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Апстракт. Измислувањето е типично за децата и нивниот свет. Всушност, измислувањето, имагинацијата е суштина 

на детскиот свет. Децата имаат насушна потреба да измислуваат, да се оддалечат од овој свет, во кој многу желби не 

можат да им бидат исполнети, па затоа создаваат свој свет во кој преку играта не само што нивните желби се 

исполнуваат, туку играта, во детската литература, има карактер на потребното, забавното и одморот, но и смисла на 

воспитното, навиките, работата уредноста и исполнувањето на обврските. Смислата на играта не е во бесмисленото 

губење на време. Смислата на играта е во дејствувачката акција, чии резултати секогаш ќе се гледаат и ќе се 

пофалат. Во овој труд се прави осврт кон делото-роман „Измислување на светот или Ликијада“ од Јадранка Владова, 

во кое авторот, кој е и еден од ликовите во делото, се разбира скриен во еден ликовите, и на едноставен и 

непретенциозен начин се зборува за другарувањето меѓу внуците и тетката, преку игра и навидум детски, а 

всушност длабоко сериозни разговори се зборува за големи човечки вистини. 

Клучни зборови: фантазија, книжевност за деца, Јадранка Владова. 
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Abstract: The fantasy is typical for children and their world. In fact, the fantasy, the imagination is crucial in the child's 

world. Children have the essential need to invent, to depart from this world, in which many desires can not be fulfilled, so 

they create their own world in which, through the game, not only their desires are fulfilled, but the game possesses the 

character of something necessary, funny and relaxing, as well as the sense of education, habits, work, neatness and 

fulfillment of obligations. The point of the game is not a meaningless waste of time. The point of the game is the action, 

whose results will always be visible and praised. This paper makes reference to the novel "Fantasizing the world or Likijada" 

by Jadranka Vladova, in which the author is also one of the characters in the book, hidden in one character of course. On a 

simple and unpretentious way, it is spoken about friendship between the nephews and the aunt, through play and seemingly 

childish, but in reality deep serious conversations, it is talked about great human truths. 
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1. Вовед 
 

  

Јадранка Владова е родена во Скопје на 20 април 1956 година. На Филолошкиот факултет во Скопје ги 

предавала предметите Светска литература и Литература за деца. Автор е на следните книги: Скарбо 

во мојот двор, (1986); Воден знак, (1990); Измислување на светот, (1991); Мојот пријател А. (1992); 

Девојчето со две имиња (1993 и 2001); Волшебноста на зборот (1994); Гледалото зад огледалото (1999); 

Деца како мене (во коавторство со фотографот Владимир Тодоров), 2000 (Македонска верзија на 

изданието на UNICEF – Children just like me); Куќа, (2001); Учебник по македонски јазик за I година 

гимназија (ПЕКСНАС), 1997; Македонско-чешки речник (со група чешки соработници), 1998;Основи на 

демократијата за I одделение (2000); Пристап кон лирската песна за основното образование (2000); 

Читанка за петто одделение (2001); Македонски јазик и литература за петто одделение (2001); 

Македонски јазик и литература за шесто одделение (2001);Детска литература (2001); Mein Freund A., 

2001 (превод на германски: Барбара Утевска и Ана Корженска) Преводи: Борис Билетиќ: Машки врисок 

(превод од хрватски јазик), 1987; Ристо Јачев: Заточеник на мракот (препев на српски јазик), 1996; 

Јордан Радичков: Ние, врапчињата (превод од бугарски јазик), 2000 и 2001. Почина во Скопје на 11 

декември 2004 година. 
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2. „Измислување на светот или Ликијада“ од Јадранка Владова 

 

Книгата „Измислување на светот или Ликијада“ Јадранка Владова ја срочила како вистинита, 

реалистична приказна без фиктивни дејства. Имено станува збор за Лидија и Илија, нивната тетка, и 

потесниот круг на фамилијата.  

Приказната се заснова на врската помеѓу децата и тетката чие име не се спомнува во ниту еден 

момент но по претпоставка од предговорот најверојатно е самата Јадранка Владова.  

На илустрацијата на корицата е прикажана фотографија од Лидија и Илија што го потврдува 

реалистичниот идентитет на книгата. Дејството се одвива спонтано, тивко без неочекувани пресврти што 

можат да го променат текот. Издвоени се моменти, конзервирани со обичност, без оглед али е тоа 

почетниот бебешки јазик, грижата на тетката за своите внучиња, бабата со нејзините сказни, нејзината 

компотна соба... 

 Ликовите кои настапуваат сосема природно и не носат со себе експлозивен материјал за 

неочекувани пресврти, само ја потврдува умешноста на Владова која се чини го движи перото со 

неуморна леснотија и создава дело прифатено од колективот читателска публика без разлика на 

генерациските јазли. „Баба најмногу знае за овој свет. Знае се да прави. Знае да гушка. И да ниша 

расплакано бебе“ (24).1  

Едноставноста во изразот на Владова и непретенциозноста во стилот ги вдомила во меандрите 

на уметничката реч притоа ставајќи акцент на обичното што можеби е најсуштествено во секојдневното 

претрчување на животот. 

 Во описите на куќата и дворот во Битпазар, сеќавањето за дедото и неговите кротки навики во 

староста Јадранка необременета во декорирањето на амбиентот го прави четивото лесно разбирливо за 

сите. Описот за куќата на бабата и дедото кои живеат на село е претставен сосема едноставно и од 

детска перспектива гледано -наивен: „Таму има толку млеко и јајца, а никој не прави сладолед. Има 

големи ливади со цвеќе за петстотини венчиња“ (33), во изјавата на Лидија која е едноставно, мирно и 

воспитано девојче. Илија е нејзиното помало братче кое се одликува со истите доблести.  

Сè додека не тргнат на училиште, децата се во постојана дружба на нивната тетка која ужива во 

нивното присуство и секогаш инсистира да помине повеќе време со нив. Улогите на мајката и таткото во 

приказната се незабележителни, се потенцира нераскинливата врска помеѓу тетката и внучињата. 

Тетката е таа која им купува што ќе посакаат, им прави сендвичиња и ја користи креативноста на децата 

за смислување имиња па така настанале „сендвич на три ката“ „Киклоп, сендвич со замижано око“ 

„сендвич без рендадно сирење, не можам да го најдам рендето“ „ич не личи на сладолед сендвич“ 

„сендвич-бебенце“ и сл. „За измислување сендвичи најпотребни се прво и прво страшно гладни деца. 

...Сега ќе ви направам по еден ве сакам толку умни – сендвич. Може, ама помалечки“ (34,38). 

Тетката освен телесна на децата пред спиење им служи и духовна храна. Им раскажува сказни 

кои ги смислува во моментот па така одговара на нивните потреби и целта која си ја поставува сама – да 

влијае едукативно во нивниот развој. Следуваат и игри во кои учествуваат сите членови на фамилијата,  

брканици, криенки, продавачи, гости, училиште, не лути се човече, домино, џамлии, карти, квиз на 

незнаење...  

Низ приказната во ниту еден момент не се појавуваат другарчиња на Лидија и Илија или нивна 

потреба за генерациски блиски сродници. Тетката умешно ги заменила нивните улоги станувајќи и 

пријател и помошник и пред се грижлива тетка. Поттикнувајќи ја во нив љубопитноста, љубовта кон 

уметноста, двете деца уште пред да тргнат на училиште го добиле фундаментот, основата на науката, 

знаењето и креативноста. Лидија се одликува со талент за цртање, па неизбежни се нејзините 

уметничко-важни чкртаници на обични ливчиња хартија, блокчиња за цртање па дури и ѕидовите во 

нејзината соба претворена во галерија. Иако нејзините родители негодуваат, со поддршката од тетка и 
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Лидија продолжува со своите перформанси до наредното бојадисување на ѕидовите. На овој начин преку 

играта, кај децата се поттикнува и нивната имагинација и креативност, а важноста на слободата и 

потребата за имагинација кај децата ја подвлекува и Роже Кајоа, според кој „во почетокот на секоја игра 

постои некоја првобитна слобода, потреба за опуштање, и гледано во целина, жед за разонода и 

слободно пуштање на имагинацијата. Таа слобода е нејзин основен двигател и токму овде е потеклото на 

нејзините најкомплексни и најдоследно организирани облици“.2 Токму поврзано со ова, и Милан 

Пражић се согласува со фактот дека детската игра е слобода, но и творечка дејност. За него, играта е 

начин на егзистирање на детето, таа е автономен и слободен начин на сфаќање на светот, кој се управува 

по сопствени норми и начела на дејствување. Како и уметноста, и играта е изворна творечка активност 

со цел на обликување на нови вредности.3 И Тихомир Петровић смета дека поимот на играта тешко 

може да се одреди, затоа што е повеќезначен. Имено, во неа се соединуваат алогичностите, 

бесмислиците, измислените зборови, итн.4    

Двете деца низ постојаната дружба со нивната тетка се среќаваат и со други возрасни кои за нив 

се необични, поставуваат глупави прашања и се однесуваат како никогаш да не разговарале со деца. 

Кога им доаѓаат гости, пријатели на нивните родители Илија вели: „Ќе ти дојдат на пример на гости. 

Ќе си разговараат со тато за работа, за политика, со мама зборуваат за рецепти, за филмови и 

одеднаш ќе ги ококорат очите и ќе те прашаат: - Ааа ти Илија колку години имаш? Ооо колку глупаво 

прашање! Јас тогаш би сакал да кажам дека имам пет илјади години  ама знам дека мама ќе ги 

извитка веѓичките па ќе им кажам колку сум наполнил на последниот роденден. А знаеш најглупавото 

прашање на светот е кога ќе прашаат: - Кого повеќе сакаш, мама, тато, баба, дедо или тетка-метка? 

Тогаш ми доаѓа една невоспитаност и сакам да им кажам дека нив ич не ги сакам. Како им паѓаат тие 

прашања  на ум? “(66). 

Наспроти тие прашања Лидија и Илија велат дека постојат и умни прашања кои се полесни и 

животноважни. Тие прашања започнуваат со „Што мислиш ти за...? и потоа додаваат сладоледов, 

тортава, велосипедов, да купиме некоја играчка.. Умни се и оние кои почнуваат со „Сакаш ли...?“ (69). 

Заедно со нивната тетка одржуваат и семинари за меѓучовечки односи на кои учат за добрината, 

пријателството и љубовта. Преку ваквиот тип на игра, преку "семинарите" кои ги одржуваат децата и 

тетката, претходно се вежбаат видови на однесување и инстинкти, во смисла на подготовка за нивна 

подоцнежна примена во животната реалност.5 А игрите, според Миленко Мисаиловић се нужен тек на 

човековата егзистенција, односно дека тие се највисоката поезија и најдлабоката филозофија на 

детството“.6  

Единствената тага која се појавува со приказната е лошиот сон на Илија кој тетката се труди да 

го убеди дека тоа е добар сон претворајќи ги мрачните елементи во него во топли и добри, сè со цел 

Илија да го избави од единствената грижа која се кошмарите. На тој начин, тие се дистанцираат од 

омразата и злото, мракот и сомнежите, патилата и страдањата. Иако животот не е можен без сето тоа, 

сепак, во делата за деца и млади, тој мора да се прикаже посветло.7 А Јадранка Владова, раскажувајќи, 

поточно кажано-измислувајќи ведри сказни, несомнено успеала во тоа во оваа книга: „Колку убав сон си 

сонувал, Ики! Како сказна...Така е и готово!-рештелно велам јас. Соништата си се такви. Навистина се 

како сказни“ (75). Преку играта и измислената приказна за мечките и мечињата, таа, го елиминира 

стравот од темницата кај децата додека спијат, а истовремено на децата им го приближува светот на 

животните, бидејќи „животните се дел од природата, дел од животот, дел од детскиот свет. Тие се 

компањони, заедно патат, тие се спасители, тие се мудри и добри. Детето е секогаш подготвено да го 

прими саканото животно како дел од светот кој го опкружува, да му го подари своето пријателство, 

својата љубов и доверба.8 За детето, светот на животните е привлечен затоа што тој свет детето го сфаќа 

како нешто сосема реално, приказните за животните секогаш се атрактивни за децата. Приказните во кои 

животните се носители и учесници во настаните, децата ги примаат со оној интерес кој кај нив го буди 

говорот на измисленото ситуиран во една реална и можна ситуација9: „Бебињата мечиња и децата 
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мечиња се бетер љубопитни од вас, и кога случајно би се разбудиле ќе се свртат лево-десно, кога таму-

врз ѕидовите цртежи-мртежи и џиџи-миџи...Тие дефинитивно би се расониле и ете ти беља! ...Ма не 

сакам да коментирам! Сè ви е јасно! Затоа, пештерата-детска соба убаво ќе се вапца со црно“ (74-75). Со 

ваквиот пристап, навидум подразбирлив и логичен, а и многу хуморен, Владова суптилно ги уверува 

децата во убавината на светот кој ги опкружува, или како што истакнува и Адријан Марино: „детето е на 

спротивната страна од конвенциите и условеностите, од логиката и здравиот разум“, па согласно тоа 

преку играта и нејзината карикатура, илузија и хумор, предизвикува смеа доведува до раѓање на хумор, а 

сето тоа ја зголемува вредноста на детската игра.10      

Времето поминато со тетката минува убаво и брзо, а децата растат најбрзо. Тргнуваат во училиште, 

созреваат, размислуваат по малку сериозно и бараат од нивната тетка да добијат братучед. За тетката 

позитивно да одговори на нивните барања им купува голема кукла со која децата поминуваат одредено 

време во игра и разонода, но подоцна бараат братучед кој знае да зборува, да пее и да учествува во 

игрите. Детството не е лесно. Децата не го гледаат светот постојано и постојано на истиот невин начин, 

сè додека еден ден, едно утро, сосема случајно се разбудат како зрели и потиштени затоа што ја 

изгубиле својата разиграност.11 Затоа на тој пат на созревањето и осознавање на светот, Владова е верен 

придружник на децата.  

Целата книга е напишана со многу љубов, а Јадранка Владова тоа го најавува пред самиот 

наслов на секое поглавје, па дури и последната страница цела е испишана со зборовите љубов, љубов... 

Како што рекол Клод Вадим, вистинскиот детски писател кој верува во животот, ќе го чувствува 

детството како четврта димензија на животот. Тој ќе биде на патот на светлите видици, ќе пишува за 

животот и луѓето со доверба, а во децата ќе гледа со почит. Исто така, таквиот писател да не се сомнева 

во секој нареден ден во животот кој треба да донесе ново задоволство и среќа, а дека сè што е грдо треба 

што попрво да се заборави и да се свртиме кон себе и другите како инспирација кон светлината што 

доаѓа.12 

На почетокот и на крајот на приказната му се обраќа на читателот како единствен и почитуван. 

Приказната за Малиот принц од Антоан де Сент Егзипери има позитивно и седативно влијание врз 

приказната за Ликијада која своето име го добила од имињата на децата Лики – Ики- Јада. 

 

3. Заклучок 

 

Романите за деца убедливо заживуваат со поголем интензитет од ден во ден. Умешноста на 

авторите со своите автентични приказни да создадат дела кои ќе ги потврдат убедувањата и ставовите на 

децата, нуркаат во скриеното гнездо на детството, на оној дел од живото кон кого сите се навраќаат со 

чувство на љубопитност и радост, но и неодгатлива и недефинирана тага. 

Со осет за одмерено и економично развивање на дејствата, со чист и експресивен јазичен израз 

прецизно вткаен на тематско – содржинското плато, романот  „Измислување на светот или Ликијада“ од 

Јадранка Владова сигурно чекори кон квалитетниот врв на современата македонска литература за деца и 

младинци. 
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