи и чекаа докази дека сме багра која 
ужива да се коле меѓусебно.

Не им требаме ние со Александар Велики, Блаже Конески, Мартиновски или 
Личеноски, со Леб и сол, Тоше или Калипои. Им треба доказ за нивните предрасуди 
дека ова овде е стока на која и треба цврста, и тоа нивна власт. И Милчо им го испорача. 
Особено со последниот филм, "Мајки".

Критиките дека Милчо Манчевски е добар за спотови, но филм е нешто друго... тоа не 
го пренесувавме во нашите весници. И, создадовме мит од човек кој не е тоа. Лажен мит 
кој никогаш, потоа, не се докажа себеси. Таа лажна легенда, Милчо Манчевски, направи 
уште три филма. Плус еден обид за филм кога уште на стартот продуцентот го избрка од 
снимање, што е блам кој ретко им се случува на режисерите.

Ниту еден филм на Милчо, потоа, не беше дури ни просечен.
А за сите филмови, и тоа без штедење, добиваше државни, македонски пари. Како и за 

последниот, "Мајки", за кој доби милион и кусур евра. Филм од кој треба да се срами секој 
Македонец. Особено Македонка. Попримитивно претставени Македонци немам видено 
во ниту едно друго авторско дело. Блам.

Сега плаче дека не му давале повеќе пари.
Море, марш од тука! За мои пари ќе ме бламираш пред цел свет.?!
Кога држава дава пари, треба да дава на млади таленти кои допрва треба да се докажуваат 

и за национални теми од кои државата има интерес. Ако Милчо верува дека е толку добар, 
нека прави филм од свои или од пари на продуценти кои, види богати, не даваат пари за 
неговите филмови. Ако е толку добар, зошто мора да бара државни пари за лични теми?

Кога ќе заработи од филмот, тој не ја дели заработката со нас. Не. Парите ги става на 
своја сметка. И чека нова прилика.

Милчо не е ограбувач само на државната каса и на македонскиот углед. Тој е ограбувач 
и на македонската филмска историја. Поради него се заборава на Бранко Гапо, Столе 
Попов, Димитрие Османли, Љубиша Георгиевски, Кирил Ценевски... луѓе кои имале 
номинација за Оскар, меѓународни награди. Публика.

Луѓе кои биле и луѓе и уметници. И од чии сцени не се срамиме. Малите народи имаат 
потреба од големи поети. Да, ама Милчо е мал.

Пишува: Драган П. ЛАТАС
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Датум: 26.11.2010, 23:58 ИКОНОКЛАСТИЧКИ ЗАДОВОЛСТВА

ЗА ВРЕВАТА ШТО СЕ КРЕНА ОКОЛУ МИЛЧО МАНЧЕВСКИ

Просветителската позиција на оваа - или на 
која и да е друга - Влада, според која создавање-
то и меѓународното претставување на високата 
уметност е значаен чинител во обликувањето и 
во зацврстувањето на националниот идентитет, 
не е ништо необично, ниту „националистичко“ во 
лошата смисла на зборот. Тоа е политика на др-

жава. Ниту е владина (иако Владата ја претставува Државата) 
ниту партиска (иако Владата, како и секоја друга, е составена од 
претставници на партии), и таква културна политика има секоја 
од земјите за кои велиме дека и'припаѓаат на групата од разви-
ени демократии.

Кога уметникот добива статус на уметник од особено нацио-
нално значење за исклучителниот придонес во културата на 
сопствената земја, претпоставувам, ова го доживува како при-
знание од сопствената држава, а не како признание на опреде-
лена политичка групација (нека биде таа наречена и „партија“), 
која ја претставува власта во дадениот момент. Не верувам 
дека секој британски уметник што ја добил титулата витез или 
дама од страна на кралицата бил или ќе стане ројалист, и дека 
со примањето на признанието имплицитно се изјаснува дека ја 
поддржува политиката и филозофијата на кралското семејство 
и на монархот на државата. Така, немам причина да мислам 
дека прифаќањето на можноста да работи што му беше дадена 
од страна на државата - која во нашава земја се доживува како 
привилегија и форма на специјално признание - во последните 
неколку години треба да се разбере како ситно или големо ком-
промисерство од страна на Милчо Манчевски. Инвестирањето 
на државата во филмовите што овие неколку години ги напра-
ви Манчевски или неговото ангажирање да изработи нарачани 
проекти се протолкува и се именуваше во нашата јавност како 
доделување титула на „државен режисер“. (Оваа етикета за Ман-
чевски првпат ја слушнав од мои колеги од Грција во 2007; тогаш 
нивниот коментар дека Манчевски станува „државен уметник“ 
ме збуни затоа што се' уште не знаев дека некој веќе му доделил 
или набрзо ќе му додели ваков статус. Сега знам, а последниве 
денови, чинам, знае и секој во државава што одвреме-навреме 
чита весник.)

Имам впечаток дека никој од учесниците во оваа наша јав-
ност, независно од тоа на кој политички „клан“ му припаѓа, не 
ни помислува дека Манчевски можеби во овие „признанија“ не 
видел партија, политичка структура или конкретни личности од 
власта - туку држава и нација кои го разбираат како една од 
„своите најзначајни културни инвестиции“. Јас, секако, не можам 
да тврдам дека знам, ниту, пак, можам да претпоставувам какво 
било разбирањето или доживувањето на Манчевски на овие ге-
стови од државата - но за да претпоставам што било различно 
од штотуку изнесеното, треба да имам многу силна причина. Во 
„Сенки“ не гледам никакво уметничко послушништво во однос на 
власта - темата ниту е национална ниту националистичка, нај-
малку пропагандистичка. Филмот се занимава со метафизичка 
тема, а референцата на „Егејците“ е маргинална, фуснота во 
филмот. (И белким смее да се спомне, а со тоа автоматски да не 
ве прогласат за националист?) „Мајки“ е филм кој е универзален 
и во проблематиката со која се занимава и во приодот. Филмот 

ни најмалку не е локален 
(ниту, пак, национален 
или националистички). 
Со други зборови, копро-
дуцирањето на неговите 
филмови од страна на 
државата не значеше 
дека Манчевски се об-
врзал да произведува 
естетика по нарачка и 
националистичка (или 
национална) пропаган-
да. Темите и стилот со 
кој ги работеше послед-
ните два филма не се 
својствени за „државен 

уметник“ кој е послушник на власта.
Етикетата, пак, што веќе му беше прилепена ја искривоколчи 

перцепцијата на она што тој го порачува за историјата на својата 
земја во спотовите „Македонија вечна“. Во нив не гледам никакво 
пренагласување на античкиот период од историјата на оваа земја 
- овој период е претставен исто толку колку и останатите значајни 
историски периоди. Конечно, јас можам секогаш да ја прогласам 
за темелно спорна тезата за чистото античкомакедонско потекло 
на современата македонска нација - и секогаш ја прогласувам за 
таква - но притоа не гледам зошто треба да претпоставувам дека 
оној што ја брани е зол политички опортунист. Значи, тезата со 
која не се согласувам е еден историски, а не партиски фантазам 
за потеклото на македонската нација (кој мнозинството го дели не-
зависно од политичката припадност). Нејсе, да се вратиме на спо-
товите на Милчо Манчевски - тие праќаат порака дека античкиот 
период е дел од историјата на оваа земја, а тоа е точно. Антиката, 
не само македонска туку и хеленистичка (што е различно од маке-
донска) и римска е дел и од историјата и од културното наследство 
на Македонија.

Уште повознемирувачко од ова етикетирање е јавното жиго-
сување на Милчо Манчевски од страна на медиуми што се де-
кларираат како блиски до оние на власта. „Мајки“ е тежок филм 
со непријатна порака. Секако, пораката не е нешто од кое треба 
да се „срамат сите македонски жени“. Напротив, ова е филм за 
патријархалноста која во својата основа ја има темелната омра-
за кон жените (она што се нарекува мизогинија), а од кажаното во 
него треба да се срамат мажите што негуваат презир кон жените, 
а не обратно. Ова се мажи што се згадуваат од старите, грдите 
или самосвесните жени - од секоја жена која не може да биде 
предмет на нивната пубертетска мачоистичка сексуална фанта-
зија. Овие мажи ги презираат жените кои се истрошени, уморни 
- мајки. Презирот се претвора во садизам, кој е изразен во до-
сетки, секојдневно однесување полно со пораки кои за мажите 
остануваат незабележливи (па се исчудуваат на женските „хисте-
рични“ реакции, навидум од ништо предизвикани), а за жените 
претставуваат низа дејствија (интонација, начин на обраќање, 
говорен и неговорен), кои не само што се јасно забележливи туку 
честопати се и болно доживеани. 

Како и да е, сред сева оваа врева што настана околу Милчо 
Манчевски последниве денови, можам само да заклучам дека 
човекот кој до вчера имаше статус на национално богатство е 
изложен на удари од 
двата спротиставе-
ни политички табо-
ра, кои садистички 
уживаат во собору-
вањето на иконата, 
во чие градење до 
вчера и сами учест-
вувале. Позицијата 
на независен инте-
лектуалец или умет-
ник се чини овде е 
невозможна, затоа 
што дури и да не из-
берете да припаѓате 
на еден или на друг 
политички табор, 
јавноста ќе ве смес-
ти некаде - а вам не 
ви преостанува ниш-
то друго освен да 
се помирите или да 
премолчите, затоа 
што колку и гласно 
да протестирате, 
никој нема да ве чуе.
Катерина Колозова
(Авторката е профе-
сор по филозофиjа и 
родови студии)

12/18/2014 За вревата што се крена околу Милчо Манчевски
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во нашава земја се доживува како привилегија и форма на специјално признание - во последните неколку години
треба да се разбере како ситно или големо компромисерство од страна на Милчо Манчевски. Инвестирањето на
државата во филмовите што овие неколку години ги направи Манчевски или неговото ангажирање да изработи
нарачани проекти се протолкува и се именуваше во нашата јавност како доделување титула на „државен
режисер“. (Оваа етикета за Манчевски првпат ја слушнав од мои колеги од Грција во 2007; тогаш нивниот
коментар дека Манчевски станува „државен уметник“ ме збуни затоа што се' уште не знаев дека некој веќе му
доделил или набрзо ќе му додели ваков статус. Сега знам, а последниве денови, чинам, знае и секој во државава
што одвреме-навреме чита весник.)

Имам впечаток дека никој од учесниците во оваа наша јавност, независно од тоа на кој политички „клан“ му
припаѓа, не ни помислува дека Манчевски можеби во овие „признанија“ не видел партија, политичка структура или
конкретни личности од власта - туку држава и нација кои го разбираат како една од „своите најзначајни културни
инвестиции“. Јас, секако, не можам да тврдам дека знам, ниту, пак, можам да претпоставувам какво било
разбирањето или доживувањето на Манчевски на овие гестови од државата - но за да претпоставам што било
различно од штотуку изнесеното, треба да имам многу силна причина. Во „Сенки“ не гледам никакво уметничко
послушништво во однос на власта - темата ниту е национална ниту националистичка, најмалку пропагандистичка.
Филмот се занимава со метафизичка тема, а референцата на „Егејците“ е маргинална, фуснота во филмот. (И
белким смее да се спомне, а со тоа автоматски да не ве прогласат за националист?) „Мајки“ е филм кој е
универзален и во проблематиката со која се занимава и во приодот. Филмот ни најмалку не е локален (ниту, пак,
национален или националистички). Со други зборови, копродуцирањето на неговите филмови од страна на
државата не значеше дека Манчевски се обврзал да произведува естетика по нарачка и националистичка (или
национална) пропаганда. Темите и стилот со кој ги работеше последните два филма не се својствени за „државен
уметник“ кој е послушник на власта. 

Етикетата, пак, што веќе му беше прилепена ја искривоколчи перцепцијата на она што тој го порачува за
историјата на својата земја во спотовите „Македонија вечна“. Во нив не гледам никакво пренагласување на
античкиот период од историјата на оваа земја - овој период е претставен исто толку колку и останатите значајни
историски периоди. Конечно, јас можам секогаш да ја прогласам за темелно спорна тезата за чистото
античкомакедонско потекло на современата македонска нација - и секогаш ја прогласувам за таква - но притоа не
гледам зошто треба да претпоставувам дека оној што ја брани е зол политички опортунист. Значи, тезата со која
не се согласувам е еден историски, а не партиски фантазам за потеклото на македонската нација (кој
мнозинството го дели независно од политичката припадност). Нејсе, да се вратиме на спотовите на Милчо
Манчевски - тие праќаат порака дека античкиот период е дел од историјата на оваа земја, а тоа е точно. Антиката,
не само македонска туку и хеленистичка (што е различно од македонска) и римска е дел и од историјата и од
културното наследство на Македонија. 

Уште повознемирувачко од ова етикетирање е јавното жигосување на Милчо Манчевски од страна на медиуми
што се декларираат како блиски до оние на власта. „Мајки“ е тежок филм со непријатна порака. Секако, пораката
не е нешто од кое треба да се „срамат сите македонски жени“. Напротив, ова е филм за патријархалноста која во
својата основа ја има темелната омраза кон жените (она што се нарекува мизогинија), а од кажаното во него
треба да се срамат мажите што негуваат презир кон жените, а не обратно. Ова се мажи што се згадуваат од
старите, грдите или самосвесните жени - од секоја жена која не може да биде предмет на нивната пубертетска
мачоистичка сексуална фантазија. Овие мажи ги презираат жените кои се истрошени, уморни - мајки. Презирот се
претвора во садизам, кој е изразен во досетки, секојдневно однесување полно со пораки кои за мажите
остануваат незабележливи (па се исчудуваат на женските „хистерични“ реакции, навидум од ништо
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http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=CE573FF6F1176248AAAC76E8FF43824C 1/3

ПРЕБАРУВАЈ... период од-до 2006    -   2014

ЕКОНОМСКИ ДНЕВНИК

НАЈНОВИ ВЕСТИ

Dnevnik / Дневник

52,652 people like Dnevnik / Дневник.

Like

ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС ОТВОРЕНА СЦЕНА АКТУЕЛНО ВО ФОКУСОТ ПУБЛИКА ЗДРАВЈЕ

Датум: 26.11.2010, 23:58

ИКОНОКЛАСТИЧКИ ЗАДОВОЛСТВА

ЗА ВРЕВАТА ШТО СЕ КРЕНА ОКОЛУ МИЛЧО МАНЧЕВСКИ

Просветителската позиција на оваа - или на која и да е друга - Влада, според која создавањето и
меѓународното претставување на високата уметност е значаен чинител во обликувањето и во
зацврстувањето на националниот идентитет, не е ништо необично, ниту „националистичко“ во
лошата смисла на зборот. Тоа е политика на држава. Ниту е владина (иако Владата ја
претставува Државата) ниту партиска (иако Владата, како и секоја друга, е составена од
претставници на партии), и таква културна политика има секоја од земјите за кои велиме дека и'

припаѓаат на групата од развиени демократии. 

Кога уметникот добива статус на уметник од особено национално значење за исклучителниот придонес во
културата на сопствената земја, претпоставувам, ова го доживува како признание од сопствената држава, а не
како признание на определена политичка групација (нека биде таа наречена и „партија“), која ја претставува
власта во дадениот момент. Не верувам дека секој британски уметник што ја добил титулата витез или дама од
страна на кралицата бил или ќе стане ројалист, и дека со примањето на признанието имплицитно се изјаснува
дека ја поддржува политиката и филозофијата на кралското семејство и на монархот на државата. Така, немам
причина да мислам дека прифаќањето на можноста да работи што му беше дадена од страна на државата - која
во нашава земја се доживува како привилегија и форма на специјално признание - во последните неколку години
треба да се разбере како ситно или големо компромисерство од страна на Милчо Манчевски. Инвестирањето на
државата во филмовите што овие неколку години ги направи Манчевски или неговото ангажирање да изработи
нарачани проекти се протолкува и се именуваше во нашата јавност како доделување титула на „државен
режисер“. (Оваа етикета за Манчевски првпат ја слушнав од мои колеги од Грција во 2007; тогаш нивниот
коментар дека Манчевски станува „државен уметник“ ме збуни затоа што се' уште не знаев дека некој веќе му
доделил или набрзо ќе му додели ваков статус. Сега знам, а последниве денови, чинам, знае и секој во државава
што одвреме-навреме чита весник.)

Имам впечаток дека никој од учесниците во оваа наша јавност, независно од тоа на кој политички „клан“ му
припаѓа, не ни помислува дека Манчевски можеби во овие „признанија“ не видел партија, политичка структура или
конкретни личности од власта - туку држава и нација кои го разбираат како една од „своите најзначајни културни
инвестиции“. Јас, секако, не можам да тврдам дека знам, ниту, пак, можам да претпоставувам какво било
разбирањето или доживувањето на Манчевски на овие гестови од државата - но за да претпоставам што било
различно од штотуку изнесеното, треба да имам многу силна причина. Во „Сенки“ не гледам никакво уметничко
послушништво во однос на власта - темата ниту е национална ниту националистичка, најмалку пропагандистичка.
Филмот се занимава со метафизичка тема, а референцата на „Егејците“ е маргинална, фуснота во филмот. (И
белким смее да се спомне, а со тоа автоматски да не ве прогласат за националист?) „Мајки“ е филм кој е
универзален и во проблематиката со која се занимава и во приодот. Филмот ни најмалку не е локален (ниту, пак,
национален или националистички). Со други зборови, копродуцирањето на неговите филмови од страна на
државата не значеше дека Манчевски се обврзал да произведува естетика по нарачка и националистичка (или
национална) пропаганда. Темите и стилот со кој ги работеше последните два филма не се својствени за „државен
уметник“ кој е послушник на власта. 

Етикетата, пак, што веќе му беше прилепена ја искривоколчи перцепцијата на она што тој го порачува за
историјата на својата земја во спотовите „Македонија вечна“. Во нив не гледам никакво пренагласување на
античкиот период од историјата на оваа земја - овој период е претставен исто толку колку и останатите значајни
историски периоди. Конечно, јас можам секогаш да ја прогласам за темелно спорна тезата за чистото
античкомакедонско потекло на современата македонска нација - и секогаш ја прогласувам за таква - но притоа не
гледам зошто треба да претпоставувам дека оној што ја брани е зол политички опортунист. Значи, тезата со која
не се согласувам е еден историски, а не партиски фантазам за потеклото на македонската нација (кој
мнозинството го дели независно од политичката припадност). Нејсе, да се вратиме на спотовите на Милчо
Манчевски - тие праќаат порака дека античкиот период е дел од историјата на оваа земја, а тоа е точно. Антиката,
не само македонска туку и хеленистичка (што е различно од македонска) и римска е дел и од историјата и од
културното наследство на Македонија. 

Уште повознемирувачко од ова етикетирање е јавното жигосување на Милчо Манчевски од страна на медиуми
што се декларираат како блиски до оние на власта. „Мајки“ е тежок филм со непријатна порака. Секако, пораката
не е нешто од кое треба да се „срамат сите македонски жени“. Напротив, ова е филм за патријархалноста која во
својата основа ја има темелната омраза кон жените (она што се нарекува мизогинија), а од кажаното во него
треба да се срамат мажите што негуваат презир кон жените, а не обратно. Ова се мажи што се згадуваат од
старите, грдите или самосвесните жени - од секоја жена која не може да биде предмет на нивната пубертетска
мачоистичка сексуална фантазија. Овие мажи ги презираат жените кои се истрошени, уморни - мајки. Презирот се
претвора во садизам, кој е изразен во досетки, секојдневно однесување полно со пораки кои за мажите
остануваат незабележливи (па се исчудуваат на женските „хистерични“ реакции, навидум од ништо
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SHOOT,

SHOOT!
Cousin,

SHOOT,

SHOOT,
Cousin,

12/28/2014 Кофа и за Милчо
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ОТВОРЕНА

ЛАПЛАП КЕТЕРИНГ 
БРОЈ 1 ВО ГРАДОВ
Скопје  ТЦ Олимпико
077/607903

Вашата реклама на над
90 сајтови
Платете 6 000 и добијте
реклама во вредност од 7 000

KEEP AN EYE најчитани

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОТВОРЕНА СЦЕНА АКТУЕЛНО ВО ФОКУСОТ ПУБЛИКА ЗДРАВЈЕ

Датум: 23.11.2010, 09:33

ЕДИТОРИЈАЛ

КОФА И ЗА МИЛЧО

Стигна кофа и за Милчо Манчевски. Според димензиите договорени во штабот на
ждановистичкиот агитпроп, кофата е иста како онаа за Владо Таневски. Завиткана е само
формално во новинарска хартија, а фактички е испорачана од Министерството на вистината
(МНВ). Не сте чуле за МНВ? И не треба. Според правилата, само тоа треба да знае за вас. 

Во земја со вакво демократско изобилие каква што е нашава, секој може да има свое мислење за разни луѓе, па и
за филмскиот режисер Милчо Манчевски. Но, ако постои макар и трошка сомневање дека погрешно сте го
процениле или прецениле, МНВ ќе ви помогне да се коригирате и правилно да се позиционирате. Во случајов,
граѓаните кон Манчевски од денес треба да се однесуваат во согласност со следниве наоди на МНВ:

„...Трагикомедијата наречена Милчо Манчевски е средноталентиран лик со натпросечен талент за манипулации...
Лош ученик, непримерен другар, никогаш не си ги плаќал пијачките во кафеана, бил шконтер кој заглавил
соработници... Никогаш не практицирал вредности како што се пријатели, семејство, татковина..,туку само
товарел што се нашло и бегал...“ 

Дури и се' да е точно, дали забележувате дека сето ова нема никаква врска со уметноста што ја создава
Манчевски? Но, ако преродбеничката естетика лабораториски докажала дека човек што не си ги плаќа пијачките
не може да биде добар режисер, тоа треба да го прифатите како ноторен факт. 

Со оглед на тоа колку долго Манчевски се вртеше на МТВ во кампањата „Знаењето е сила, знаењето е моќ“,
прашувам за колку пари нашите деца секојдневно биле индоктринирани со примерот на еден толку „лош ученик“?
Кој ќе ни го испере срамот што таков апатрид ни го направил и спотот „Македонија вечна“, за кој Владата тврдеше
дека не' ставил во редот на туристичките топ-дестинации? Кој му дозволи на човекот што толку многу не си ја
сака татковината да го допре чувствителното „егејско прашање“ во филмот „Сенки“? Кој некритички со години го
глорифицирал овој „талент за манипулации“?

Хм... Тоа е истото Министерството на вистината, кое смета дека со сумата што ја финансира автоматски ги
купува и авторските души, но и правото да си нарачува филмски гоблени на тема „пастирска идила“, а не некакви
„мајки“ кои забиваат шајки во преродбеничкиот обид реалноста да се прикаже поубава отколку што е. Манчевски,
кој многу добро знае дека нема бесплатен ручек, сега ќе го плати големиот цех на своите мали компромиси - од
времето кога во манир на антички поданик дозволи да го беатифицираат во „државен (субвенциониран и
патриотски расположен) режисер“, за денес да стигне до титулата „отпадок“ поради филм некритички перцепиран
како „антипатриотски“. Во земја во која уметноста се третира како помошен мотор на политиката, во која нема ни
златна ни критичка средина, туку или си-или не си (со нив), постојат само два вида одликувања - ордени и кофи.
На реномираниот македонски режисер, МНВ категорично му порача: „Море, марш од тука! За мои пари ќе ме
бламираш пред цел свет!?“

Манчевски е одличен режисер, но му забележувам што во своите ѕвездени моменти го игнорираше фактот дека
во оваа земја, сепак, се знае кој е главниот режисер и по чие сценарио се снима овој црно-бел филм, во кој едни
секогаш имаат позитивна, а други само негативна улога. Не е важно што бил и што е, Манчевски отсега ќе биде
најголемиот негативец, а негативот на овој филм - најпродаваната „прашина“ в очи и пред дождот и по него.
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Тони Михајловски му порача на Милчо Манчевски: „П.ши го“!

Причина за ваквата порака на Михајловски е интервјуто што го дал Манчевски
за весникот „Капитал“. Во интервјуто Манчевски меѓу другото вели:„Мислам
дека оваа култура и традиција имаат свое богатство кое е дел од светската
културна баштина и тоа треба да се афирмира. Има тука една друга работа.
Мислам дека вистинското богатство на оваа култура суштиниски се разликува

од она што вулгарниот ...

ВТОРНИК, 17 ФЕВРУАРИ 2015  |  ВЕСТИ ДЕНЕС: 80 Пребарај Go
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Тони Михајловски му порача на Милчо Манчевски:
„П.ши го“!
15.09.2014 |  10:22

Причина за ваквата порака на Михајловски е интервјуто што го дал
Манчевски за весникот „Капитал“.

Во интервјуто Манчевски  меѓу другото вели:„Мислам дека оваа култура и традиција
имаат свое богатство кое е дел од светската културна баштина и тоа треба да се
афирмира. Има тука една друга работа. Мислам дека вистинското богатство на оваа
култура суштиниски се разликува од она што вулгарниот малограѓански вкус го смета
за наша културна баштина. Очигледно е дека вулгарниот малограѓанин се обидува да
измисли историја, култура и традиција кои ниту постојат ниту постоеле, а се срами од
својата вистинска богата традиција затоа што истата е рурална и различна од
западните урнеци. Ова е тема за психолози и психијатри, а не за филозофи и
уметници. Од каде оваа себе омраза? Кај нас често пати критериумот за вреднување
е колку некое дело личи на некој странски кич.” – рече Манчевски.
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ПОСЛЕДНО ВО ОВАА КАТЕГОРИЈА

Никогаш нема да
погодите што
прави денес Сашо
кој го испеа хитот
Пијан и млад?

ВИДЕО: Паљач и
Дисторзија feat.
Филиграни –
„Златен прстен и
црвени

Дино Мерлин во
четврток на прес
во Скопје

НЕВИДЕН
СКАНДАЛ: После
концертот на
Северина во
Виена,

Ти се допаѓа оваа информација? Кликни

Ценовник во порно
индустријата: Колку е
анален секс, а колку
дупла пенетрација?

Кој ги запозна Цеца и
Аркан и како Душко ја
освои Јелена Карлеуша?

Никогаш нема да
погодите што прави
денес Сашо кој го испеа
хитот Пијан и млад?

Е СЕГА ГО ПРЕТЕРА: По
голиот задник Ким
Кардашиан ја покажа
вагината!(фото 18+)

ПЕРВЕРЗНИ И
НАДАРЕНИ: Ова се топ
10-те најдобри порно
актерки на светот!
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КОФА И ЗА МИЛЧО
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БРОЈ 1 ВО ГРАДОВ
Скопје  ТЦ Олимпико
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Вашата реклама на над
90 сајтови
Платете 6 000 и добијте
реклама во вредност од 7 000

KEEP AN EYE најчитани

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОТВОРЕНА СЦЕНА АКТУЕЛНО ВО ФОКУСОТ ПУБЛИКА ЗДРАВЈЕ

Датум: 23.11.2010, 09:33

ЕДИТОРИЈАЛ

КОФА И ЗА МИЛЧО

Стигна кофа и за Милчо Манчевски. Според димензиите договорени во штабот на
ждановистичкиот агитпроп, кофата е иста како онаа за Владо Таневски. Завиткана е само
формално во новинарска хартија, а фактички е испорачана од Министерството на вистината
(МНВ). Не сте чуле за МНВ? И не треба. Според правилата, само тоа треба да знае за вас. 

Во земја со вакво демократско изобилие каква што е нашава, секој може да има свое мислење за разни луѓе, па и
за филмскиот режисер Милчо Манчевски. Но, ако постои макар и трошка сомневање дека погрешно сте го
процениле или прецениле, МНВ ќе ви помогне да се коригирате и правилно да се позиционирате. Во случајов,
граѓаните кон Манчевски од денес треба да се однесуваат во согласност со следниве наоди на МНВ:

„...Трагикомедијата наречена Милчо Манчевски е средноталентиран лик со натпросечен талент за манипулации...
Лош ученик, непримерен другар, никогаш не си ги плаќал пијачките во кафеана, бил шконтер кој заглавил
соработници... Никогаш не практицирал вредности како што се пријатели, семејство, татковина..,туку само
товарел што се нашло и бегал...“ 

Дури и се' да е точно, дали забележувате дека сето ова нема никаква врска со уметноста што ја создава
Манчевски? Но, ако преродбеничката естетика лабораториски докажала дека човек што не си ги плаќа пијачките
не може да биде добар режисер, тоа треба да го прифатите како ноторен факт. 

Со оглед на тоа колку долго Манчевски се вртеше на МТВ во кампањата „Знаењето е сила, знаењето е моќ“,
прашувам за колку пари нашите деца секојдневно биле индоктринирани со примерот на еден толку „лош ученик“?
Кој ќе ни го испере срамот што таков апатрид ни го направил и спотот „Македонија вечна“, за кој Владата тврдеше
дека не' ставил во редот на туристичките топ-дестинации? Кој му дозволи на човекот што толку многу не си ја
сака татковината да го допре чувствителното „егејско прашање“ во филмот „Сенки“? Кој некритички со години го
глорифицирал овој „талент за манипулации“?

Хм... Тоа е истото Министерството на вистината, кое смета дека со сумата што ја финансира автоматски ги
купува и авторските души, но и правото да си нарачува филмски гоблени на тема „пастирска идила“, а не некакви
„мајки“ кои забиваат шајки во преродбеничкиот обид реалноста да се прикаже поубава отколку што е. Манчевски,
кој многу добро знае дека нема бесплатен ручек, сега ќе го плати големиот цех на своите мали компромиси - од
времето кога во манир на антички поданик дозволи да го беатифицираат во „државен (субвенциониран и
патриотски расположен) режисер“, за денес да стигне до титулата „отпадок“ поради филм некритички перцепиран
како „антипатриотски“. Во земја во која уметноста се третира како помошен мотор на политиката, во која нема ни
златна ни критичка средина, туку или си-или не си (со нив), постојат само два вида одликувања - ордени и кофи.
На реномираниот македонски режисер, МНВ категорично му порача: „Море, марш од тука! За мои пари ќе ме
бламираш пред цел свет!?“

Манчевски е одличен режисер, но му забележувам што во своите ѕвездени моменти го игнорираше фактот дека
во оваа земја, сепак, се знае кој е главниот режисер и по чие сценарио се снима овој црно-бел филм, во кој едни
секогаш имаат позитивна, а други само негативна улога. Не е важно што бил и што е, Манчевски отсега ќе биде
најголемиот негативец, а негативот на овој филм - најпродаваната „прашина“ в очи и пред дождот и по него.
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Стигна кофа и за Милчо Манчевски. Според ди-
мензиите договорени во штабот на ждановистич-
киот агитпроп, кофата е иста како онаа за Владо 
Таневски. Завиткана е само формално во новинар-
ска хартија, а фактички е испорачана од Минис-
терството на вистината (МНВ). Не сте чуле за МНВ? 

И не треба. Според правилата, само тоа треба да знае за вас.
Во земја со вакво демократско изобилие каква што е на-

шава, секој може да има свое мислење за разни луѓе, па и за 
филмскиот режисер Милчо Манчевски. Но, ако постои макар 
и трошка сомневање дека погрешно сте го процениле или 
прецениле, МНВ ќе ви помогне да се коригирате и правилно 
да се позиционирате. Во случајов, граѓаните кон Манчевски 
од денес треба да се однесуваат во согласност со следниве 
наоди на МНВ:

„...Трагикомедијата наречена Милчо Манчевски е средно-
талентиран лик со натпросечен талент за манипулации... Лош 
ученик, непримерен другар, никогаш не си ги плаќал пијачки-
те во кафеана, бил шконтер кој заглавил соработници... Ни-
когаш не практицирал вредности како што се пријатели, се-
мејство, татковина..,туку само товарел што се нашло и бегал...“

Дури и се' да е точно, дали забележувате дека сето ова нема 
никаква врска со уметноста што ја создава Манчевски? Но, 
ако преродбеничката естетика лабораториски докажала 
дека човек што не си ги плаќа пијачките не може да биде до-
бар режисер, тоа треба да го прифатите како ноторен факт. 

Со оглед на тоа колку долго Манчевски се вртеше на МТВ 
во кампањата „Знаењето е сила, знаењето е моќ“, прашувам за 
колку пари нашите деца секојдневно биле индоктринирани 
со примерот на еден толку „лош ученик“? Кој ќе ни го испере 
срамот што таков апатрид ни го направил и спотот „Македо-
нија вечна“, за кој Владата тврдеше дека не' ставил во редот 

на туристичките топ-дестинации? Кој му дозволи на човекот што 
толку многу не си ја сака татковината да го допре чувствителното 
„егејско прашање“ во филмот „Сенки“? Кој некритички со години 
го глорифицирал овој „талент за манипулации“?

Хм... Тоа е истото Министерството на вистината, кое смета дека 
со сумата што ја финансира автоматски ги купува и авторски-
те души, но и правото да си нарачува филмски гоблени на тема 
„пастирска идила“, а не некакви „мајки“ кои забиваат шајки во 
преродбеничкиот обид реалноста да се прикаже поубава откол-
ку што е. Манчевски, кој многу добро знае дека нема бесплатен 
ручек, сега ќе го плати големиот цех на своите мали компроми-
си - од времето кога во манир на антички поданик дозволи да 
го беатифицираат во „државен (субвенциониран и патриотски 
расположен) режисер“, за денес да стигне до титулата „отпадок“ 
поради филм некритички перцепиран како „антипатриотски“. 
Во земја во која уметноста се третира како помошен мотор на 
политиката, во која нема ни златна ни критичка средина, туку 
или си-или не си (со нив), постојат само два вида одликувања 
- ордени и кофи. На реномираниот македонски режисер, МНВ 
категорично му порача: „Море, марш од тука! За мои пари ќе ме 
бламираш пред цел свет!?“

Манчевски е одличен режисер, но му забележувам што во 
своите ѕвездени моменти го игнорираше фактот дека во оваа 
земја, сепак, се знае кој е главниот режисер и по чие сценарио се 
снима овој црно-бел филм, во кој едни секогаш имаат позитивна, 
а други само негативна улога. Не е важно што бил и што е, Ман-
чевски отсега ќе биде најголемиот негативец, а негативот на овој 
филм - најпродаваната „прашина“ в очи и пред дождот и по него.

Катерина Блажевска

Izvini Te molam sto ti pisuvam i sto ti odzemam dragoceno 
vreme. Veruvam nema povekje.,

Mu ja citam kolumnata na Latas.
Ova stvorenje go doupropasti ionaka macniot i peplosan 

zivot na zlatnoto dete Toshe Proeski i ne go ostavi 
poslednite meseci i nedeli da mu se poraduva na zemskite 
migovi. Go raznese so "komplimenti" deka e kriminalec, 
fraer bez pokritie, dolznik kon drzavata, kon vlasta, edno 
dve tri nedeli sekoj den na celi strani...iako se bese skroz 
obratno od vistinata.

Nikogas Toshe ne go imav videno potazen, porazocaran, 
poubien, poslednata sredba mu kazav nesto za stvorenjevo, 
ne mi odgovori, ama vekje mu procitav vo ochi deka si 
ja posakuva smrtta, sto nabrzo nekoj mu ja dade kako 
nagrada, za da ne se machi povekje.

Den potoa stvorenjevo napisa tekst so hvalospevi vo 
koj ni demistifirica deka Toshe vsusnost go kaznil Bog 
poradi vinata sto na lugjeto im ja donesol ljubovta, kako 
Prometej ognot. Sega pak go koristi imeto na Toshe za da 
go donaostri svojot krvav noz.

Ah, kako so istiot bi mu presudila vo samo polovinka 
sekunda.

Da ne dolzam, imam golema griza na sovest sto ne Ti 
aplaudirav na "Majki", za prv pat vo mojot zivot. Kazav i ua, 
za prv pat.

Gledam kolku filmot ti znaci. APLAUZOT go dobivas 
sega. I ne baram da me sfatis.

LOVE
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филмски енциклоп
ски конференции. меѓународни академс
одговорите на Ако не можете да 

неблагодарното прашање - со кој неблагодарното пр
од вашите филмови најмногу се
гордеете, кажете ни под кое од
туѓите ремек-дела на седмата 
уметност би се потпишале со 
најголемо задоволство? 
Прашњето е неблагодарно, ама и
прекрасно, можеби баш затоа што
е конкретно и бескомпромисно. 
Јас стојам зад сите мои дела и 
сите мои изјави – и сега и после 20 
години и било кога. 
Лично, најдраг филм ми е „Мајки“, 
најдрага збирка фотогрфии 
ми е збирката фотографскин 
пентаптихови „Пет капки сон“, а 
како уметничко дело особено пост-
концептуалистиките настапи „1.73“
и 1АМ (повеќе информации за ситеи
нив има на мојот вебсајт www.manн -
chevski.com).  Овие дела се малку c
потешки за широка консумпција, п
ама ми се допаѓаат – кога би била
амо непристрасен гледач би ми са
иле најомилени од она што сум го б
аправил – затоа што се формалнона
езобразни (во поглед на естетскатабе
орма и формат), а емотивноф
омплексни. Ми се допаѓаат и затоа ко
то се занаетски едноставни, амашт
огати, самоуверени. И темите со бо
и се бават ми се најинтересни како ко
век.чов

попрепознатлива?
Не се чувствувам многу повикан да 
одговорам на ова прашање. Има луѓе 
кои се платени тоа да го одговорат.
Јас моето мислење за тоа како треба
да се структуира, води и кадровски 
опреми македонската кинематографија
го доставив до Советот за култура чиј 
член бев при основањето (но веќе не
сум). Моите анализи, мислења и совети
ги доставив и до Министерството за 
култура и до Филмскиот фонд во повеќе
прилики, вклучувајќи го тука и периодот
кога се пишуваше новиот Закон за филм. 
Моите совети не беа земени предвид. 
Тоа си е право на културно-политичкиот 
естаблишмент кој ја креира генералната
и конкретна политика на македонската
кинематографија.  За резултатите треба
да ги прашате луѓето во Агенцијата за 
филм (пораншен Филмски фонд) и во
Министерството за култура. Во крајна
линија, тоа им е во описот на работното 
место и за тоа примаат плата. Верувам
дека тие се задоволни со успесите на 
македонската кинематографија. 
Јас можам да го сумирам што јас
лично го имам направено во и за
македонската кинематографија во овие
21 година откако сум активен тука.
Ако не ги сметаме оние три години
откако дипломирав во Јужен Илиној
кога се обидував да снимам игран 
филм во Македонија (а не го снимив 
затоа што постарите колеги и Данчо

 

Мислам дека тоа 
вистинско богатство на 
оваа култура суштински 
се разликува од 
она што вулгарниот 
малограѓански вкус го 
смета за наша културна 
баштина.  Очигледно 
е дека вулгарниот 
малограѓанин се 
обидува да измисли 
историја, култура 
и традиција кои 
ниту постојат, ниту 
постоеле, а се срами 
од својата вистинска 
богата традиција затоа 
што истата е рурална и 
различна од западните 
урнеци.  Ова е тема за 
психолози и психијатри 
повеќе одошто тема 
за уметници или 
филозофи.
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и тоа до сега гои тоа до сег
дардите кои моитедардите кои
се мали маркерисе мали мар
а баштина.  Затоаа баштина. 
предаваат напредаваат н
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ференции

Што се однесува до
туѓи филмови, јастуѓи филмови, јас 
многу ги сакам и гимногу ги сакам и ги 
ценам „Граѓанинот ценам „Граѓанинот 
Кејн“ на Орсон Велс, Кејн“ на Орсон Велс, 
„Добри момци“ на „Добри момци“ на 
Мартин Скорсезе, Мартин Скорсезе, 
„Кацелмахер“ на Р.В. „Кацелмахер“ на Р.В. 
Фасбиндер, „Среќа“ на Фасбиндер, „Среќа“ на 
Тод Солонѕ, „Станар“ 
на Роман Полански, 
„Амадеус“ на Милош
Форман, „Персона“ на 
Ингмар Бергман, „Во 
царството на чулата“ 
на Нагиса Ошима, 
„До последен здив“ 
на Жан-Лик Годар.... 
Овој список е скоро 
идентичен со списокот 
што пред извесно 
време го составив
на молба на мојот
јапонски дистрибутер.  
Кога „Прашина“ 
имаше премиера во 
Јапонија, се јавија 
од најголемата
продавница на
видеа во Токио и ме 
замолија со своја рака 
да им го напишам
списокот на десетте 

филмови кои најмногу ги сакам и ценам. 
Потоа тој список го увеличија, во обесија 
во едно крило од продавницата и целото 
тоа крило го посветија на филмовите
што ги бев избрал, како и на моите 
филмови.

Kако ја оценувате денешната 
македонска филмска сцена и
има ли нашата кинематографија 
потенцијал да стане меѓународно 
попрепознатлива?
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КОЈ ТРЕБА ДА СЕ ПЛАШИ ОД ПРАШИНАТА НА 
МИЛЧО МАНЧЕВСКИ

Тони би требало да се праша дали историјата ќе помни 
дека на Фејсбук го „обезглавил“ ставот на Манчевски за 
„Скопје 2014“ или историјата ќе запомни само дека утепал 
еден куп пцовки!

Владо Апостолов

Иако Милчо Манчевски директно не го спомнува проектот 
„Скопје 2014“, ниту, пак, конкретно му се обраќа на некој политичар, 
од неговото интервју во „Капитал“ јасно се чита дека ја критикува ба-
рокната епидемија. Вели дека вулгарниот малограѓанин се срами од 
својата вистинска историја бидејќи таа е рурална и со тоа различна 
од западните урнеци и затоа се обидува да измисли свои историја, 
култура и традиција, кои не постоеле.

За него ова е тема за психолози и за психијатри, а не за уметници и 
кога на овие реченици ќе го додадете неговиот фејсбук-пост, фотка-
та од старата владина зграда и пораката RIP (почивај во мир), станува 
јасно дека Манчевски конечно го видел лудилото што го живееме.

Не сакам да му судам на режисерот зашто конечно сега прогле-
да, веројатно релацијата Скопје – Њујорк и не му дозволува виви-
секција на „барокните“ политики, кои, ако секојдневно ги чувствувал 
на своја кожа, веројатно одамна ќе ја напишел дијагнозата на малог-
раѓанинот.

Помнам дека неколкупати, прашан за „Скопје 2014“ ја менуваше 
темата и загатнат за мегаломанскиот проект одговораше со контра-
теза за урбаната мафија во Дебар Маало од времето на транзицијата.

Ние новинарите ја имаме „честа“ многу побрзо од другите да сфа-
тиме какви се луѓето што ја водат државата и не поради тоа што сме 
најумни, ами зашто почесто контактираме со политичарите. Затоа, 
ако нам уште во 2009 ни беше јасно дека ѓаволот ја однел шегата, ве-
ројатно за Манчевски, кој не е секој ден во Скопје, требаше лудилото 
да се материјализира во барокна грдосија за да го види.

И ако Милчо поради ова не ми бил омилениот лик, филмот „Пра-
шина“ ми е еден од фаворитите. Ми се допадна и „Пред дождот“, иако 
повеќе музиката отколку филмот, а „Сенки“, рака на срце, ме разоча-
ра. Меѓутоа, затоа „Мајки“ е филмувано новинарско ремек-дело со 
кое Манчевски ишамара доста умислени журналистички величини 
во Македонија.

Затоа се изненадив кога актерот Тони Михајловски „ничим изаз-
ван“ реши да му се реваншира на Милчо, токму преку неговите дела. 
Немам намера да ја коментирам вулгарноста на популарниот Ша-
нац, и тоа искрено не ме изненади, но она што ме фрапира е начинот 
на кој актерот ги опиша филмовите на Манчевски.

Неколкупати го препрочитував фејсбук-постот и просто не веру-
вам дека еден актер може да каже дека „Прашина“ е филм во кој Мил-
чо ни објаснил оти „каубоите нè спасиле од отоманското ропство и 
дека сме неспособни сами да се избориме за својата слобода…“

Филмот е далеку повеќе од една приказна за каубојци, војводи и 
Турци и сè си мислам оти на Михајловски тоа му е сосема јасно, знае 
дека филмот е посложена приказна со неколку слоеви и со повеќе 
пораки, меѓутоа само тој знае зошто филмот го претстави како епи-
зода од некоја турска серија.

Меѓутоа, ако ова на Тони и на неговите пријатели по барок им е 
кристално јасно, повеќе од сигурен сум дека не ги сконтале баш сите 
пораки во „Прашина“.

Филмот почнува со црномурестиот провалник, кој влегува во 
еден стан и растура барајќи пари. Додека претура по фиоките, на-
оѓа стара фотографија од отоманско време, на која се гледа Тучин 
со фес, качен на коњ со подигната десна рака, а со левата се удира 
по челото. Подигнатата рака не му е целосна, му ја нема дланката 
– излегла од кадарот. Подолу во филмот режисерот ја разјаснува 
чудната композиција на фотографијата. Имено, Турчинот во дес-
ната рака ја држи пресечената глава на војводата и додека го чека 
блицот, по челото му лази мува, која ја отепува со левата рака.

Значи, во кадарот останало убиството на мувата, ама не влег-
ла погибијата на војводата. Историјата запомнила дека Турчинот 
усмртил мува, но не и дека го обезглавил бунтовникот, и тоа пред 
очите на жената, која носи негово дете.

Ова е една од најмоќните метафори за историјата, барем јас 
така ја толкувам. Манчевски убаво им кажува на сите што претен-
дираат да ја испишуваат историјата дека тоа не е нивна работа и 
оти времето е многу помоќно од нив.

Затоа Тони би требало да се праша дали историјата ќе помни 
дека на Фејсбук го „обезглавил“ ставот на Манчевски за „Скопје 
2014“ или историјата ќе запомни само дека утепал еден куп пцов-
ки! А слична дилема треба да си постават и тие што ни го донесоа 
барокот – треба да се прашаат дали историјата ќе ги помни како 
луѓето што ја обезглавија комунистичката Македонија или како 
тие што утепаа еден куп пари за стиропор.

Политички интернет забавник
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enovive sme svedoci

na javna debata i pre-

pukuvawa pome|u

filmskite rabotnici vo

zemjava koi se podelija oko-

lu izborot na direktor na

Filmskiot fond, po redov-

niot konkurs, otkako zavr{i

dvegodi{niot mandat na do-

sega{niot direktor Dejan

Iliev. Se pojavi vtor kandidat {to

predizvika mediumsko vnimanie, {pe-

kulacii, novinarski komentari, SMS

zakani, peticii, pisma do premierot i

do ministerkata za kultura. Kako gla-

ven vinovnik, spored pogolemiot broj

reakcii za eventualnoto neizbirawe

na dosega{niot direktor, e poso~uvan

re`iserot Mil~o Man~evski. Od neo-

damna Man~evski e ~len na Sovetot na

ministerkata za kultura Elizabeta

Kan~eska - Milevska, a vo Makedonija

rabotno prestojuva{e snimaj}i go

reklamniot spot za Vladata za turis-

ti~ka promocija i afirmacija na Ma-

kedonija na Si-En-En.

� Denovive se izna~itavme, iz-

naslu{avme pove}e obvinuvawa za va-

{eto rabotewe, mislewe, vlijanie vo

kulturata vo zemjava. Bevte nare~en

dr`aven re`iser, termin {to ne sum

go ~ula odamna, pa kakvo e toa ~uvstvo

da se bide dr`aven re`iser?

- Dr`avni~ko. Ako na ovaa dr`ava

ba{ tolku í treba re`iser, }e bidam

dr`aven re`iser. Iako pove}e bi sa-

kal da bidam dr`aven hirurg ili dr-

`aven astrolog. Dr`ava se lu|eto {to

ja so~inuvaat, a mene mi se mili tie

lu|e, duri i koga sakaat na kom{ijata

da mu crkne kozata. [to da pravam ako

nekoj e somni~av kon sopstvenata dr-

`ava i pove}e bi sakal da raboti za

tu|a. Moite proekti gi finansiraat i

dr`avni i privatni institucii vo

Britanija, Italija, Francija, Germa-

nija, Bugarija, [panija, vo SAD... pa

dali sum nivni dr`aven re`iser? Mo-

ite proekti gi finansiraa site na{i

vladi dosega poradi vrednosta na pro-

ektite i poradi uspehot {to proekti-

te go postignuvaat, no i poradi efek-

tot {to tie vladi procenile deka

proektite }e go imaat za ovaa kultura

i za ovaa zemja, a ne poradi mojata pri-

padnost na edna grupa ili na druga. Da-

li tie {to me narekuvaat "dr`aven

re`iser" se antidr`avni re`iseri

ili re`iseri bez zemja, kako onoj nes-

re}en Xon?  

Jas od tuka zaminav pred 23 godini

zatoa {to me nabrkaa lu|eto na siste-

mot koi funkcioniraa mnogu sli~no

na ovaa hajka denes, i so toa mi napra-

vija usluga, me nateraa da se doka`am

onamu kade {to ne e va`no koj e ~ij re-

`iser. Zo{to sega bi stanuval dr`a-

ven re`iser? "Pred do`dot" vovede

svetski standardi tuka. Pred "Pred

do`dot" vo Makedonija nema{e kop-

rodukcii i mnogu malku na{i filmo-

vi patuvaa na svetski festivali (a ka-

moli da pobedat) nitu bea distribui-

rani vo svetskite kina. Vo filmskata

dejnost Makedonija stana del od Evro-

pa.

Nemam namera da se izvinuvam ako

nekomu mu gi naru{uvam provinciski-

te standardi i komoditet. Poradi sit-

ni aramiski interesi i od treskavi~-

na zavist se pravi hajka. Mislat deka

ako mene me isplukaat, }e go svrtat

vnimanieto od nivnoto nekompeten-

tno i korumpirano rakovodewe so dr-

`avni pari i nesposobnost da napra-

vat delo koe }e bide relevantno.

Samo da ve ispravam - nie ne sme

svedoci na javna debata. Za debata tre-

ba dve mislewa. Vo branewe na fotel-

ja, mene me spomnuvaat i implicitno i

eksplicitno, ama ova e prvpat nekoj

od mediumite da me pra{a za ovaa ra-

bota, duri i koga zboruvaat za ona {to

jas, navodno, go mislam ili pravam.

� Javno, a i po mediumi be{e re-

~eno deka vie stavate svoj ~ovek vo

Fondot, se misli na Branko Petrov-

ski, protivkandidatot na dosega{ni-

ot direktor, i so toa bevte obvinet de-

ka celata mo} odi kaj vas, deka }e e toj

va{a prodol`ena raka. Dali Branko

Petrovski e va{ ~ovek?

- Mene ne mi treba "moj" ~ovek,

nitu prodol`ena raka, nitu takva

mo}.  Dovolno si postignuvam so ovie

dve race i edna glava. Taka mo`e da

razmisluva samo um koj doa|a do vlast

i pari preku ne~esni igri "moj ~ovek -

tvoj ~ovek". Jas ne stojam zad ~ovek tu-

ku stojam zad programa. Ja ka`uvam

vistinata i koga nemam }ar od toa.

Ministerstvoto za kultura me pra{a

za mislewe so toa {to me zamoli da

~lenuvam vo Sovetot za kultura, i jas

go dadov moeto profesionalno misle-

we koe se potpira na ogromno me|una-

rodno iskustvo vo vrvot na filmskata

industrija, umetnost i obrazovanie.

Moeto mislewe e deka programata ko-

ja ja predlo`i Branko Petrovski ka-

ko kandidat za direktor na Filmski-

ot fond e dobra programa. Negovata

programa - ako se sprovede kako {to

treba - nema da dozvoli da pominat dve

godini i da se potro{at golemi dr-
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� Pred formiraweto

na Filmskiot fond, Ma-

kedonija proizvede ~eti-

ri filma vo edna godina.

Ottoga{ navamu nema ni-

tu eden film. Nula

MIL^O 

MAN^EVSKI, 

FILMSKI 

RE@ISER

STVARNO
mnogu 
sum gi 
bolel

� Ispa|a deka

ne smee{ da ima{

mislewe koe ne e

poddr`ano od par-

tija ili od banda
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`avni pari bez vidliv efekt. Veru-

vam deka toj nema da dozvoli vo Uprav-

niot odbor na Fondot da sedat nekva-

lifikuvani lu|e ili lu|e {to ne gi

ispolnuvaat uslovite na konkursite

so koi bile nazna~eni, a da bidat pos-

tavuvani samo zatoa {to se ne~ii dru-

gari i bratu~etki. Spored negovata

~esna rabota vo minatoto, spored toa

{to stoi dobro so site filmaxii i

spored toa kako ja zastapuva{e Make-

donija pred Euroima`, jas veruvam de-

ka }e raboti transparentno, a ne po

sistemot "moj ~ovek - tvoj ~ovek".  Ve-

ruvam deka toj nema da dozvoli da se

finansiraat filmovi koi nemaat vr-

ska so Makedonija ili dr`avata po

tret pat da dava pari za isti proekti,

stari po 15 godini. Veruvam deka nema

da se vetuvaat pari pred zavr{eni

konkursi, i veruvam deka koga }e se do-

delat parite, filmovite }e bidat za-

vr{eni. 

Vo krajna linija, ne sum jas toj

{to nazna~uva. Jas samo go dadov moe-

to stru~no mislewe za funkcija koja e

isprazneta oti mandatot e iste~en.

Neka se razgledaat efektite od dose-

ga{nata rabota, kako {to napraviv

jas, pa neka se donesat transparentni

odluki. Ne e foteljata kraj na svetot.

]e mu iste~e i na idniot direktor

mandatot, pa }e vidime {to srabotil.  

E, sega, vistinskoto pra{awe e

zo{to lu|e reagiraat nasilni~ki ko-

ga jas }e go iska`am moeto profesio-

nalno mislewe? Od {to se pla{at?

Dali revizijata, koja g. Petrovski ja

ima najaveno ako stane direktor na

Fondot, ispla{ila mnogu lu|e, pa se-

ga tie plasiraat lagi po vesnici, pot-

kupuvaat lu|e, se zakanuvaat so tepa-

we, pa duri i ispra}aat smrtni zaka-

ni. Koga jas bi bil na nivno mesto, ne

bi bil tolku qubomoren i ispla{en.

Zboruvame za vozvi{eni raboti, este-

tika, soveti, fondovi i oskari, a vamu

dobivam zakani deka }e me tepa mija~-

ka raka. Mo`ebi na crveniot kilim.  

Da povtoram, {to }e mi e mene

prodol`ena raka? Za moite proekti

si konkuriram so delo i so minat trud.

I onaka moite proekti prvo bea pod-

dr`uvani od stranski partneri, a po-

toa od na{eto ministerstvo. Site moi

tri filma zaedno ja ~inat Makedoni-

ja pomalku od nekoi poedine~ni do-

ma{ni filmovi koi imaa mnogu pos-

lab efekt (vo "Pred do`dot" Makedo-

nija u~estvuva{e so 7% od buxetot, vo

"Pra{ina" so 5%, vo "Senki" so

45%).  Kakov dr`aven re`iser }e bev

so vakov skor?  

Zar si nemam popametna rabota

odo{to da odlu~uvam za tu|i proekti?

Nitu sum go pravel toa nitu }e go pra-

vam vo idnina. Toa e te{ka rabota, i

ne im zaviduvam nitu na sega{niot di-

rektor Dejan Iliev nitu na idniot.

� Kako go tolkuvate toa {to ve

smetaat za filmska oligarhija?

- Mi stanuva jasno deka stvarno

mnogu sum gi bolel, {to bi rekla dru-

garka mi Suzana Petan~eska. Ako e

filmska oligarhija da ve ceni cel

svet, da ve izu~uvaat po {koli, da ve

ima vo enciklopedii, da ima 60.000 re-

ferencii na Internet za vas, da ja

promovirate (sakale - nej}ele) ovaa

zemja i kultura, neformalno da {ko-

luvate kadar kaj nas, i formalno vo

Wujork, toga{ jas neskromno }e ka-

`am deka sum oligarh so tapija.  

Prvo da vidime koj me narekuva

filmska oligarhija. Dali se toa lu|e

{to do{le na pozicija po partiska, i

drugarska, i rodninska linija, bez da

gi ispolnat uslovite na konkursot na

koj pobedile, a potoa ne bile na visi-

na na zada~ata? Ili lu|e {to od onie

prvite dobile matni zdelki, pa se pla-

{at deka }e se vidi oti ne se ~isti ra-

botite? Ili onie {to sum gi vrabotu-

val, a tie se poka`ale nedovetni?

Glutnica.  

Se nadevav deka pominalo stali-

nisti~koto vreme na lepewe etiketi.

Ima dva na~ina na lepewe etiketa:

ili prvo }e ja lizne{ etiketata, pa }e

ja zalepi{ na ~ovek, ili, pak, prvo }e

go plukne{ ~oveka, pa }e mu ja zale-

pi{ etiketata.  Ti mene oligarhija,

jas tebe anarholiberal, ti mene buga-

ra{, jas tebe informbirovec. Ajde da

zboruvame za delata. Pred formira-

weto na Fondot, Makedonija proizve-

de ~etiri filma vo edna godina. Otto-

ga{ navamu nema nitu eden film. Nu-

la. Toa ne e etiketa, toa e fakt. Make-

donija ne e dovolno bogata parite za

produkcija da gi tro{at direktori i

bratu~etki za {etawa po svetot. Sra-

mota!

� Prifativte da bidete vo sove-

todavnoto telo na ministerkata za

kultura. Kakvi se va{ite o~ekuvawa

od sorabotkata na ovaa funkcija?

- Mene mojata dr`ava (a ne parti-

ja) mi se obrati za mislewe koe se od-

nesuva na strate{kiot razvoj vo na{a-

ta kultura. Jas toa go protolkuvav ne

samo kako ~est za mene tuku i kako

znak na zrelost na edna institucija,

koja e dovolno sigurna vo svojata ra-

bota {to si dozvoluva da pra{a za

mislewe, duri i ako toa mislewe e

razli~no. Neka ima debata. Ama, eve,

koga za prvpat se pojavuva javna, struk-

tuirana, natpartiska debata na vakva

tema, se pribegnuva kon etiketirawe

i vle~ewe niz kalta. Ispa|a deka ne

smee{ da ima{ mislewe koe ne e pod-

dr`ano od partija ili od banda. 

Ispa|a deka ako ne mo`e{ da se

spravi{ so mojot stav ili ako ima{

{to da krie{, najdobro e da potpla-

ti{ lu|e, da se zakani{ so tepawe i da

ja smeni{ temata, pa da me nare~e{

oligarh, kodo{, aramija, manipula-

tor, populist, srboman, peder, orospi-

ja... 

Jas se staviv na raspolagawe kol-

ku {to vremeto mi dozvoluva i sakam

da otvoram ~etiri temi: da pridone-

sam kulturata da bide natpartiska, da

se pomogne vo kulturata da ima podob-

ro menaxirawe, da se iznajde vistin-

skiot balans me|u vrvna i masovna

kultura i da se stimulira kosmopo-

litska umetnost koja, vo najdobar slu-

~aj, }e vle~e koreni od ovaa tradicija.

Vo Sovetot ima vrvni intelektualci,

i dobro e {to nekoj gi pra{uva za mis-

lewe. Jas duri predlo`iv i dopolni-

telni lu|e za vo Sovetot, no moeto

mislewe be{e odbieno. Mislam deka

ako ovoj sovet ~esno i vredno raboti,

mo`e mnogu da pridonese. 

� Ima{e mnogu muabeti i okolu

snimaweto na spotot za Makedonija

na Si-En-En. Mnogu pari potro{eni,

a ne se znae efektot. Kako gi objasnu-

vate vakvite reklamni kampawi na

vladite od svetot?

- Za muabeti ima vreme onoj {to

ne raboti.  Za `al, jas ne go odreduvam

efektot od kampawite; jas re`iram

filmovi i reklami.  Reklama za kanal

kako Si-En-En podrazbira odredeni

visoki standardi, i zatoa obi~no ~ini

mnogu. Ne mo`ete da se trkate na For-

mula 1 so fi}o. Veruvam deka ima po-

povikani lu|e {to procenuvaat kakov

}e bide efektot. Verojatno postojat

ispituvawa za efektot, i verojatno se

poka`alo deka toj e opipliv na dolgi

pateki. Fakt e deka skoro sekoja zemja

koja saka da go razviva turizmot, mora

sistematski da vlo`uva vo reklama, i

toa go pravat bezbrojni zemji - od Taj-

land do Peru, od Irska do Indija, od

Azerbejxan do Grcija. Ne se belki si-

te tie ludi? Samo, za da ima efekt,

reklamata mora da se vrti dovolno

~esto i na vistinski mesta, i mora da

bide poddr`ana od dobra infrastruk-

tura, od pati{ta, informacii, dobro

ugostitelstvo, evtini letovi, koordi-

nirani turoperatori...

� Se pra{uvate li nekoga{ dali

ima smisla da se raboti ovde so tolku

mnogu du{mani?

- Golemo e isku{enieto da se ra-

boti vo stranstvo, a tuka da se doa|a

samo na meze, ama, naprotiv, {tom tie

pis lu|e se potresuvaat, znam deka pra-

vam ne{to dobro. 

� Kako ~ovek {to nema zaslugi

kolku va{ite da uspee da istera ne{-

to dokraj vo Makedonija?

- E, jaka mu du{a.

Marija Zafirovska

Foto: O. Teofilovski
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� Da-

li tie

{to me

narekuva-

at "dr`a-

ven re`i-

ser" se

antidr-

`avni re-

`iseri

ili re`i-

seri bez

zemja?
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- Veli{ deka odamna ne si

rabotel ne{to so tolku radost

i merak kako izlo`bata "Pet

kapki son". Kakva e razlikata

me|u ovaa i tvojata prethodna

izlo`ba "Ulica"?

- Pa sega pove}e gi u`ivam

rabotite vo `ivotot, a i ovaa

izlo`ba, isto taka. "Pet kap-

ki son" e pokompleksna i pove-

sela. Slikite ne stojat samos-

tojno, ami sekoja fotografija

e samo del od kompozicija. Se-

koja kompozicija e sostavena

od pet fotografii koi se, na

nekoj na~in (obi~no forma-

len, a ne sodr`inski), povrza-

ni. Taka se sozdava bogata sli-

ka, i formalno i sodr`inski.

I vo "Ulica", ama i sega, vo

"Pet kapki son" mnogu pove}e

me interesira skrienata vizu-

elnost koja vo eden moment

eksplodira od sekojdnevjeto,

od prozai~noto. Vo kompozi-

ciive od po pet sliki (koi se

gledaat samo zaedno, a ne kako

odvoeni sliki), se zanimavam

so pregratkata i so 'rveweto

na formata i na sodr`inata.

Pravewe sliki e mnogu popri-

jatno od pravewe filmovi, za-

toa {to se raboti so pomalku

lu|e, pomalku tehnika, pomal-

ku pari. Tuka mo`e{ da bide{

i poapstrakten, a umetnosta

postoi vo onoj procep me|u

apstraktnoto i konkretnoto.

Sostavuvaweto na izlo`bava i

na knigata koja odi so nea, a

po~nav da gi  spremam pred 11

godini, be{e preubavo isku-

stvo i poradi nesebi~niot an-

ga`man na MSU i na Zoran

Petrovski, koj vgradi vo iz-

lo`bava kreativni idei i

mnogu po`rtvuvana rabota.

- Vo edno intervju od 1993

veli{ deka $ pripa|a{ na me-

|unarodnata urbana kultura

~ija maksima e "stranec sum vo

sekoe selo, doma sum vo sekoj

grad". Interesna e ovaa maksi-

ma za tvojot pogled na Makedo-

nija. Vo tvoite filmovi ti gi

otkri ruralnite pejza`i na

Integritetot 
se brani 

so madiwa

MIL^O MAN^EVSKI, RE@ISER

R

e`iserot Mil~o Man~evski zaokru`uva eden osobeno pro-

duktiven period: go zavr{i svojot ~etvrti film "Majki",

spotovite "Makedonija ve~na" osvoija nekolku svetski nagradi,

a na 16 juni vo Muzejot na sovremena umetnost vo Skopje se ot-

vora negovata izlo`ba na fotografii "Pet kapki son". Avto-

rot, ~ie delo e priznato za svetska klasika i koe na mnogu na~i-

ni ja etablira Makedonija na svetskata mapa, za "Vest" zboruva

za umetni~kiot integritet, intelektualcite, za urbanoto i

etiketite.

Kako `rtva se ~uvstvuva samo onoj {to
ne znae ni{to za `ivotot. Onie drugite,
vozrasnite, se spravuvaat so situacijata

Belki lu|eto sfa}aat deka nema golema
cicka {to ve~no }e gi {titi, vo zamena za
servilnost

Kako `rtva se ~uvstvuva samo onoj {to
ne znae ni{to za `ivotot. Onie drugite,
vozrasnite, se spravuvaat so situacijata

Belki lu|eto sfa}aat deka nema golema
cicka {to ve~no }e gi {titi, vo zamena za
servilnost
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zemjava, i mo`ebi bea tolku

impresivni oti gi si gledal so

oko na stranec. Dali, vo toj

kontekst, pove}eto od nas sme

stranci vo sopstvenata zemja?

- Stranci sme i vo sopstve-

nata ko`a, a kamoli vo sops-

tvenata zemja. Zbuneti sme, n#

rakovodat strav i bazi~ni in-

stinkti, namesto znaewe i ra-

dost. Sakam gradovi. Gradot

ima {to da mi ponudi kako in-

telektualen `ivot i kako so-

cijalna sloboda, a i jas nemu.

Ubava e taa koncentracija na

intelektualna i kreativna ak-

tivnost, tolku mnogu umovi i

rabota na edno mesto. Tolku

vizuelno bogatstvo, s# {to

gleda{ okolu tebe e sozdadeno

od ~ove~ka raka, podarok za za-

ednicata. Ubava e i mo`nosta

da bide{ anonimen, a opkru-

`en so lu|e. Na planina sakam

da odam na gosti. Eden

den koga }e bidam pove}e

vo dopir so prirodata, a

pomalku so op{testvo-

to, mo`ebi }e imam po-

ve}e da $ dadam na plani-

nata, pa }e odam da `ive-

am na planina. Zasega,

Wujork mi e tamam.

- Industriskiot duh,

~ija odlika e manipula-

cijata i kalkulacijata,

go zavladea prakti~no

sekoj segment od tvore{-

tvoto vo svetot, bez og-

led dali stanuva zbor za

korporativna kontrola

ili za kontrola na

filmski studija ili

fondovi i sli~no. Kako

umetnikot denes da si go

odbrani integritetot na

svoeto delo?

- So madiwa. Integritetot

se brani so madiwa. I so delo,

umetni~ko i ~ove~ko, so otvo-

renost, so doblest, a najmnogu

so `rtva: so otka`uvawe od

komfor, od pari, slava i od ti-

tuli. Zagaduvaweto na ~ove~-

kiot duh, {to go pravat korpo-

raciite i dr`avnite birokra-

tii, e polo{o i od zagaduvawe-

to na ~ovekovata sredina, po-

lo{o duri i od taga i od siro-

ma{tija, zatoa {to vodi kon

tupost, sebi~nost i tivko umi-

rawe. Te u~i da se potpira{

vrz manipulacija koja te ot~o-

ve~uva i koja nema kraj. Za me-

ne borbata protiv korporaci-

ite i dr`avnite birokrati e

kako borba protiv porobuva~

od u~ebnicite. Sv. \or|i pro-

tiv korporaciite. Vo Ameri-

ka, posle krizata ko

ja ja pre-

dizvika deregulacijata na Re-

gan i seop{toto lakomo odne-

suvawe na lu|eto i, osobeno, na

korporaciite, se pojavi mnogu

nezadovolstvo poradi finan-

siskite problemi.  Ova e naj-

golema kriza od Golemata dep-

resija navamu. Mnogu lu|e os-

tanaa bez rabota (nevrabote-

nost nad 10 otsto), a dol`ina-

ta na nevrabotenosta e dosega

nevidena. Milioni gi zagubija

penziite i ku}ite. 

Postoi golema lutina kon

sostojbata i kon oligarhijata,

i dobar del od politi~arite

{to se na vlast gubat vo preli-

minarnite i vonredni izbori

lani i godinava. Ama taa luti-

na kon postojniot finansiski,

a so toa i op{testven sistem,

n# dovede do su{tinsko preis-

pituvawe na vistinskite pri-

~ini za ova derexe vo Ameri-

ka. Lutinata e kanalizira kon

drugi lu|e, a retko kon su{ti-

nata na ona kako postapuva sis-

temot, ili kon sopstvenata la-

komost i kon sociopatskoto

odnesuvawe na korporaciite.

Republikancite odli~no ja ka-

naliziraat lutinata na obi~-

niot ~ovek. Interesno e {to

Obama, koj dojde na vlast kako

simbol na promeni, nastapuva

vozdr`ano i relativno kon-

zervativno, i so toa donekade

{titi status kvo. Toa i ne e iz-

nenaduvawe, ako ubavo ja pog-

lednete negovata platforma

ili izjavi vo kampawata, }e

vidite deka nade`ta oti toj }e

donese posu{tinski promeni

bila vo glavata na negovite

sledbenici, a ne tolku vo nego-

vite zborovi i postapki. 

A korporaciite kaj nas, be-

qata kaj nas e {to site se

{lapkame vo takov neviden

konformizam kade {to e te{-

ko duri i da objasni{ deka pos-

toi mo`nost da ima{ stav (ja-

sen i otvoren stav, a ne seirxi-

ski muabet, maskiran pod ser-

vilnost), zad koj stoi{ i po

cena na konflikt so posilni-

te korporacii ili institu-

cii. A ovie na{i t.n. korpora-

cii, koi se sitni i trapavi,

bezna~ajni ne samo po bogats-

tvoto ami i po inventivnost

ili sposobnost, ba{ i~ ne za-

ostanuvaat po samobendisa-

nost zad svoite svetski bratu-

~etki, kako tie da ja izmislile

pazarnata ekonomija, kako da

se Masters of d junverz od

Volstrit. Najprvo gi kupuvaat

na~inot na odnesuvawe i samo-

bednisanosta, ama ne i efikas-

nosta ili posvetenosta. 

- Dali ba{ taa borba za

umetni~ki integritet e su{-

tinata na ona {to se vika anga-

`irana umetnost denes?

- Anga`iranata umetnost e

kako pornografija, te drazni,

ama nema smelost da se vpu{ti.

Sekoja dobra umetnost e, sama

po sebe, anga`irana, oti e pro-

tiv status kvo i protiv ~ove~-

ka glupost.  

- Poslednive dve godini

javniot zbor vo Makedonija se

odlikuva so eden s# povalkan

govor na omraza. Dali e toa od-

raz na negativnata sebeper-

cepcija na narodot tuka, ili

toa samo taka se artikulira vo

mediumite, i kako takvo se

proektira vrz narodot?

- Na sekoe vra}awe od Wu-

jork, a ve}e 30 godini patuvam

napred - nazad, sakal - nej}el

pravam reset i rebut na slika-

ta za Makedonija vo glavata, ja

gledam so osve`eni o~i (i so

porozovi o~ila). Za `al, pos-

lednive godini gledam lo{o-

tija kako nikoga{ porano, oso-

beno po mediumite. Lo{otija-

ta ne e ba{ nekoj nov pronaj-

dok vo Makedonija, ne e ni{to

novo kaj nas da se kodo{i bra-

tot kaj valijata ili od penxere

da se frla |ubre (osobeno vo

tu| dvor). Ama sega gi snemuva

stegite na nekakvo kakvo-tak-

vo vospituvawe, osobeno vo

javnoto odnesuvawe. Sueta gi

progolta novinarite i gazdite

na mediumite, pa od granap~i-

wa dr`at govori pred onie na-

sednati na gajbi so pivce, a

mislat deka pravat mediumski

imperii. Ispadna deka

poradi sueta, neukost i

niska cena, mediumite

lesno se otka`uvaat od

toa da bidat sovest na sis-

temot, pa se pu{taat vo

tepa~ka, kako onie peli-

vanki {to se borat vo kal

po bikini. 

I Amerika gi ima his-

terijata, lagite i lo{o-

tijata na "Foks wuz" i

Sara Pejlin i "Ti parti"

dvi`eweto, i tamu ima iz-

maltretiran i izmanipu-

liran narod, ama vo taa

zaednica se sozdava i kon-

trate`a so kvalitet i me-

ra, kako eden "Wujork

tajms" ili "Pi-Bi-Es".

Za `al, razumnata kon-

trate`a kaj nas e krevka i

tivka.

- Dali se oseti kako `rtva

vo mediumskiot napad, po pr-

viot spot od ciklusot "Make-

donija ve~na"?

- Kako `rtva se ~uvstvuva

samo onoj {to ne znae ni{to za

`ivotot. Onie drugite, voz-

rasnite, se spravuvaat so situ-

acijata. @rtva mo`e{ da bi-

de{ ako dozvoli{ da bide{

`rtva. Ili ako ti godi da se

do`ivuva{ kako `rtva, zatoa

{to taka misli{ deka odgo-

vornosta ti e pomala. [to na-

rod }e bevme, samo da se lele-

kalo.  Spotovite ja postignaa

svojata pozitivna cel, pomog-

naa za ova par~e zemja da se

zboruva pozitivno (eden od

retkite momenti od

"Pred do`dot" navamu), i

da po~ne makotrpen pro-
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Fotografija od novata izlo`ba "Pet kapki son" na Man~evski
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ces na privlekuvawe stran-

ski turisti. A, patem, i po-

mognaa vo sozdavawe na uba-

vo ~uvstvo za sebesi, ne{to

{to o~ajno ni fali. A, da, i

osvoija pove}e me|unarodni

nagradi vo svoja konkurencija

od site drugi spotovi i rekla-

mi snimeni vo Makedonija od

1903 navamu - zaedno.  

Mnogumina nemaat ~uvstvo

za kolektivno dobro, pa edna

vakva ubava ideja kako {to e

turisti~kata promocija na

Makedonija, ja koristat za val-

kani politi~ki presmetki.

Ima cela klasa politi~ki

operativci i kvaziintelektu-

alni amebi koi ne mo`at da

podnesat {to ve}e ne gi igra-

at, pa zatoa sega pretaat i pis-

kaat kako ma~iwa frleni vo

ogin. A ima i zavidlivci. Da

sum na nivno mesto, mo`ebi i

jas }e bev zavidliv. 

- Zo{to noviot film

"Majki" (so prethoden naslov

"Kako bebe") go snima{e re-

~isi vo apsolutna anonim-

nost? 

- Poubavo vaka, na raat.

Tivko, so prekrasni lu|e. I

odli~ni profesionalci. Jas

poubavo iskustvo vo produkci-

ja dosega apsolutno ne sum

imal. I kako rezultat, ama

osobeno kako proces. Na umet-

ni~koto delo ne mu treba xum-

bu{. Cirkus im treba na holi-

vudskite proekti (blagonaklo-

no, ama nesoodvetno nare~eni

filmovi), koi postojat blago-

darenie na publicitetot, a ne

blagodarenie na kreativen na-

boj. 

Vo moite ~etiri dolgomo-

etra`ni filmovi dosega (tuka

ne gi smetam kratkite formi,

spotovi i sli~no vo Wujork)

evropski i amerikanski kom-

panii i dr`avi imaat vlo`eno

okolu 14 milioni evra. Golem

del od tie stranski pari se

potro{ija vo Makedonija, za

filmski rabotnici, glumci,

lokacii, za prevoz, gradba, ho-

teli, transport, hrana, za te-

lefoni, itn., itn.. Ova e pove-

}e ne samo od ona {to kako

koprodukcija go imaat vneseno

vo Makedonija site na{i fil-

movi zaedno dosega, ili celata

na{a kultura dosega, tuku e po-

ve}e i od celokupnite stran-

ski investicii vo nekoi na{i

industriski granki od 1945 do

denes. Mene mi e primarno da

se napravi vredno umetni~ko

delo, ama kako nusprodukt dob-

ro e i da $ se pomogne na lokal-

nata ekonomija, i da se is{ko-

luva lokalen kadar. Desetici

i desetici filmski rabotnici

se {koluvaa na ovie golemi

me|unarodni produkcii. Mo-

`ea mnogu pove}e, vo Makedo-

nija donesov da rabotat vrvni

profesionalci i oskarovci -

Beri Ekrojd, Darius Konxi,

Dejvid Mans, Mario Mikisan-

ti, Fabio ^anketi, Nik Gas-

ter, @aklina Stoj~evska, a, za

`al, od filmskite studenti na

FDU skoro nikoj ne dojde da

gleda i da u~i. 

Koga jas bev student ili

po~etnik, }e platev so suvo

zlato da gledam i da u~am od

nekoj golem profesionalec

kako lu|evo, a kamoli nekoj da

mi gi donese{e vo zabita Ma-

kedonija da gi gledam na delo.

Dodu{a, za `al, moite isku-

stva i so postarite filmski

rabotnici se sli~ni. Mnogu-

mina od na{ite filmski mena-

xeri se za nikade: ne samo nes-

posobnost, ami i kriminalno

odnesuvawe. Nekoi na{i pro-

ducenti gi fativme so ra~eto

vo tu| xeb, pa bea otpu{teni i

tu`eni. 

- Pra{awe e dali voop{to

Makedonija vo ovie 60-ina go-

dini imala intelektualna si-

la koja bila spremna, od imeto

na javniot interes, ne samo da

bide korektiv na vlasta tuku i

da odoleva na politi~ki pri-

tisok?

- Od avion se gleda deka od-

govorot e ne. Pra{aweto e da-

li impotentna inteligencija e

logi~en odraz na edna seop{ta

kultura na servilnost ili e vo

pra{awe toa deka vo ovie 60-

ina godini onie politi~ari

{to se razlikuvale od svoite

kolegi po toa {to smetale de-

ka znaat ne{to latinica, se

proglasuvale za intelektual-

ci i si igrale akademii, in-

stituti, univerziteti i ko-

lumnisti. 

- Pred dve godini vo "Dnev-

nik" ima{e kolumna naslove-

na "Za gr~kata ucena - Ne e vo

pra{awe imeto na dr`avata,

tuku na narodot", koja ja zavr-

{i so slednive zborovi: "Ima-

me izbor me|u: (1) menuvawe na

imeto na dr`avata, narodot i

jazikot, i (2) priem vo EU. Za

`al, s# drugo se mnogu zborovi,

koi na kraj pak n# vra}aat na

istiov izbor. Za {to }e se od-

lu~ime?" [to misli{, dali

po 20 godini pregovori so Gr-

cija, makedonskata javnost na-

vistina znae koj e na{iot iz-

bor vo ovoj spor?

- Izgleda deka makedonska-

ta javnost duri sega poleka si

priznava kakvi se vistinskiot

izbor (i vistinskata motiva-

cija ne samo na gr~kite poli-

ti~ari tuku i na evroatlant-

skite birokrati), i od tamu

onie reakcii na gra|anite vo

anketite. Kako {to vikaat,

mo`e{ site lu|e da gi la`e{

nekoe vreme ili mo`e{ nekoi

lu|e da gi la`e{ celo vreme,

ama ne mo`e{ site lu|e da gi

la`e{ celo vreme. Nebare po-

leka ovaa zaednica ja vadi gla-

vata od pesokot. Belki lu|eto

sfa}aat deka nema golema cic-

ka {to ve~no }e gi {titi, vo

zamena za servilnost. Inaku,

koga ve}e zboruvame za imeto,

mislam deka dosta e zanimava-

we so imeto po cel den, treba

da se zasukaat rakavi, da se ra-

boti. Ima mnogu pova`ni ra-

boti.

- Neodamna na Jutjub se po-

javi tvoe intervju od pred ne-

kolku godini, vo koe avtorkata

sega te pretstavuva: "Mil~o

Man~evski kako etnocentri-

~en patriot ili, pak, kosmopo-

litski univerzalec". Se pre-

poznava{ li vo ovie etiketi?

- Kako i sekoja etiketa, so-

dr`at doza na navreda. Cel

vozrasen `ivot pominav po

svet, rabotam i `iveam so lu|e

od sekade. Moite prijateli

imaat na desetina razli~ni

maj~ini jazici. Vo moite eki-

pi sekoga{ ima lu|e od petnae-

setina dr`avi, filmovite se

finansirani od razni zemji,

imam studenti od - dosega -{e-

esetina dr`avi od site konti-

nenti. Moite filmovi se gle-

daat i se izu~uvaat vo pove}e

dr`avi otkolku tie {to bi me

narekle etnocentri~en umeat

i da nabrojat. 

Me interesira kriterium

i kvalitet na svetsko nivo,

ona {to ~ove{tvoto go nudi

kako intelektualna i estetska

nasledstvo i ona {to ti mo-

`e{ da mu go ponudi{. Denes,

i onaka za granici zboruvaat

samo onie na koi umot im e vo

19 vek. Arno ama, seto toa ne

zna~i deka sakam da se otka-

`am od svoeto dostoinstvo.

Bazi~no ~ove~ko pravo e kako

}e se narekuva. Ne gledam zo{-

to da bidam navreduvan. Do-

kolku kaj nas bi nemalo dile-

ma okolu toa deka se isplati

da se poni`uva{ vo zamena za

pari, dokolku bi nemalo lu|e

{to ja prifa}aat i promovi-

raat taa opcija bez dokraj da

objasnat kako toa poni`uvawe

}e dovede do podobar `ivot,

toga{ i bi imalo mnogu, mnogu

pomalku pritisok od nadvo-

re{ni politi~ari da prifa-

time poni`uvawe. Se sveduva-

at rabotite na sebepo~ituva-

we. A ako sebesi ne se po~itu-

va{, ne gi po~ituva{ ni drugi-

te, kolku i da si servilen. 

- So "Senki" tvore~ki, no

i ~ove~ki, ti, kone~no, se vra-

ti doma. [to o~ekuva{ od Ma-

kedonija?

- Kako be{e ona od Xon Ke-

nedi? Ne pra{uvaj {to mo`e

tvojata tatkovina da stori za

tebe, pra{uvaj {to mo`e{ ti

da stori{ za tvojata tatkovi-

na. Ne o~ekuvam apsolutno

ni{to. I poradi toa mi e mno-

gu lesno. I ubavo.

Ispadna deka poradi
sueta, neukost i niska
cena, mediumite lesno
se otka`uvaat od toa da
bidat sovest na siste-
mot, pa se pu{taat vo te-

pa~ka, kako onie pelivan-
ki {to se borat vo kal po
bikini

Marina Kostova

Foto: O. Teofilovski
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Не припаѓам на ниту една банда
Интервју 
со Милчо 
Манчевски, 
режисер, 
амбасадор 
на културата, 
хроничар
Човекот 
кој со „Пред 
дождот“ 
ја стави 

Македонија на филмското небо, деновиве често патува. 
Македонскиот амбасадор на културата по неколку месеци не е 
во базата во Њујорк: предава на филмски школи, учествува во 
жирија на фестивали, отвора изложби на фотографии. Вели не 
мирува, иако подолго време го нема во македонската јавност.
Последните две години беше зафатен и со последниот негов 
филм, „Мајки“. Само со него, зад себе има 30-
тина фестивали, од Берлин до Торонто, од 
Сао Паоло до Истанбул. Имаше и изложба на 
фотографии, „Пет капки сон“, и во Амстердам, 
и во неговиот Њујорк, и во Софија. Вонредно 
предава на филмската школа ВГИК во Москва. 
Како гледа на „Пред дождот“ од речиси 
20 годишна перспектива?
„Кога тргна на поход по светот, играше во 50 
земји, во редовна дистрибуција во кина, на 
телевизија. Се печатеа рецензии на филмот 
и покрај нив имаше мапа на Европа, со 
заокружено каде е Македонија на пример во Јапонија како се 
изговара зборот. Тоа е факт што не можеме да го избегнеме, 
дали ни се допаѓа или не“, се присеќава Манчевски.
За филмските искуства со и за Македонија, резигнирано 

констатира: 
„И покрај 
успесите на 
филмовите 
што ги 
работам, 
јас во 
Македонија 
останав 
аутсајдер. 
И среќен 
сум поради тоа, затоа што не се чувствувам дел од никаков 
културен естаблишмент. Не припаѓам на ниту една банда. 
Денеска ми е исто толку тешко да најдам финансии за мојот 
следен филм колку што ми беше тешко пред 30 години, кога 
дојдов тазе дипломиран од САД и кога на клоци ме избркаа од 
Македонија“.
Самото снимање за него е истражување. Вели моите филмови 
се од Македонија, а не за Македонија. Тоа се филмови за луѓе, 

а луѓето се секаде исти, било каде во светот.
За меѓународните предизвици пред кои е 
исправена Македонија денес, Манчевски со 
коментар: „Не е лесно да си мал, при тоа и 
сиромашен и мораш да бидеш многу мудар, 
вреден, паметен, чесен и кон себе и кон сите луѓе 
во мала земја, за во тие меѓународни предизвици 
да не го јадеш стапот. Треба многу чесен, сплотен 
и заеднички ангажман, за Македонија да постигне 
нешто во тој меѓународен ангажан, за животот во 
самата земја да стане поубав“.

Го завршил новото сценарио за филм и размислува каде ќе 
го реализира, најверојатно во Берлин. Подготвува и нова 
изложба на фотографии, по патеките на претходните „Улици“ и 
„Пет капки сон“.

И среќен сум 
поради тоа, 

затоа што не се 
чувствувам дел од 
никаков културен 
естаблишмент.

Милчо Манчевски
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