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Три светиње. Мистерије 
монарха Русија



Овај интервју је  обављен 2015. године, одмах 
након одржавања Првог међународног фести-
вала православног филма у Србији  «Снажни 
духом». Први  лауреат ГРАН-ПРИ-ја  и НАГРАДЕ 
ЗА СИМПАТИЈЕ ГЛЕДАЛАЦА, најталентованији 
режисер, писац Александар Стољаров је 26. јула 
2017. године преминуо. Ми ћемо увек памтити 
његовог, доброг, православног, духовно јаког 
човека. Вечна му слава.

- Како је настала идеја филма о Старцу 
Пајсију? Па он тада није био канонизован и 
о њему нису тако често говорили.

-  Старац Пајсије је замишљен  2001. године.  
Дању је много радио (за телевизијски текући 
канал), пред зору је писао. Обично пишем пред 
зору. Он се појавио због самоће  и лицемерја, 
са којом се свакодневно сударао. Морао, сам 
или да упаднем у самоћу, или да одбраним свој 
свет, своју веру, зато сам и почео да пишем. 
Тачније, да замишљам старца у реалном живо-
ту и да записујем.  У томе ми је помогла књига 
Христодула Агиорита. Са искушеником је било 
још једноставније. Ја сам био једно време  
искушеник у манастиру Китајевске пустиње. 
Нисам намеравао да будем монах. Манастир 
се тада тек васпостављао, у њему је било и 
гладно, и хладно, али срећно. И манастирско 
братство је било јединствено и радосно. О 
томе, да ће старца канонизовати, чак се није 
ни помишљало, али  у односу на  своју  веру, 
он је имао унутрашњу сличност са мном, па ми 
смо заједно проживели целу годину. Када је 
завршио сценарио, почео је да га нуди другим 

режисерима, сви су одбијали. Мислим да су мо-
гућа два разлога: или је лоше написао, или им 
Пајсије није био близак. Наша професија није 
дечја. Уосталом, ништа се није променило, ево 
сада сам написао  два материјала о светитељи-
ма, никоме нису потребни.

- Буџет филма је био далеко од стандард-
ног играног буџета, али према резултату, 
не гледајући на такве потешкоће,  да ли је 
снимљени филм вредан пажње?

- Ма како чудно изгледало, након десет годи-
на изненада је дао своје мишљење о филму  
Виталиј Тројановски, човек који се није уцрк-
венио  (Канал Култура),онга је однео  Сергеју 
Шумакову, тај је позвао, попричао и предло-
жио буџет за  документарни филм од четири 
серије. Више нисмо имали куд да се склонимо. 
Снимање је било компликовано: компромис за 
компромисом, недостатак буџетских средста-
ва се манифествовао на квалитету и на броју 
промена. Кроз две недеље нашао сам се на 
реанимацији: имао сам срчани удар. Опери-
сали су ме и кроз недељу дана сам побегао да 
доснимавам. Шта ће се десити, знао сам одмах, 
али успели смо захваљујући чуду.  Сада више са 
таквим буџетом не бих могао да снимим, све се 
променило: географија, политичка ситуација, 
(снимао сам у Украјини и на Криму), људи, од-
нос према мени, према московском Патријарху, 
а у суштини према Богу. Још на почетку мајдана 
сам изјавио, да ће се Украјина најпре борити са 
Јануковићем, затим са Русијом, затим са Богом. 
Напророковао сам се.

- У чему се састоји снага духа савременог 
руског филмског режисера?

- Да ли сам снажан духом? Светим Духом - да. 
Ту од мене много не зависи. Молити се је све 
теже.  Посећујеш Цркву, износе дарове. Херу-
вимску певаш, а Патријарха не помињу. Мо-
сковски патријархат је при томе. И даље  ми 
молитва   не иде. Зар Кијев није мајка руских 
градова? И Украјина није руска земља, а ко су 
њени становници? О, Господе? И опет усамље-
ност. И опет самоћа. Опет пишем. Пишем 
кијевске хронике, можда филм, а можда ће се 
појавити и књига. Па ја сам још и писац, чети-
ри књиге су ми издали у смешним тиражима.  
Уосталом, због оног што се дешава, пожелиш да 
плачеш, шта смо направили? Недавно сам поку-
шао да попричам са младим човеком, сложили 
смо се са тим,  да је живети ради свих, ради-
ти ради свих, а не за себе – психологија мог 
покољења, које одлази. А то је суштина Русије: 
„светска саосећајност руске душе“, Достојевски. 
Он, Достојевског није читао. Али изненада...

- Може ли духовни филм да помогне у вре-
менима ратних конфликата, треба ли 
показивати такве филмове, као „Сратац 
Пајсије и ја, који стојим  окренут наглавач-
ке“ војним лицима у јединицама и на пози-
цијама?

- А како се може без духовности и без фил-
ма, који су једноставнији од књиге – и пред-
стављају најприступачнију врсту писмености.  
Да, и како да покажемо да треба волети не-
пријатеље своје. Речима је теже.  А без љубави 
према непријатењу, не можеш га победити. 
Ослаб и Пересвет су били монаси, значи да су 
волели своје непријатеље. А са мржњом, то већ 
није рат, већ бандитско демонтирање. Ја бих 
желео да у војсци гледају филм „Старац Пајсије 
и ја, који  стојим окренут наглавачке“? Да. И ту 
нема моје таштине.  Видео сам како га гледају 
обични гледаоци: смеју се и плачу. А какав је то 
мушкарац, ако не заплаче, не уме да се насмеје, 
какав је то човек? Робот. Такве сам видео. И оне, 

који су разочарани у рат сам видео. То је због 
малодушности. Осмехни се, заплачи са свима 
заједно и и попустиће. И филм треба да гледају 
сви заједно.

- Каква главна стваралачка идеја може да 
ујединиправославце из читавог света?

- Како таква стваралачка идеја може да уједини 
све нас? Покушаћу да размислим. Дно самоће? 
Ту је потребна истина. Када дођеш до тог дна, 
схватићеш, да постоје Бог и ти, Тада ћеш да се 
осврнеш, а наоколо су исто такви  и Бог је код 
нас један– православни, и загрлиш се са свима 
њима, здраво брате, здраво сестро. Али ту је 
истина веома важна, да даш истинит одговор 
самом себи, да са тим светом ничег заједничког 
више нема. За светитеље та ствар је остварива. 
А за нас? Али филм представља нешто више 
од света, он је бољи од света, кроз уметност 
се може показати најскривеније, најчистије, 
најсветлије, оно, у шта верујеш. Много чега је 
прошло, а најбоље у уметности је живо, свети-
тељи су живи, црква је жива. Значи да је оно, 
оно најбоље, што је у нама, свето и живље од 
свега осталог, реалније, непобедивије.И тај 
светли најреалнији свет је разоткривен, он је 
у мени, он је у цркви, пиши о њему, снимај га, 
стварај га,  живи у њему. Руски филозоф Хомја-
ков је написао, да је руски уметник једнако 
вредан као и његово стваралаштво: то јест, 
ако си ти огледало, које одражава свет, тада 
пази, да огледало (душа) буде чиста. А шта ће 
да рефлектује прљаво огледало? И опет ћемо 
се вратити индувидуи и мојој и свачијој саве-
сти. Сећам се да је за време совјетске власти 
постојао термин «лакирање стварности», а 
откуда је то? Од уметника, веровао је у једно, 
а стварао је оно што нареде. Али то више није 
стваралаштво. Не смеш да радиш оно у шта не 
верујеш. Па свако верује, да је он добар. Ето, 
мисли, снимај о добром у себи, затим ћеш то 
приметити у другима. Одрекни се од прљав-
шитне у филму, у животу, ми нисмо свиње. И 
тада ће се свет променити, ја ћу се потрудити. 
И живот ће постати прави, православни.

«Да ли сам снажан духом? 
Светим Духом - да.»

ГРАН-ПРИ 
за најбољи филм фестивала Диплома и Диптих са иконом Светог Кнеза Лазара 

НАЈБОЉИ ИГРАНИ ФИЛМ
Диплома и Диптих са иконом Светог Николе Чудотворца

НАЈБОЉИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ
Диплома и Диптих са иконом Светог Василија Острошког

НАГРАДА ПУБЛИКЕ 
Диплома и Диптих са иконом Светог Саве Српског
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