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НА КРИЛЈАТА НА СОНОТ 

 

Сажетак: Овај рад испитује питање ониричке фантастике или фантастичним авантурама главног јунака који 

се јављају на нивоу сна. С друге стране, у конкретном делу, сан настаје као последица шока и изненадног страха. 

Као резултат овог психичког стања, уз помоћ сна, као бегство из страшне реалности, лик прелази у иреални свет, 

где је у стању да помогне некоме и да некога орасположи. И тако почиње прича ... 

Кључне речи: ониричка фантастика, сан, стварно-нестварно. 

 

Романот Волшебниот лифт, исто така, претставува вид на ониричка фантастика, бидејќи 

доживувањата на приказната свој извор имаат во сонот, кој, пак, настанува како резултат на шокот и 

ненадејниот страв. И ова дело од Славка Манева има сосема реалистичен почеток: ,,Тој ден Љупчо се 

враќаше од училиште дома порано отколку другпат”(стр.7). И во еден таков, сосема обичен ден 

исполнет со вообичаени активности, се случува нешто што често пати може да се случи во урбаните 

средини: лифтот да се заглави. Нормално, вообичаена реакција која се јавува во такви прилики кај секој 

човек, а особено дете е - стравот: ,,Стравот му се зголеми кога си помисли: додека да дојдат и да го 

отклучат, тој ќе се задуши во лифтот без воздух. Дури му се пристори дека веќе почнува да снемува 

воздух во лифтот. ...Нозете му трепереа и му станаа чудно меки и немоќни, така што не можеше веќе 

ни да стои. ...Наеднаш му стана толку жално кога си помисли дека никој не го слуша, а кога ќе го 

најдат ќе биде веќе доцна. Почна да липа тивко и жално. Преморен и гладен, се почувствува заборавен 

од целиот свет”(стр.7). Како резултат на ваквата психичка состојба (шокиран, исплашен, тажен, гладен, 

осамен), со помош на сонот, како бегство од страшната стварност, Љупчо преоѓа во иреалното каде тој е 

во можност некому да помогне (на врапците) и некого да развесели (старците). ,,И почнува сказната. 

Детето и натаму е во лифтот, но тој лифт сега е сосем поинаков. Волшебен е. Тргнува угоре, се 

извишува над сите катови, над сите покриви. Патува...”1  Патува во пределот на сонот, во пределот на 

сказната. Патува со помош на лифтот, кој овде ја има улогата на летачкиот ќилим, типичен реквизит 

преземен од сказните. Таму ги среќава горските самовилчиња кои се типични ликови од сказните и со 

тоа се внесува сказновидниот елемент во делото: ,,Наеднаш околу него се разлетаа како пеперуги 

                                                           
1 Глигор Поповски, ,,Волшебниот лифт”, Современост, Скопје, бр. 5-6, 1987, стр. 112-113. 

mailto:jovanka.denkova@ugd.edu.mk


малечки девојчиња. Беа колку неговата дланка - со убави лиценца, долги руси косички и со прозрачни 

крилца на рамениците. Фустанчињата им беа свиленки и распавтани како да се ткаени од срма или од 

ѕвездички. Љупчо се насмеа зашто такви убавки лиценца беше видел само кај куклите на 

девојчињата”(стр.14). ,,И ќе лета волшебниот лифт завлегувајќи во некои бајковидни простори, 

среќавајќи и обични и бајковидни суштества, се со цел да се изврши едно добро дело, детето да ја 

пронајде куќата на ветрот и да им ги врати кадифените елечиња на врапчињата”.2 За да му кажат каде 

живее ветерот, главниот виновник за несреќата на врапчињата, како противуслуга тие го проверуваат 

Љупчо во сметање. А тој, ученик во второ одделение, набргу сфаќа дека целта на тоа не е проверување 

на неговите знаења од математиката, туку само една обична, нонсенсна - игра: ,,Но ние ќе те прашаме 

најлесна задача. Колку се два и два. На Љупчо му олесна. Овие биле ептен брливи - си помисли. - Па два 

и два се четири. Тоа и врапците го знаат - рече тој. 

- Е не се четири, не се четири! - викнаа самовилчињата. - Не знаеш сметање!  

- А колку се ако не се четири? - праша Љупчо налутено.  

- Па два слона и два коња не се четири, туку си остануват два слона и два коња! - се кикотеа 

самовилчињата. ... “(стр.15) 

Потоа, самовилчињата го водат Љупчо кај дедото на сите џуџиња во шумата, Шушуру-Бушуру: ,,На мовца и 

на разнобојни пердувчиња спиеше мало човече со црвени обравчиња и носе како бабурче. Самовилчињата почнаа 

да го тегнат за мустаќите и да се кикотат”(стр.16), па кај старата желка ,,која им е лута на децата, зашто 

минатата есен за млаку што не умрела. Ја нашле некои деца и ја превртеле на грб. Три дена и три ноќи таа 

залудно мавтала со нозете, но не можела да се преврти”(стр.20), која го поучува дека за возврат ветрот бара ,,да 

му се однесе голема тага”(стр.21). Во овој миг авторот ја применил постапката “приказна во приказна”, бидејќи 

во приказната за потрагата по кадифените елечиња на врапчињата, ја вметнал приказната за потрагата по 

најголемата тага, која Љупчо ја наоѓа во реален амбиент, но сместен во подрачјето на сонот - кај двајцата 

бездетни старци.  ,,Во просторите на фантастичните настани, кои не ги познаваат и не ги признаваат 

ограничувањата од просторот на реалните настани, ваквото однесување на јунакот станува ознака за присуството 

на реалното кое и самото фантастично го прави уште пореално”.3 Патувањето продолжува кај гулабите, кај 

орлите и на крај, до ветрот (оживотворување на природна појава), каде го наоѓаат бараното. Волшебното 

патување трае додека трае и сонот на детето. Потоа - пак нашата реалност во која лифтот е ослободен и детето ќе 

                                                           
2 Глигор Поповски, ,,Волшебниот лифт”, Современост, Скопје, бр. 5-6, 1987, стр. 112-113. 
3 Светлана Велмар-Јанковиħ, О ,,описима” сна у прози Пере Тодоровиħа, Илије Вукиħевиħа и Милете Јакшиħа, 
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се најде во прегратката на својата мајка...4 На крај, кај главниот лик е присутна нерешителноста и неизвесноста за 

доживеаното; ,,Сега веќе не знаеше што се случило со него, дали заспал и сонувал дека бил во лифтот”(стр.39). 

,,Волшебниот лифт е сказна за едно необично патување. Реалноста престанува. Таму каде што 

останува детето во заробениот лифт, почнува волшебното патување со волшебниот лифт”.5 

Во романот Волшебниот лифт Славка Манева применила уникатна постапка со која остварила преод од 

реалното во имагинарното, според зборовите на Милан Црнковиќ. Таа ги комбинирала сонот, кој настапува како 

резултат на шок заради заглавувањето на лифтот, и патувањето во еден поинаков свет, светот на животните, како 

и желбата некој да му помогне која во сонот се проектирала како желба да им се помогне на врапчињата. Овде 

доживувањата во сонот на Љупчо имаат и свои психолошки корени. Имено, бидејќи сонот е последица на 

чувството на осаменост, страв и загрозеност во реалноста, во очекувањето на помош однадвор, како еден вид 

“одбрамбен механизам”, на рамништето на сонот  се остварува пријателството меѓу Љупчо и врапчињата, во кое 

тој се јавува во улога на помошник на врапчињата да го пронајде крадецот на нивните кадифени елечиња без кои 

не можат да одат на свадба. Чувството на тага кое го обзема, во делото се проектира како потрага по најголемата 

тага, чие посочување е услов за пронаоѓање на кадифените елечиња на врапчињата. Најголемата тага ја пронаоѓа 

кај двајцата бездетни, осамени старци (баба Велика и дедо Неделко): ,,Та од нашата тага каде има 

поголема?...Сами сме како јагленосани дрвја,, ниту дете ниту коте да ни ја отвора вратата. Леле, леле, цел 

живот минавме сами како утки...Досега ќе имавме полна куќа внучиња, (...), вака немам кому пита да му 

направам, немам со кого да позборувам и да се насмеам. Нема кој да ми ја развесели куќава”(стр.24-25). 

Од тие причини, после секоја наративна секвенца во која читателот добива впечаток дека се наоѓа во 

пределот на сказната, преку вметнување на одделни епизоди се врши поврзување со реалниот живот и навраќање 

кон реалноста. Колку за илустрација, по престојот во шумата и разговорот со шумските самовилчиња 

(чудесен/сказновиден елемент), лифтот со Љупчо во него слетува на врвот на многукатницата во која живеат 

старците кои изгледаат сосем реалистично и се доказ за присуството на реалистичниот елемент: ,,..однатре се 

слушна бавно движење и шум на влечки и на вратата се појави деденце со очила на носот и весник во 

рацете..Набргу се појави и бабичката - кусичка, полничка, со сцрвенети образи, насмевната и мила”(стр.23). 

Или, во разговорот меѓу Љупчо и орлицата, кога таа му се потсмева за неговата слаба физичка конституција, 

авторот внесува една секвенца со која се воспоставува врска со реалноста, а истовремено зборува за односот на 

децата кон исхраната: ,,И мама ми велеше да јадам повеќе, зашто ќе ме дувне ветрот”(стр.32). ,,Она што е важно 

во контекстот на реалистичните и на фантастичните настани е тоа што јунаците кои сонуваат го задржуваат 
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однесувањето кое се означува како природно: тонат во сон, сонуваат и се будат, свесни за границите кои го делат 

сонот како од “реалната” така и од “фантастичната” стварност”.6 

 

ON THE WINGS OF A DREAM 

 

Abstract: This paper examines the question of oneiric fiction or the fantasy adventures of the hero that occur in the 

realm of sleep. On the other hand, in the specific work, the dream is the result of shock and sudden fear. As a result of this 

mental state, with the help of sleep, as a way of escaping from the horrible reality, the character crosses over in the unreal 

world, where she is able to help or cheer up someone. And thus the story begins... 

Keywords: oniric fantasy, a dream, real-unreal. 
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