
Естетика без духовност е како  

празна кутиjа вкусни велешки локуми

Стефан Шашков, визуелен уметник

Документирањето на културното наследство претставува патување низ времето низ кое ни се откриваат нови
прозорци кон неоткриената историја и култура на еден народ. Такво беше и патешествието на уметникот
Стефан Шашков низ црквичките од велешките села во 2014 година, кога настанаа 24 импресивни фотографии
што ја отсликуваат духовноста на луѓето од овие места, втисната во секој предмет, секој зрак светлина. Неколку
од овие фотографиите веќе се во сопственост на уметницата Лори Андерсон, но и на „Проект Гугенхајм“ и на
низа бизнисмени, уметници, колекционери во земјава и во светот. 

Професорот Ханс Гугенхајм, во својот текст за каталогот за изложбата, која годинава беше поставена и
Македонскиот културен центар во Њујорк, напиша: „Во овие фотографии, напуштеноста предизвикува чувство
на носталгија, на копнеж, кој на некој чуден начин овозможува времето да уништи одредена убавина, но сепак
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Напуштените цркви, но и села, кои беа предмет на ова документирање, препуштени на
немилосрдноста на времето, сѐ уште дишеа со некоја светост и сопствен испоснички живот,
впиен во мемливите ѕидови, фрески и икони, вели Шашков за фотографскиот циклус
„Напуштени храмови“ претставен во Куманово
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овозможува минатото да исчезне достоинствено“. Целиот потфат беше под водство на Дарко Николовски,
советник и конзерватор во Националниот конзерваторски центар. 

Стефан Шашков (1963 г.) дипломирал на Институтот за историја на уметност и археологија при УКИМ во 1991
година. Зад себе има неколку самостојни изложби на аудио/видеопроекти и фотографски изложби. Автор е на
документарниот филм „Молитва“, за кој во 2003 година на националниот ТВ-фестивал доби гран-при, и на
документарниот филм за сликарот Милош Коџоман, „Бои на времето“, за кој во 2006 година беше награден на
„Астерфест“ со специјална награда на жирито. Неговата изложба „Напуштени храмови“ е отворена во центарот
за култура „Трајко Прокопиев“ во Куманово. Изложбата досега е презентирана во Њујорк и во Струмица. 

Како дојдовте на идеја за реализација на овој фотографски проект?  
- Тоа се случи по покана од мојот драг пријател Дарко Николовски, советник-конзерватор во Националниот
конзерваторски центар, есента 2014 година. Тој тогаш работеше на еден свој проект за документирање и
евидентирање на црквите во општината Велес, Градско и Чашка.

Понекогаш човек патува за да стигне, понекогаш патува заради самото патување. Така и во овој случај,
фотографирав заради самото фотографирање, без некоја намера за изложба. Фотографирав и гледав нешто
што веќе сигурно исчезнува во лавиринтите на заборавот и со забрзано темпо испарува во димензиите на
небиднината. Напуштените цркви, но и села, кои беа предмет на ова документирање, препуштени на
немилосрдноста на времето, сѐ уште дишеа со некоја светост и сопствен испоснички живот, впиен во мемливите
ѕидови, фрески и икони. Времето исплетено во пајажината меѓу артефактите, некаде од 17 век до денешен ден,
опскурната игра на светлината и насликаните светии на ѕидовите говореа со јазикот на минливоста, во ехото на
сите оние што последниве 300 години се движеле во овие амбиенти, со своите маки и радости.  

Делата беа изложени во Македонскиот културен центар во Њујорк, а една фотографија веќе е во
сопственост на Лори Андерсон. Како вашите фотографии ја заинтересираа оваа голема уметница? 
- Да, на крајот на јануари годинава, фотографиите беа изложени во Њујорк. Една фотографија е во сопственост
на Лори Андерсон. Лори ја запознав во 1996 г., на еден нејзин концерт во Будимпешта. Повторно се сретнавме во
Скопје во 2007 г., накратко. При мојата посета на Њујорк ја поканив на отворањето на изложбата, но таа веќе
имаше свои ангажмани во Бразил. На 4 јануари Лори одржа еден концерт на „Тајмс сквер“, со наслов „Концерт за
кучиња“, веќе беше излезен и нејзиниот филм „Срцето на кучето“. Помислив дека мојата фотографија на куче со
потопената црква од Маврово во заднина (единствена фотографија од овој циклус што е снимена таму) би бил
еден скромен подарок за неа, како благодарност за нејзината уметност, која многу ме инспирира. Во април, по
имејл, таа најискрено ми се заблагодари. Покрај Лори, сопственици на дел од овој циклус фотографии се и Ханс
Гугенхајм, Чарлс Линч и Џули Бордо, Антони Ансаров, Тони Аџиниколов, Славчо Соколовски и Габриела Илиева.
Исто така 5-6 фотографии се во  Македонскиот центар во Њујорк. 

Фотографиите се направени во 2014 година, во селата во велешкиот регион. Зошто токму храмовите од
Велешко? 
- Па, нема некоја посебна причина зошто ги фотографирав токму храмовите во велешкиот регион, освен што
Дарко имаше таков проект, токму таму. Можеби и има некоја скриена причина, ако се земе предвид дека
сликарски и градителски тој регион бил доста активен во последниве три века. 

Зошто ги фотографиравте само напуштените храмови? 
- Во напуштеноста има една димензија на носталгија, но исто така и на пркос, чиј сооднос генерира чувство на
минливост, но и на возвишеност, како што претпоставувам дека го имаат и овие фотографии. Оттаму и името на
овој фотографски проект. 

Храмовите се ваша преокупација и во еден ваш краток видеозапис. Дали ве фасцинира духовноста што
зрачи од нив или ги гледате исклучиво како естетски фотографски предизвик? 
- Храмовите се присутни и во видеофилмот „Молитва“, но и не се единствени објекти на интерес. Естетика без
духовност би била само една убава празна кутија од вкусни велешки локуми. Всушност ме интересира нешто што
е тешко да се долови преку објективот, нешто што не му припаѓа на визуелното. Имено, на една проекција на
„Молитва“ во Бостон ми пријде една госпоѓа и ми рече: „Изгледа како сѐ да е снимено на едно место“. Тоа за
мене досега е најголемиот комплимент. Всушност тоа е и пораката на тој видеозапис - единство во
различностите. Што се однесува до фотографиите, на отворањето на изложбата во Струмица еден лекар во
пензија ми рече: „Се чувствува мирисот на тие простори во овие фотографии“. Ете, тоа ме фасцинира,
духовноста и естетиката. 

Откривте ли при процесот на фотографирање нешто што досега не сте го знаеле за нашата историја?  
- Па, историјата ја гледам како една непрекината низа на моменти што се провлекуваат во сегашноста, а
потекнуваат од минатото, но и во иднината. На таа низа историчарите се обидуваат да ѝ најдат некаква шема и
да ја стават во праволиниска функција, разбирлива за нас, луѓето. Но има и една друга, алтернативна историја,
која во себе носи исто така информации значајни за севкупноста. Конкретно на вашето прашање, одговарам
потврдно, да, научив.  
Но тоа нема врска со историјата на појавноста. Тоа има врска со „историјата“ на вербата, надежда и љубовта. Во
овие напуштени храмови понекогаш можете да почувствувате како луѓето минувале, со векови, секој со своите
маки, радости и таги, оставајќи трага во мемливиот етер што ги исполнува и што како некоја невидлива состојка
се впила во ѕидовите насликани од некои локални, непознати за историчарите, сликари што ја продолжувале
традицијата во доменот на своите таленти и реални можности, но сепак полни со некоја чиста, дури детска
искреност. Тие напуштени простори научив да ги гледам како некаков центар на центрипеталната сила на
животот, околу кој се зачувал македонскиот идентитет.
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