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ДНЕВНИКОТ ВО МАКЕДОНСКАТА ПРОЗА 

 ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 

 

Сажетак: Овој труд го истражува прашањето на дневничката проза во современата македонска 

книжевност за деца и млади. За таа цел, ќе се работи врз текстот на романите „Заборавениот 

колосек“ од Глигор Поповски, „Дневникот на Ања“ од Димитар Башевски. Се разбира, овде можат да 

се вклучат и други дела,  но останува фактот дека ваквиот тип на нарација не е многу застапен во 

современата македонска проза за деца и млади. 

Кључне речи: дневник, дневничка проза, романи за деца и млади, македонска книжевност за 

деца.  

 

1. Вовед 

Пред да почнеме со разгледување на корпусот дела кои можат да се окарактеризираат како 

дневник, можеби најдобро е најпрвин да се осврнеме на тоа "што е дневник?".  

Во дигиталниот речник на македонскиот јазик, зборот дневник е објаснет како „книга во која се запишува 

што се работи секој ден или се забележуваат настани и впечатоци од текот на денот“.1 Инаку, зборот 

„дневник“ потекнува од латинскиот збор "diarium" (од "dies", со значење day-ден). Во Оксфордскиот 

речник2, зборот „дневник“  е преведен како "книга во која се врши дневно бележење на настаните и 

искуствата". Според  Concise Oxford Companion to the English Literature, дневникот е "секојдневна 

хроника на настаните", а луѓето кои пишуваат дневници најчесто ги забележуваат личните и интимни 

настани и мисли, па според тоа дневниците можат да бидат поделени во две категории: интимни и 

анегдотски. На ова, се додава и класификацијата  според полот на запишувачот. Се истакнува дека 

женските автори комуницираат поинтимно во своите дневници, додека мажите повеќе се концентрираат 

на факти и настани. Понатаму, се укажува и на друга поделба на дневниците според односот автор-

читател, или со други зборови, која е целта на авторот, дали тој сака неговиот дневник да биде објавен, 

                                                           
Дигитален речник на македонскиот јазик, www.makedonski.info/show/дневник/м, преземено 

на 11.01.2014. 
2 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/diary, 11.01.2014 
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па затоа пишува за читатели, или тој само води евиденција за себе. Влашин (Vlašin), заедно со 

Ледербукова (Lederbuchovà), потенцира дека писмото уште се нарекува и "автентичен дневник", и ова се 

однесува на патописите, мемоарите, автобиографиите, кои, според Ледербукова, можат да се сместат во 

категоријата на стилизирани дневници – дневници за кои има намера да се печатат. Последната поделба 

произлегува од опозицијата фикција-нефикција. Автентичните и стилизирани дневници претставуваат 

нефикционален дел од овој жанр, додека дневниците-романи се фикционален дел. Кај фикционалните 

дневници, Питер Мортон разликува псевдо-дневник и дневник-иронија/потсмев. Понатаму, тој 

прецизира дека кај псевдо-дневниците се прави обид фикцијата да се претстави како реален дневник, 

наводно напишан од протагонист и дека има многу мал, или воопшто не постои јаз меѓу лицето кое го 

пишува дневникот-нараторот и читателот. За пример, тој посочува дневници, кои всушност се пародија 

на традиционалните дневници, но она што се иронизира во нив, тоа е миметичката амбиција на романот, 

а не на пишувачот на дневникот. Во дневникот- иронија/потсмев, меѓу оној кој го води дневникот и 

самиот дневник е ироничен. Овде линијата меѓу илузијата и автентичноста е многу тенка. Овие 

дневници, во суштина се хуморно интонирани и секогаш имаат несигурен/неверодостоен наратор-

дневничар“.3 Според Питер Мортон, во неговата статија „Наративните стратегии во фиктивниот 

дневни“, фиктивниот дневник е посебен вид на нарација за измислени настани во прво лице и во таа 

смисла е мошне близок со други литературни форми како што се фиктивните автобиографии или 

мемоари. Самиот фиктивен дневник има долга традиција – реалистичната новела. Овде се посочуваат и 

можностите на фиктивните дневници: дискретен внес поврзан календарски и претставен во временски 

секвенци, создавање на впечаток за непосредност со помош на минимални јазови помеѓу настаните и 

нарацијата, ретроспективен раскажувачки упад, максимализирање на документарната илузија па дури и 

до точка на внесување на навидум "празни" информации во дневникот“.4 

 

 

 

                                                           
3 The concise Oxford Companion to the English Literature, Definiton of the genre, ed. Margaret Drabble and 

Jenny Stringer, Oxford: Oxford U P, 1990. http://is.muni.cz/th/145339/ff_b/BAThesis-

FinalVersion.pdf.10.01.2014, 11.01.2014 
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2. „Заборавениот колосек“ од Глигор Поповски  

Овој роман обработува една мошне актуелна и пред сé болна тема од нашето секојдневно живеење.  

И претходно Глигор Поповски докажа дека секогаш е во тек со актуелното живеење на нашата 

младина, но овојпат се чини дека се надмина себеси. Зборувајќи за децата од улица, авторот упатува 

силен апел  не само до луѓето кои се компетентни за таа проблематика, туку и до сите нас - да вложиме 

максимални напори за интеграција на овие деца што секојдневно ги гледаме по улиците, мостовите и 

каде ли уште не, во општеството. Тоа се деца заборавени од општеството, надлежните органи, па најчесто 

и од најблиските. Со романот Заборавениот колосек,  Глигор Поповски како да се обидува да ја разбуди 

нашата совест, да им посветиме двојно повеќе внимание и грижа на ваквите деца, кои секојдневното 

скитање по улиците може да ги завее по грди патишта.  

На такво искушение е ставен и главниот лик во романот - Јанко.  

Со него реалниот автор се запознава на самиот почеток од романот, во нечистиот ресторан на 

старата железничка станица. Уште на почетокот Јанко ја докажува својата чесност, кога го предупредува 

дека му паднал паричникот: ,,Имате среќа.  Некој можел да ви го смота“.5    

Момчето го предупредува авторот да провери дали сé му е внатре, но авторот е сигурен дека сé е во 

ред, зашто: ,,- Верувам - реков. - Твоите очи не лажат“(6). 

  Момчето го препознава авторот и има апсолутна доверба во него, особено по прочитаниот роман Бојан. 

Вака тоа го објаснува Јанко: ,,- Со една ваша книга оздравев... 

- А од што беше болен, Јанко?   

- Од сé. Најмногу од неживот....Губиш сé. Стануваш никој и ништо и не знаеш што да правиш со себе. 

Не гледаш никаков пат за напред“ (9). 

Ваквото песимистичко расположение Јанко успеал да го надмине благодарение на однесувањето на 

Бојан во тешките планински услови на снег, волци, болест, иако на моменти се чини дека дотогашниот 

живот кај него внел нотка на разочараност, па затоа вели: ,,Мене црна мачка ми го поминала патот уште 

кога сум се родил...Животот пред мене е како Јурукот пред Бојан“(12). 

                                                           
5 ,,Заборавениот колосек”, Глигор Поповски, Детска радост, Скопје, 2001 година, стр.5 



Затоа момчето наоѓа одушка, доверувајќи му се на дневникот, запишувајќи ги во него сите работи што 

довеле до тоа да си го напушти семејството и да се најде на улица, или како што вели: ,,...Дневникот ми 

служи за разговор. Ми олеснува. Во него си ја сместувам душата ...“(14) 

Така, всушност и започнува оваа необична приказна за еден млада детска  душа, која на прагот од 

животот се наоѓа фрлена на неговиот асфалт и препуштена сама на себе. Првата глава ја раскажува 

реалниот автор, а потоа, во втората глава му ја отстапува улогата на наратор на главниот јунак - Јанко.   

Ова дело изобилува со дијалози низ кои се откриваат ликовите. Од друга страна, тие дијалози служат за 

одредена мотивација, зашто обезбедуваат веродостојност на она што го говорат ликовите. Таа 

мотивација се засилува со стенограмата, со тоа што се даваат дури и одредени жаргонизми. Инаку, тие 

дијалози укажуваат на еден реализам на траењето, зашто нивното времетраење одговара на времето кое 

е потребно да се води еден таков разговор. Времето кое е потребно да се прочита романот одговара на 

времето потребно да се прочита и еден таков дневник, но, се разбира, не е можно да се опфати времето 

што го поминал ликот на заборавениот колосек. Инаку, целиот роман е една огромна аналепса, зашто 

нараторот се навраќа назад, на настаните откако тие завршиле.   

 

3. „Дневникот на Ања“ од Димитар Башевски  

Романот е анималистички роман-дневник, поточно се работи за дневник на мачката Ања. Инаку, 

почетната реченица воопшто не укажува на тоа дека нараторот, авторот на дневникот е мачка: „Многу 

ги сакам дневниците. Имам прочитано еден напишан од господинот Лисец...“ (9стр.)6 Ваквиот почеток 

недвосмислено асоцира на хуманоиден автор/лик на дневникот, сѐ до секвенцата: „Има еден дневник од 

девојчето на мојата стопанка. Многу сум љубопитна да го прочитам. Но, таа го чува заклучен меѓу 

кориците со мало катинарче. Малите девојчиња секогаш сакаат да скријат што пишуваат. Еднаш се 

обидов да го пикнам едниот нокот од десната шепа во катинарчето...“ (9). Но, доколку и читателот 

очекувал, настаните во дневникот да бидат раскажани претежно од мачешка/анимална перспектива, 

таквиот начин на раскажување се реализира само на неколку места. Така, мачката Ања ни ја слика 

ситуацијата во домот во кој живее, дадени се имињата на стопаните (Сандра, Коста, Оги и Јане 

Арбелски), топосот – Скопје, населба Капиштец, зграда 11, осми спрат,  хроносот – современиот живот. 

Со сета своја самосвест за постоењето, Ања нѐ известува за решението ад почне да пишува дневник од 

денот на прославата на својот роденден -5 септември: „Велам, ги сакам дневниците зашто во нив се 
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раскажува едноставно и без многу заобиколувања. ...Затоа и јас седам и го пишувам овој дневник. Нека 

се забележат, ете, чувствата и мислите на една мачка“ (99). 

 Глобално, композициски романот би можеле да се подели на два дела, според  двата прекини на 

евидентирање на настаните во дневникот, а самиот дневник не инсистира на секојдневно-дневничко 

прецизно запишување на настаните, туку таквото бележење е некогаш секојдневно, а некогаш и по една 

недела.  

Инаку, ликот/запишувач, мачката Ања, се однесува сосем како човек и рамноправен член на 

семејството (дува свеќи на роденденот, пее роденденска песна, добива роденденски подароци, соодветни 

за мечешкиот род (свежи рипчиња, плетена кошница за спиење, кадифено глувче како играчка), гледа 

цртани филмови и сл.  

Таа е третирана не само како милениче во семејството, туку како мало детенце. Семејството ја 

носи со себе на излет во родното село на стопанот Коста (Сарајаново), каде Ања за прв пат се запознава 

со широчината на природата околу себе, со својот мачешки род во ликот на мачорот Мацола, а ќе има и 

прилика сама да ја лови својата храна, односно полека да учи за животот: „Во изминативе денови сфатив 

една важна работа: дека светот е поголем и поразновиден, а во исто време и поопасен, отколку што сум 

мислела јас“ (46).   

Ања ја покажува и својата себична, саможива природа, што е во согласност со верувањето за 

карактерот на мачките, но во нејзиното однесување може да се препознае и егоистичното однесување на 

мало дете-галениче во семејството. Имено, од дневникот на девојчето Оги дознава за своето раѓање, 

разделбата од браќата и сестрите кои биле вдомени во други семејства, како и за заминувањето на мајката 

во непознатото за да, по некое непишано правило, го отстапи своето место на ќерка си.  Кога по некое 

време мајка и пак се појавила на прагот со нов пород во устата, Ања се накострешила бранејќи го својот 

простор: „Во тој момент можев да ја издрапам мојата мајка и нејзиното малечко. Нека не се обидуваат 

да стапнат на моја територија!...За мене беше важно дека мојата некогашна мајка непогрешно сфати дека 

оваа територија сега е мој дом и дека ќе го бранам без отстапка. Затоа, таа и не го пречекори прагот 

навнатре, туку се повлече“ (86). Подоцна, кога и самата ќе се најде во ситуација да очекува пород, сфаќа 

дека и таа истото би го направила за да го заштити породот од опасностите надвор, иако себичноста се 

уште е присутна: „Сега чувствувам дека и јас истото би го направила. Сега, кога сум во ваква состојба. 

Но тоа не значи дека тогаш не постапив исправно. Ние мачките знаеме како да се однесуваме!“(87). Друга 

ситуација во која Ања се пројавува егоистично и себично, е кога момчето Јане како награда за победата 

на ликовен конкурс добива куче - кокер шпаниел и на тој начин семејството добива уште еден член. Од 



самото негово присуство, Ања се разболува до таа мера што ги посетува и домашниот лекар. Одамна е 

позната вкоренетата нетрпеливост меѓу мачките и кучињата, но таа не се спомнува никаде во говорот на 

Ања. Причината заради која Ања се разболува е себичната желба да ја има љубовта на домашните само 

за себе и да не ја дели со никого. Од таа причина, заминувањето на својата мајка таа не го сфаќа трагично, 

а подоцна така бесчувствително не дозволува да се заштити кај нив со своето маче.  За среќа, домашните 

ја сфаќаат маката на Ања, па го даваат кучето на еден инвалид како новогодишен подарок. Некаде по 

Нова година, кај Ања се јавува некој немир, непознат дотогаш, за запознавање на надворешниот свет: 

„Чувствувам  некаква возбуда која не можам да ја совладам. Се качував денес пред огледалото, но и во 

него не можам да најдам изглед на спокојство. Неколкупати отидов до балконот, се обидот да надушкам 

во воздухот надвор, но од тој балкон ништо не може да се допре, сѐ е далеку и недофатно. А јас добивам 

нагон да гребам со задните нозе и да го поткревам опашот, потоа да се влечам мешечки по подот. Ах, да 

е можно тоа да биде во снегот, да се втурнам во просторот околу зградите и да се фрлам во прегратките 

на грмушките“ (80).  

Се чини дека среќата на Ања ѝ е предодредена со тоа што кај неа се паѓа паричката за Стара нова 

година, а таа со нетрпение очекува и насетува дека ќе се случи нешто во нејзиниот живот. Овде некаде, 

со записот од 29 јануари завршува првиот дел од дневникот на Ања, за да продолжи по месец и половина, 

со записот од 14 март: „Пред мене е дневникот и гледате, со веќе затапениот молив, ги запишувам 

повторно моите мисли и моите чувства. Спрема мене не отсуствува ничија љубов. Напротив, сите се 

уште повнимателни“ (82). 

Подоцна, Ања се навраќа на тој период и нѐ запознава што сѐ ѝ се случило во тој период. 

Привлечена од нешто исконско во неа, од повикот на природата, го напуштила домот на 3 февруари по 

пожарникарските скали со намера да се врати. Но, непријателски расположениот комшија на нејзините 

стопани ги заградува скалите, па Ања останува надвор. Привремено се засолнува кај госпоѓа од 

соседната зграда, сѐ додека еден ден стопанката Сандра не ја здогледала низ прозорецот.  

Со враќањето дома, сите стануваат свесни за нејзината нова состојба, очекувањето на пород: 

„Често чувствувам сонливост и благ умор. Апетитот ми е зголемен. Се движам некако претпазливо и 

одмерено. Јас ништо не правам, туку тоа си е така самото од себе....Сега разбирам дека поривот, силен и 

неодложен, да се најдам во таква состојба, беше ме извлекол надвор од удобниот дом кон двориштата и 

покривите“ (85).  

И нејзините новородени мачиња ја доживуваат истата судбина, добиваат нови домови. На самиот 

почеток на летото, кај Ања се јавува истиот немир познат од порано: „Вечерва го сеќавам мирисот на 



липата што веќе почнува да расцутува во дворот долу...Еден ден ќе се симнам и ќе прошетам по местата 

што еднаш за кратко ги запознав зимата. Ќе се мушнам во грмушките и ќе се просновам под стреите“ 

(118).  Тој порив ќе ја одведе Ања во смрт, со што завршува нејзиниот дневник со последниот нејзин 

запис од 2 јануари. По нејзината грозоморна смрт од забите на настрвениот од луѓето питбул, последниот 

запис, го внесува Сандра, со апел кон сите за похуман однос како кон животните, така и воопшто меѓу 

луѓето: „Околу паднатото, можеби веќе повредено животно, беше оформен круг од луѓе за мачката да не 

може да избега. Во кругот е пуштено сега веќе сосем настрвеното куче...Нема ли некоја симболика во 

тој ритуал – да се атакува врз едно невино суштество и да се ужива во глетката како се растргнува 

неговото тело!?“(121).   

 

4.Заклучни согледби 

 

Разгледаните романи ги имаат сите елементи на расказноста, карактеристични за реалистичното 

раскажување. Овде се присутни сите седум техники на полнење на ликот (ликовите), распределбата на 

функционалните единици, сетингот (просторот), референцијалното усидрување на дејството и ликот во 

актуелната стварност... 

Во романот „Заборавениот колосек“ е извршено референцијално усидрување, односно авторот си 

обезбедил кредибилитет со помош на Јанко, кој го води дневникот. И во „Дневникот на Ања“ авторот се 

труди да изврши референцијално усидрување на дејството, со давање на податоци за хронотопот, 

имињата на ликовите, професиите, итн. Навистина, читателите немаат никаква причина да не му 

веруваат на Јанко, кое самото ја дава причината за водење на дневник: ,,Дневникот ми служи за разговор. 

Ми олеснува. Во него си ја сместувам душата. И, како што велите, си го врзувам времето“.(14) И до двата 

романи се работи за свесно раскажување од страна на ликовите и документирање на настаните, како и 

во „Дневникот на Ања“ која има желба да и запише мислите и чувствата на една мачка. 

Кога ќе се осврнеме на дискурсот во романите, забележуваме интересна ситуација. Имено, во 

„Заборавениот колосек“, се работи за роман кој всушност е дневник, со мноштво раскажани настани во 

него. Романот има специфична градба, бидејќи има една рамка - раскажувањето на реалниот автор, 

Глигор Поповски за случајното познанство со необичното момче Јанко, на старата железничка станица, 

а потем се вметнува раскажувањето на самиот Јанко, преку неговиот дневник, како втора рамка во која 

се раскажуваат доживувањата на жителите на заборавениот колосек. Раскажувањето во „Заборавениот 



колосек“ го почнува и завршува реалниот автор, кој потоа му го отстапува местото на главниот лик на 

своето раскажување. Тој лик, потоа станува истовремено и наратор, низ чии очи, зборови и мисли се 

предадени настаните. Јанко е лик кој учествувал во настаните што веќе се завршени, а  допрва ќе се 

раскажуваат. Гледната точка низ целиот дневник е онаа на Јанко, кој ги раскажува и биографиите на 

другите ликови и нивниот дотогашен живот, но нема пристап во нивната свест, мисли, чувства, или тоа 

не сака да го открие. Значи, тој е омнисцентен, но не и омнипрезентен наратор. За да определиме за каков 

вид фокализација станува збор во овие романи, ќе се осврнеме на тврдењето на Цветан Тодоров7 за 

видовите фокализација, и ќе го прифатиме како такво. Според тоа, во романот „Заборавениот колосек“  

има наратор кој знае исто што и ликот, или поточно кажано, нараторот и ликот се едно исто лице, па 

затоа нараторот знае исто колку и ликот, односно наратор=лик. Оваа дистинкција одговара на она што 

Жерар Женет го нарекува внатрешна фокализација, каде се разликуваат три подвида, при што ние ќе се 

определиме за вториот. Имено, овде се работи за променлива внатрешна фокализација, зашто на 

почетокот и крајот од романот, раскажувач е реалниот автор, а настаните од дневникот ги раскажува 

ликот-Јанко.  Раскажувањето низ целиот роман е во прво лице, што е сосема разбирливо, бидејќи се 

работи за дневник. И во романот „Дневникот на Ања“ има променлива внатрешна фокализација, односно 

раскажувањето го започнува нараторот, а го завршува еден од ликовите (зад кој може да се крие и 

авторот), кој го информира читателот за трагичната судбина на нараторот. Ања, исто така раскажува за 

настаните од своја гледна точка, раскажува за другите ликови, но не сака/не може да ги открие нивните 

мисли и чувства, па според тоа е омнисцентен, но не и омнипрезентен наратор. 
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DIARY IN THE MACEDONIAN PROSE  

FOR CHILDREN AND YOUTH 

Abstract: This paper explores the issue of diary prose in modern Macedonian literature for children and 

youth. To this end, we will work on the text of the novels "Zaboraveniot kolosek" by Gligor Popovski and "Diary 

of Anya" by Dimitar Basevski. Of course, this research can include other works, but remains the fact that this 

type of narration is not very present in contemporary Macedonian poetry for children and young people. 

Key words: diary, diary prose, novels for children and young, Macedonian literature for children. 

 

 

 

 

 


