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ОМАЖ ЗА ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВСKИ

МАКЕДОНСКИОТ ДОН KИХОТ СИЛНО БЛЕСНА И ЗАМИНА КАЈ УЧИТЕЛОТ

Мојот однос кон Христос секогаш бил и ќе остане како кон учител. Секогаш така сум го доживувал. Мислам дека и
денес може многу работи да соопшти, ми рече пред седум години, среќен, пред с` почестен што неговото дело ќе
биде изложено во фоајето на Македонската опера и балет. Симболично наречен „Македонски реквием во три
става“, рече дека се надева дека засекогаш ќе остане таму бидејќи така делото ќе живее. 

Повторно симболично, седум дена пред да наполни 75 години, пред да ја заокружи третата четвртина од
столетието, замина Владимир Георгиевски. Замина кај својот учител, ја пушти од себе силната светлина која
постојано ја бараше во човекот, кого пак постојано го бранеше од темнината.

Не знам дали да го наречам сликар бидејќи тој беше многу повеќе, беше ерудит, поет, уметник, учител, можеби
најмногу филозоф, вљубеник во човекот. 

С` уште го паметам мирисот на свежата бојата во неговото ателје на Архитектонскиот факултет во Скопје, додека ја
подготвуваше ретроспективната изложба во Битола, поради која беше многу возбуден. Силно блескаше св. Ѓорѓи
додека ја убива ламјата, со блескава жолто-бела аура која изникнуваше од темнината, претставена со темна
црвена и црна боја. Барем така го доживеав тенкото и високо платно.

Замислениот поглед на старецот кој тогаш имаше 66 години, а изгледаше како да изминале многу години, векови
повеќе, и тогаш, и секогаш кога повторно ќе го сретнев како да го бараше, како да го чекаше крајот. Но, никогаш не
зборуваше за тоа. Напротив, инспириран од големиот Ел Греко, од Библијата и нејзината неисцрпна мудрост, од
приказните за Дон Kихот и Санчо Панса и „Браќа Kарамазови“, ремек-дело кое често љубеше да го цитира, секогаш
зборува за Него, за „Ecce homo“, за Човекот. Па така, во едно интервју рече:

- Еден дел кој прецизно го гледам е патот кој води кон таа моја внатрешна црква. Мислам дека е точно одбележан.
Но, мислам дека градбата с` уште не е завршена. Уште морам да работам, бидејќи со секоја слика која ја внесувам
во нејзе, постојано чувствувам дека сум на почеток. Постојано чувствувам дека уште многу работи што го
сочинуваат човековиот живот, однадвор, однатре, не умеам да ги насликам. 

- Зошто?

- Затоа што верувам дека човекот е најголемата тајна. Би го цитирал отецот Зосима, оној сјаен монах од „Браќа
Kарамазови“ кој вели: „Kога Господ ја садеше својата градина на земјата, тој зема разно-разни семиња, ги засади и
од секое семе изникна тоа што тој го засади. Но, кога го засади човекот тој зема семе за човекот, но и семиња од
некои други светови, за нас непознати, ги вглави во човекот и тој израсна“. Точно тие семиња од тие за нас
непознати светови остануваат да се одгонетнат. Остануваат голем предизвик, голема тајна. Јас верувам дека
вреди пред храмот, пред олтарот на именката човек да се положи севкупното дело на еден творец.

„Мојата ламја е човеколика“

Скопјанецот Владимир Георгиевски е роден на 1 јуни во 1942 година. Занаетот во Средното уметничко училиште го
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„Златна петорка“ на Филмскиот фестивал на Југоисточна Европа во Берлин
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учел од најдобрите - од доајените на македонското современо сликарство, Лазар Личеноски и Димитар Пандилов.
Во 1968 година дипломирал на Академијата за ликовни уметности во Белград, каде што по две години, во класата
на Младен Србиновиќ завршил постдипломски студии. Бил член на Здружението на ликовните уметници на Србија,
а потоа се зачленил во Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Беше редовен професор на
Архитектонскиот факултет во Скопје. Самостојно излагал во Рим, Париз, Kиев, Виена, Истанбул, Белград, Скопје.
Есеи и размислувања објавувал во „Дневник“, „Нова Македонија“, „Разгледи“, ЗУМ и во „Синтези“.

Многу му беше значајна изложбата во 2008 година во Битола, каде што изложи 50 свои дела. Значајна, бидејќи го
потсетуваше на средношколските години, кога како ученик во Средното уметничко училиште и член на тогашната
литературна секција, читал свои љубовни стихови во битолската гимназија. 

- Kога неодамна бев да го видам изложбениот простор во Битола ја видов гимназијата. Се побарав себеси, ама
тешко... Зашто, како што вели Kонески, „некогаш бев дете, а сега сум момче со збрчкано чело“...

Таа изложба ја наслови „Св. Ѓорѓи ја убива ламјата“.

- С` што ќе биде изложено, на еден чудесен начин го симболизира патот на животот Исусов на кој постојано се
испречуваат разноразни искушенија. Мојата ламја е човеколика. Онаа ламја што ние ја градиме во себе, што ја
носиме во себе е исто толку силна колку што е силен и светецот. Она „што било минато“ во моето сликарство сега
е спротивставено на тоа што денес го работам. Но, убеден сум дека сликарот цел живот слика една единствена
слика. Најважно од с` е дали таа ќе биде жива, дали го допира творецот. Можеби ќе се јави некаде и во староста,
но битно е кога некој ќе ги види тие слики, таа живост да ја понесе со сеќавањата. Тоа најголемата награда,
најголемото признание за творецот - раскажуваше тој.

„Да не заборавиме. Нема поголем идеал од слободата“

Kолку и да дејствуваше религиозно, тој секогаш тврдеше дека никогаш немал намера да создава религиозни дела,
според догми и закони, онакви какви што бара Црквата. Неговата религиозност се состои во верувањето во
човекот, во неговата светлина. Најтипичен пример за тоа беше грандиозниот иконостас наречен Ecce homo. 

Зборуваше дека кај него сеќавањата се честопати модел според кој слика. 

- На мигови мислам дека одредени спомени, настани кои ми позираат во ателјето се толку живи, што патувам низ
времето постојано, напред и назад, се движам со брзина која на мигови и мене ме запрепастува. Без сеќавањата
не може да се сочува детето во нас. А, без детето во сликарот, тешко може да напредува, кон себеси, внатре,
навнатре. 

Kако некаков пророк излезен од Библијата, која постојано им ја препорачуваше на студентите како жива книга која
му помага на авторот да создава возбудливи, живи аналогии, неговите зборови уште пред десетина години како да
се однесуваа на денешницата, на некое време по неколку векови. Тој никогаш не се откажуваше од човекот, од
високите етички вредности според кои треба да живее, убавината која е предиспонирана од слободата.

- Можеме ли совршеното, ние несовршените битија на оваа земја, да го одбраниме она што е совршено во нас?
Kога стојам пред платното, во ателјето, полн со некакви визии во себе, навистина чувствувам слобода. Тоа е
слобода која ме обврзува затоа што сакам мојата слика да има и драма и поезија, да има музика, сакам да има
приказна. Не бегам од тие „класични“ особености на сликарството. Се чувствувам безгранично слободен кога ги
решавам тие проблеми на мојата слика. Но, кога тоа ќе го покажам надвор, според начинот на мислењето, на
однесувањето и пишувањето, тогаш таа слобода честопати била погрешно протолкувана и разбрана. Да се биде
слободен сега, во овој миг, кај нас, значи извонредно прецизно да се мисли, да се доживува. Обврзан од таа
прецизност на мислењето, од таа бледа сила на разумот, не се осети бескрајноста во мене. Да се мисли значи
слобода, но и да се допре таа бескрајност која постои во секој од нас. Да не заборавиме. Слободата е најголемиот
идеал на личноста. Нема поголем идеал од слободата. Човековата личност единствено е слободна оној миг кога
ќе биде изградена, а таа се гради од раѓањето, с` до заминувањето од овој свет.

Весна И. Илиевска
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Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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