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Субјективни снимки
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Кон проектот 
„По повод Манаки“

Персифлажен кино-колаж

Во овој монтажен документарец „со играни елементи“ 
се прави обид, низ визурата на немите снимки, во најго-
лем дел од опусот на Милтон Манаки, да се даде една 
иронично поместена слика на балканската историја на 
нашиот век. Во неа, поаѓајќи од документарните сли-
ки, се изградува еден духовит, чисто филмски склоп на 
парадокси, при што се открива и една откачена, нело-
гична, апсурдна константа што функционира ка ко мож-
на, суштинска и трајна слика на Балканот. А богами и 
не само на Балканот; понапред на балканиз мот што го 
освојува и современиот свет. На тој начин, со еден вид 
постмодернистичка монтажна интер вен ција се гради не 
само субјективната историја (на ововековниот духовен, 
културен и политички мента ли тет) на Балканот, туку и 
своевиден hommage на филмските снимки и опусот на 
Манаки, којшто тука добива нови значења, димензии и...
можности.
 Со други зборови, уште кога го напишав во вид на 
монтажно сценарио во далечната 1995 година, сме тав дека 
е дојдено времето на постмодерниот третман и на овој, 
кинематографски дел од нашето културно наследство, 
на оној ист начин на кој, да речеме во театарот, веќе 
се остваруваа авторските „реплики“ на македонската 
драмска класика. Поради прецизноста што сакав да му 
ја дадам, сценариото го напишав во вид на прецизно, 
монтажно сценарио. Овој проект својата шанса ја доби 
дури минатата година со режи серот Дарко Митревски, 
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потоа и Алек Русјаков, Со ветот за радиодифузија како 
финансиер и „Прва парти занска продукција“ како извр-
шен продуцент. Така се реализира проектот кој заговара 
еден нов третман на документаристичкото дело на Мил-
тон Манаки, не само за неговото директно и реалис тичко 
предочување, туку за неговото творечкото пре от кри вање. 
Не имено на прикажувањето „на самиот Манаки“, туку 
пред сè на фрлањето погледи врз неговите снимки; значи 
– „по повод Манаки“.
 Во таа смисла, проектот „По повод Манаки (Суб-
јек тивен поглед на објективниот Балкан)“ е еден пове-
ќе значно „густ“ и ефикасен проект, една нова, кре ативна 
согледба на богатите, трансисториски потенци јали што 
ги содржи материјалот на еминентниот битолски и 
балкански снимател. Тој дава можност за оригинално 
творечко изразување на духот и естетиката на актуел-
но то апсурдно и персифлажно преоткривање на истори-
јата, колку што овозможува и атрактивен на чин на 
проследување и афирмирање на „ветвиот“ документа-
ризам од веќе добро познатите филмските записи на 
Манаки.
 Постапките преку кои тоа се остварува се инхерентно 
филмски, а изразните средства – мета филмски: стоп-
кадри, фид-бекови, повеќекратни експозиции, мон-
тажни повторувања и контрапунк ти, спојување на 
истоветни елементи на движење (мелница за кафе 
– родан за предење – камера на рачен погон) итн. Кон 
тоа придонесуваат и говорните коментари, што на 
проектот му ги придодаваат игривиот и „играниот“ 
карактер и духовитата релјефност, инаку исполнети со 
повеќеслојни разлики: дијалектни („угладен“, стандарден 
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јазик; битолски дијалект и – скопски го вор), фактурни 
(различни гласовни материјали), (а)логички и комично-
контрапунктни. 
 Резултатот е, се надеваме, една современа, медиум -
ски култивирана, а комуникативна комика, што едновре-
мено поседува и децидирани локални (и на ционални) 
филмски обележја, но и (универзално) отво рен, пост-мо-
дерен естетички дух на овој монтажно прекомпониран 
„Cinematographe Manaki“.  

Томислав Османли
сценарист

Скопје, 2008.
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С е п и ј а ...
Во полумракот бучно работи стар филмски проектор.
Камерата му се доближува до детаљот на објективот 
по чија површина играат нејасните филмски сенки на 
проекцијата. Врз таа слика се испишува

Ш п и ц а т а :
со насловот...

ПО ПОВОД МАНАКИ

...и поднасловот на емисијата
Субјективен поглед врз објективниот Балкан

На филмското платно на кое се врши проекцијата, каме-
рата му се доближува откривајќи ги забрзаните, контраст-
ни слики од крајот на минатиот век, сè додека екра нот не 
се поистовети со филмското платно...
 Ненадејно започнува жива слепстик-музика што за 
миг го покрива тонскиот фон на шумното работење на 
проекторот!
 Пред нас е оригинална филмска глетка: врвулица 
од луѓе, автомобили и трамваи, снимена документарно 
по улиците на еден од европските велегради, некаде кон 
крајот на 19-от или почетокот на нашиов век.
 Се менуваат снимки од тогашниот секојдневен јавен 
живот на големите европски градови. Пред нашите очи, 
во своето карактеристично, забрзано движење следено 
од живите звуци на клавирот и слепстик-музиката, 
парадираат: дами во каракте ристични тоалети со големи 
капи, господа во костими те од времето, велосипедисти, 
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жандарми, луѓе со жирадо-шапки, трамваи, полицајци, 
најразновидни автомобили, бројни минувачи. Со еден 
збор, пред нас во својата „стилска“ забрзаност, чудно 
парадира „граѓанската атмосферата“ на оваа епоха.
 По овие кадри се слуша гласот на ...
СПИКЕРОТ: Дами и господа...
На платното се појавува црно табло, врамено со орнамент 
од бела вињета, во чија средина со краснопис е напишан 
латиничниот, француски телоп:

Fin de sciecle
СПИКЕРОТ: Крајот на векот!
На екранот, ненадејно, како инсерт од „некој друг филм“ 
се појавуваат сурови сцени од најновата војна во БиХ и 
бомбардирањето на СР Југославија.
СПИКЕРОТ: Добро, што е, сега, ова?
КИНО-АПАРАТЕРОТ: Па, тоа, крајот на веков!
СПИКЕРОТ: Ама кој рече, од овој век! Од оној, човече. 
Дај го оној, минатиот!
КИНО-АПАРАТЕРОТ: Одма! Еве, шефе, иде!
Сликата на екранот „се коригира“. Таму се појавува една 
предизвиклива подразголена убавица од „бел епок“, од 
некогаш „смелите“, денес веќе чедни (по можност, живи, 
филмски пози)
СПИКЕРОТ: Ете, тоа!... (продолжува) „Убавата епоха“ 
со сите свои, нели, карактеристики ...
Парада снимена на старите филмови од Лимиеровите 
сни матели (или други атрактивни снимки)
...Зашеметувачки паради...
Сцена од наивните Мелиесови филмови.
...Бујни фантазии...
Сцена од јавна манифестација.
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...Со богатиот јавен...
Сцена од нем еротски филм
...но и притаен, граѓански живот...
Сцена од Лимиеровиот филм „Појадокот на бебето“.
...На вечната патријархална...
Демонстрации и превирања (од почетоците на 20 век). 
Тепачки и судири со полицијата.
...и општествената идила... Пардон, грешка во сликата!...
Снимката од тепачката „се замрзнува“. Музиката преста-
нува.
 ...Или во текстот, сеедно!
КИНО-АПАРАТЕРОТ: У текстот, шефе. Овде – нема 
грешка!
Тече сцена од немиот филм „Работниците 
излегуваат од фабриката ‘Лимиер’“: се отвора 
фабричката капија и низ неа излегува маса 
луѓе...
...Со еден збор... време на индустријализација во кое се 
чекори напред, кон отворениот свет на слободата...
Снимката се враќа наназад (фидбек), па, сега, работниците 
влегуваат во фабриката, а капијата – се затвора пред нив.
...но, и назад... 
Капијата пак се отвора, работниците пак се подготву ваат 
да излезат...
...Рековме, назад!
Пак „се враќаат“ – зад капијата... Кадарот се „замрзну ва“ 
кај затворената капија.
Ееех, да... Така, во Европа конечно пристигаат новите 
вре миња...
Кадар од бавното доближување на возот, од краткиот 
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Ли миеров филм „Возот влегува во станицата Сиота“...
(прекорно) Добро бе, така ли пристигнуваат новите вре-
миња?... Килаво?! Ајде, динамично, господа... Со голема 
брзина!...
КИНО-АПАРАТЕРОТ: Иде, шефе!
Се забрзува филмот кој тече со неверојатна брзина, при-
кажувајќи:
– налудничавиот остаток од овој Лимиеров документа-
рец;
– снимки од суровата касапница на Првата светска 
војна;
– снимки од фашистичките паради во Италија, говори те 
на Мусолини;
– Хитлер и неговите смешни, забрзани гестикулации;
– Снимки од „живите трупови“ на нацистичките лого ри
СПИКЕРОТ: (поткашлува) ...Добро, кој рече со толка ва! 
Ајде, врати назад! И немој да се зезаш, знаеш!...
КИНО-АПАРАТЕРОТ: (за себе) За оваа плата и това ви 
е многу!
Сè се враќа наназад, на своето место.
(раскажува) Значи, да се вратиме на убавата епоха и на 
Европа од почетоците на веков...
Пак: живите слики од велеградскиот живот и слепстик-
музиката... но, и сцените од јавни немири и тепачки на 
полицијата со масите...
...Рековме, тоа е едно живо, темпераментно време. Време 
на научен и технички просперитет. Европа прва влегува 
во Европа. Веднаш по неа и Америка!...
Сцени од „мелењето на Чарли“ во машина, од филмот 
„Модерните времиња“ на Чаплин.
...И на општиот, хуманистички... и експериментален... 
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напредок во модерните времиња на новиот век...
Сцени од првите документарно снимени летачки обиди 
со прототиповите на стари авиони и полетувања...
...На полетувањата, на вивнувања во слободниот про-
стор... Еурека! Остварен е сонот на стариот Дедал!...
...но и кадри од летовите што завршуваат со катастрофи, 
кршење на авионите...
СПИКЕРОТ: ...Но и искуството на Икар!... Па, сепак, 
дами и господа, огромната енергија на ерата на технич-
ката цивилизација ништо не може да ја сопре...
На екранот е тотал од автомобили од она време (мо-
жеби дури и оновремена автомобилска трка!), чиишто 
стопани комично-брзо вртејќи ја курблата, едвај ги палат 
своите возила и забрзано јурнуваат на своите седишта во 
автомобилите што веднаш поаѓаат.
...Со еден збор, новата цивилизација неизбежно при-
стигнува!
Повторно „Возот влегува во станицата Сиота“.
Тече целото Лимиерово филмче...
КИНО-АПАРАТЕРОТ: Аман бе, више, од овој возов! 
...Токму со овој воз. Со него за прв пат во историјата, 
пристигаа и „живите слики“. 1895-та година! Во Па риз, 
градот на првата филмската светлина...
КИНО-АПАРАТЕРОТ: Како не! И на станицата у „Ѓорче 
Петров“, по земјотресот у Скопје!...
СПИКЕРОТ: Добро, ќе престанеш ли еднаш?!
КИНО-АПАРАТЕРОТ: Извини шефе, не беше намерно!
СПИКЕРОТ: Не можам да работам, човече. Ме декон-
центрираш!. (продолжува) Дами и господа, првиот ‘кине-
матограф’ насловен „Влегувањето на возот во станицата 
Сиота“!...
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Снимки од браќата Лимиер и нивната камера „Кинемато-
граф“.
...Што го создадоа лионските индустријалци, браќата 
Огист и Луј Лимиер... 
КИНО-АПАРАТЕРОТ: Врло важно, да не бев ја, многу 
фајде ќе им видевте на Французиве! И што имам ја од тоа? 
Ништо. Платава иста, а хранарина више не плаќаат!...
Еден снимател снима вртејќи ја рачката на новата напра-
ва...
Тишина таму! ... измислувајќи ја првата кинематографска 
камера и филмот...
...снимка на многу сниматели што ги вртат рачките на 
своите камери...
...таа нова зараза на нашиот век. Значи, композицијата на 
напредокот дојде во Париз... И набрзо, 1905-та година...
Филмот „Влегувањето на возот...“ се пушта во „фидбек“, 
па се чини дека тој „излегува“ од станицата Сио та. 
Ориентална музика.
...Го напушти, заминувајќи на исток. Во тогашна Турција, 
на европскиот дел од ориентот. На кај нас, дами и господа. 
Испратена на адреса: „Милтон Манаки, Би тола, Балкан“! 
Кратко и јасно. Од братот Јани, уметник и патник...
Слика на Јани Манаки
...до Милтон Манаки, фотограф...
Снимка од Милтон...
...Од традиционалниот, и монденски Лондон...
Снимка од британската престолнина... но, не обична и 
„од епохата“, туку Лондон со:
– Ритуал од крунисувањето на Елизабета Втора 
– Јавен пречек на „Битлсите“ од ’60-те со сцени на масов-
ната хистерија. 
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Илустрациите се проследени со соодветната музика, ор-
гана и – „бит“.
КИНО-АПАРАТЕРОТ: (за себе) Е, на ти го сега Лондон!
...во „Монастер“, поточно, во наша – Битола.
Снимка од Манакиевите градски репортажи...
Но, да видиме малку што се случува кај нас во тоа време... 
Во тоа време, иако сè уште непризнаена, не-независна и 
несамостојна, Македонија идилично и мирно си живее... 
Кадар од големото народно оро, од документарците на 
Манаки... Кадарот го следи писок на зурли и тапани...
КИНО-АПАРАТЕРОТ: Тоа, мајсторе!...
...за разлика од налудничавата Европа...
Забрзан кадар од динамичното велеградско темпо на жи-
веење... или од социјален конфликт...
...Македонија си тера полека, за мерак... 
Забавен кадар од орото. И музиката станува побавна и 
поразвлечена.
...„јаваш-јаваш“, по турски. Под милоста божја...
Се слуша карактеристична звучна мешаница: пеење на 
муезинот, ѕвон на камбани, турска музика, православно 
свештено пеење...
...но, и под грижата и татковскиот благослов на сул танот, 
во конкретниот случај, пресветлиот Абдул Ха мид...    
...Кадар од обесените учесници на Уриетот.
...добро, бе, што бараат пак снимките од Босна?!
КИНО-АПАРАТЕРОТ: Терај шефе, нема грешка. ова е 
стар ор’гинал. 
А! Добро!... Ете, така отприлика се живееше во Македо-
нија на почетокот од веков, точно во времето кога 
камерата од марката „Бајаскоуп“ со фабричкиот број 
„300“, патуваше кон Македонија и еден од најголемите 
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балкански градови во неа...
Снимки од Битола од турско време. 
...Битола! Осумдесет илјаден град што и во она време 
живеел со модерен европски живот...
...На екранот се редат сцени од битолското пазариште на 
кое што висат чкембиња, се продава најразновидна стока 
во овој ориентален амбиент...
...е, во тој амбиент, „кинематографот“ тој голем пронај док 
на науката и техниката беше пречекан со ќеиф, со мерак...
Сцена од турски „стомачен танц“.
...Па, и со длабока почит!
Кадар од филмскиот материјал на Манаки во кој неколку-
мина високи турски личности од Битола, во америкен-
план, изведуваат „темане“ директно во објективот на 
„Камерата 300“.
СПИКЕРОТ: ...Како „шејтански“ изум на европејците, 
што душа дал за – „дигање чалам“. А, за чалами, ова бе-
ше вистинското место...
Кадар од коњичкото дефиле на Турската армија во Гра-
дот...
...Тука е стационирана „Урунџу оруду“, третата турска 
армија и военото училиште „Мектепе арбие“, војската 
верна на падишахот и на редот и мирот, во овие краишта 
воспоставен, нешто порано...
Кадри од пеплосаното Крушево, по Илинден.
...Со релативно познати средства 1903-та година, особено 
во едно немирно планинско гратче по име Крушево...
Кадри од ТВ-филмот „Илинден“, но во црно-бела гама...
...Каде што рајата стана, така да се каже, непријатна...
„Илинден“: кадри од препукувањата пред Уќуматот... 
Манаки снима со својата камера...
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... Така, значи, „кинематографот“ под број „300“, ма-
шинчето со рачка за мелење, и самото беше еден од пого-
лемите битолски чалами...
Кадар од раце што вртат рачна мелница за кафе...
...Иако никој не можеше да разбере – зошто.
Кадар од филмот на предењето на бабата на Манаки.
...Па дури ни најблиските роднини на „Кинематографот 
Милтон“. На пример, неговата баба Деспина, инаку креп-
ка дама, на 107-годишна возраст.
ДЕСПИНА: (надсинхронизирано) Хм, хм... голема рабо-
та. Чалам, со вртење рачка. Ајде, море, Милто син ко, не 
се занесвај!... Тој чалам јас цел живот го пра’м, па нико-
му ништо. Еве, комшиката Пацето нека ти кажи... Кажи, 
мори, Паце, што туку си се замолчала!... Пак јадиш мори?
Пак кадарот на вртењето на мелницата за кафе.
ПАЦЕ: (зборува со полна уста) Ајде, мори, Деспино, што 
си запнала. Остај го, детето на мира. Ние ќе си работаме, 
тој нека си игра со та’ кутија. Аџамија, сестро, што му е 
друго работа!
Пак кадарот на Деспина како преде.
ДЕСПИНА: Ај, мори, Пацо, не мели многу!...
Кадар на Милтон како врти со рачката на својата камера...
МИЛТОН: Ај, не мели и ти, мори бабо!... Ова е машина 
за предење живи слики. Еве, вака кога вртам се прават 
живи слики.
Кадарот на Деспина што преде.
ДЕСПИНА: (иронично) Е, како не! А, еве, јас вака ко’ 
вртам, се пра’т волнени џемпери...
Кадар на рацете што мелат кафе.
ПАЦЕ: Леле, а јас кога вака вртам кај овие улави Мана-
киевци, сè будалаштини слушам, та од стари, та од млади...



20

Томислав Османли               Ликови во меѓувреме

Кадар на рачно вртена – мелница за месо од која излегу-
ваат црвени мелени „макарони“.
КАСАП: (со длабок, силен глас) А, еве, јас вака ко’ вртам, 
се пра’т ќофтина за мерак! 
Кадар на Манаки како – снима.
МИЛТОН: (нервозно) Шо бара, ле, сега овај тука!
Кадар на Деспина како – преде.
ДЕСПИНА: Шо ти е, па, тебе гајле! Ова е отворена куќа!
Кадар на Манаки, како ја врти рачката од камерата „300“.
МИЛТОН: Абе, јас ко’ вртам, се пиши историјата.
Кадар на Деспина што врти на роданот.
ДЕСПИНА: И јас ко’ вртам сè истории кажвам!...
Кадар на рацете од Паце, што исто така ја вртат мелницата 
за кафе.
ПАЦЕ: (за себе) Море, јас, па, шо ве вртам двајцата!...
Кадар на Деспина како преде...
ДЕСПИНА: Еве, сè ќе ти кажам, како беше та’ работа со 
онај Турчино, како го велеа. Ќамил...
Кадар на Манаки и рачката...
МИЛТОН: Кемал, бабо, Кемал!
Пак Деспина – преде.
Кадар со Кемал Ататурк. 
Деспина преде. 
ДЕСПИНА: Онај, де, Турчино, шо ја споулаи Елени на 
Каринте и му ја изрезили фамилијата, та од срам, татко 
му кутрио, за 900 напољони му ја тутна ќерка си на калфа-
та... Ами, сега, кој кажва поубо: баба ти, бре, жива, права 
и муабетлива, или та твоја дврена кутија, море, Милто?!
Пак Милтон – врти.
МИЛТОН: Ај’ бабо, пули си работата. кај мојш, мори, ти 
да разбериш...


