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 ABSTRACT: This paper reviews the fiction in the stories from the collection “Martians and mice” by the well-known 

Macedonian children’s writer Slavko Janevski. The distinctiveness of his fiction is the interlacing of the real and the imagined, in the 

emphasizing of some features of the objects and the phenomena which make them funny or even more grotesque as well as in the 

anthropomorphous poetic portrayal of the world of animals.  
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САЖЕТАК: Во овој труд се прави осврт кон фантастиката во расказите од збирката „Марсовци и 

глувци“ од познатиот македонски писател за деца – Славко Јаневски. Карактеристичноста на неговата 

фантастика се состои во преплетување на реалното и вообразеното, во потенцирањето на некои особини 

кај предметите или појавите заради што тие делуваат смешно, па и гротескно, или  во антропоморфно 

поетско прикажување на светот на животните. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ:  фантастика, приказна, реално, животински свет. 

  

Во збирката раскази Марсовци и глувци (1959), Славко Јаневски гради специфичен тип на 

фантастика. Воја Марјановиќ истакнува дека ,,на патот на остварувањето на модерната сказна, во која 

рамките на личните видувања на светот од писателот се прошируваат, кај Јаневски забележуваме 

настојување реалниот свет и дел од стварноста да се приближи на имагинарниот (Марјановиќ 1972: 42-

43). Приближувањето на тие два света се реализира преку растителниот и животинскиот свет. Натка 

Мицковиќ го потенцира фактот за застапеноста на животинскиот свет во современата македонска 

литература за деца и млади: ,,Во неа (македонската современа литература за деца-Ј.Д.) речиси нема дело 



без присуство на животните кои се или централни личности, како во басните, или имаат активна улога. 

Затоа персонификацијата е многу честа фигура во македонската поезија (воопшто, литература-Ј.Д.) за 

деца. На нашата литература за деца тоа ѝ дава уште еден посебен белег. Сите деца, во сите времиња, 

имаат еден специфично детски однос кон животните, односно тие им се интересни како дел од светот, 

воопшто, кој е близок до нив зашто ги има сите атрибути на живиот свет - се движи, расте, комуницира, 

со еден збор поседува редица атрактивни особини” (Мицковиќ 1988: 51). 

Според Воја Марјановиќ, пределите на сказновитите прозни остварувања кај Јаневски за час 

прераснуваат во чиста приказна од фантастичен тип. Затоа е тешко во збирките на писателот да се 

одреди точната граница и да се направи поделба меѓу сказна, фантастична приказна и приказна за 

животните. ...Поимот на фантастична приказна кај Славко Јаневски не може да се дефинира врз основа 

на елементите што го карактеризираат овој вид проза, на пример по сфаќањето на Колоди, Баум, 

Кестнер- па дури нити Карло Колоди или Сент-.Егзипери... Секој од спомнатите автори има одредена 

дефиниција на фантастичната приказна, но таа, главно, се сведува на прикажување и реални предели на 

стварноста во кои авторот секогаш внесува нешто автентично, значи свое. ...Кога е збор за Јаневски, ние 

го претпоставуваме следново: основната особеност на фантастичната приказна кај Јаневски е изразена 

во слејувањето на реалното и вообразеното; потем: тоа е приказна со вибрантна лирска тоналност, 

секогаш симболично и алегориски стилизирана, со порака што не се наметнува ултимативно. Што се 

однесува за радиусот на тематските насоки тој е мошне просторен: тој радиус бара региони на земниот и 

космичкиот свет: на тој начин тој прави илустрација на предметите, суштествата, нештата, поимите, 

астралните тела - и елементарните сили на природата....(Марјановиќ 1972: 46-49).  

Самиот Јаневски со приказните во книгата Марсовци и глувци (1959) навести едно свое враќање 

или обрнување кон реалноста во светот на детството и кон оние необични нешта во современоста со кои 

наголемо се одредува нејзината специфичност и модерност (кучката Лајка од советскиот вселенски брод 

,,Спутник-2”, реактивни авиони, сателити итн.)...Во книгата Марсовци и глувци има неколку големи 

приказни, но пред сите се приказните Волшебната виолина и Страшило. Тоа се приказни пишувани за 

мали и големи деца, реалистички и фантастични, лирски и хуморни. Во нив лирскиот штимунг и 

реалистичкиот, односно фантастичниот детаљ се доведени до онаа волшебна граница на Неможното по 

која копнеат сите писатели за деца (Друговац 1996: 151-153). 

Зборувајќи за животинскиот и растителниот свет како извор на фантастични и чудесни теми, Ново 

Вуковиќ издвојува две групи на дела во кои се зборува за животинскиот свет, и притоа првата група е 

онаа која е блиска до басната, а  втората група ја сочинуваат сите оние дела за животинскиот свет кои го 

поместуваат тој свет од категоријата необично, од една страна, и чудесно, од друга страна, кон чистата 

фантастика. Во сите тие дела позицијата на стварноста е релативно цврста, а се нарушува со 

изненадувачките особини и постапки на одделни животни...Значи, чудесноста и фантастичноста се 

постигнува со нагласување на некои исклучителни својства на одделни животни и животински видови, 



својства кои далеку ги надминуваат човековите представи и знаења за нив, па затоа нивната ненадејна 

манифестација има карактер на вистински фантастичен шок” (Вуковић 1979: 64-69). 

Во расказот Волшебната виолина лирски е насликана смртта на Миг Волшебник, штурецот кој бил 

вистински волшебник кога в раце ја има својата виолина: ,,Ќе посвири штурецот, ќе се напие од капка 

роса и ќе си го продолжи патот: гази сребрени друмови, препливува потоци на маслинки лист, се 

кажува по пајакова преѓа и на највисок врв. И свири облевајќи се околу себе со радост и песна”(стр.87). 

На прекрасната свирка и гостопримливоста која заради неа му ја нуделе сите, му позавидел ,,бумбарот 

Дрпко, арамбашата на сите бумбари од три полиња”(стр.89), кој исто така, се обидел волшебно да 

свири, но ,,во туѓи раце, волшебната виолина не беше волшебна”. Се обидувал Дрпко да засвири 

волшебна мелодија сѐ дури не ги скинал жиците на волшебната виолина, но тоа не го видел Миг 

Волшебник, зашто ,,му пукна малото срце од тага и му се изгаснаа светкавите очи, двете најмали 

сонца на светот”(стр.90). 

Иреалното (фантастичното) во овој расказ на Славко Јаневски се состои во антропоморфното 

поетско прикажување на светот на животните. Авторот тргнува од реални вистини, веќе познати на 

децата, но, навлегувајќи подлабоко во сферите на малите, ситни нешта со големи доблести и вистини.  

,,Јаневски, сходно на својата филозофија на хуманизмот, ги брани Добрината и Убавината, меѓутоа 

истовремено укажува дека Злото никогаш не спие, дека бумбари од секаков вид можат да го урнат 

детскиот сон и да ја затемнат нивната жизнерадосна претстава за луѓето и животот” (Друговац 

1996?151-153). 

Расказот Битка в шума започнува со грозоморна сцена - сцената на смртта на младата срна од 

забите на крвожедните волци. Сѐ до крајот на расказот речиси опипливо е навестувањето на нешто што 

наскоро ќе се случи, нешто опасно и решавачко, а тоа го воведува фантастичното.. Или, според 

зборовите на Александар Спасов: ,,Превезот на фантастичното многу често ја бранува мирната, спокојна 

површина и чувствително влијае врз експресијата” (Спасов 1977:372).  Најпрвин, таа неизвесност се 

транспонира низ желбата за одмазда кај последниот елен од планината: ,,Кога ги виде под стариот 

чинар капките крв, еленот ја дигна гордата глава и воинствено крикна; потоа врел од чудно 

неспокојство, почна да копа со предните нозе по снегот , како да се готви за битка”(стр.92), по што е 

предадена решавачката битка меѓу последниот елен волчјата глутница. Оваа слика, кај младите 

читатели предизвикува уживање во стравот и онаа познато магнетско привлечно треперење, кое човекот 

го чувствува при средба со нешто мистериозно, нешто што ги надминува неговата сила и разум. 

,,Борбата меѓу доброто и злото, која секогаш е во концепцијата на сказната, во овој расказ Јаневски ја 

пренесува меѓу светот на животните, сликајќи ја борбата меѓу последниот елен и волкот. Притоа, 

последниот елен е симболичка транспозиција на добрите својства на животинскиот свет и на природата 

воопшто, а волкот е неговиот антипод. Симболиката на нивниот судир, од етичко-филозофски план, 



може да се прошири и на естетски, бидејќи последниот елен го симболизира убавото, а волкот - грдото” 

(Вуковић 1979: 64). 

Мурис Идризовиќ (Идризовиќ 1988:91-92) смета дека ,,расказите на Славко Јаневски се поблиски 

до бајката отколку до фантастичната приказна, чиј облик не го развива подлабоко. ...Преку магичен пат 

оживеаните предмети не добиваат својство во смисла на чудо, туку се приклучуваат кон светот на 

доброто, а фантастичноста со време прераснува во чудо. Потемелна анализа на расказите би покажала 

дека во нив има бајковит говор, преплетување на сонот и стварноста, игра на фантазијата, 

персонификација и антропоморфизам, поимот на фантастичното е врзана содржина која ненадејно 

шокира со својата неприродност и со она што е надвор од емпиријата на детето. Раскажувачот ја 

ублажува фантастиката со колоквијален говор, со некаква потреба на раскажувачот за идентификација 

или исповедање: ,,А ти, момченце, ако сакаш верувај ми...сепак е вистина”.... Во фантастичната 

приказна ,,Жаба, а за водениот човек и да не зборуваме”, настаните се случуваат со едно обично дете, 

крај еден обичен поток и возможни се зашто го мешаат сонот и јавето, играта на измисленото и 

секојдневните призори од животот на детето....Детето го оживува светот околу себе изнаоѓајќи 

можности тој да изгледа поинаку, луѓето во него да се однесуваат поинаку но, сепак, според некои свои 

вистински, реални белези кои детето ги воочува... “ (Мицковиќ 1985:72-73).   

Миодраг Друговац ја истакнува главната карактеристика на фантастиката во творештвото на 

Славко Јаневски: ,,Она што паѓа в очи и што треба несомнено да се нагласи, самата фантастика, 

фантастичноста, фантастичниот елемент или сегментот на сказна, кај Јаневски не се доживува како 

одделно наративно ткиво, одделен раскажувачки слој или одделна прозна структура во тоталитетот на 

една прозна целина, а имено - фантастичното е расфрлано насекаде, тоа се оние златни обединувачки 

нишки на делото, тоа е негов нервен систем...Исто така, кај Јаневски самата фантастика не е цел за себе, 

чиј единствен стремеж се состои во тоа да ја истакне фантастичната содржина на еден од пределите на 

неговата имагинација и на еден од пасажите на неговата сказна (Друговац 1996:147-148). 

Мурис Идризовиќ, зборувајќи за фантастиката на Славко Јаневски, посебно онаа во збирката 

Марсовци и глувци истакнува дека во расказите се случуваат чуда, но не преминуваат во фантастичност, 

шокантно, демонично, како во расказите на некои детски писатели. Чуда всушност нема, патувањето на 

спутникот навистина се случило. Тоа, всушност, го предизвикало раскажувачот во својот спутник од 

конзервна лименка да стави глувци научници. Претворањето на луѓето во ситни суштества, помали дури 

и од мравките, е елемент на бајката, а не на фантазијата. ...Расказот ги напушта вообичаените знаци и 

симболи; на пример, глушецот и мачката ги замениле улогите: сега мачката бега од глушецот, или се 

онесвестува...Во некои раскази елементите на бајковидното и фантастичното ги губат својствата на 

нестварно и се претвораат во шеговно- сериозна игра... (Идризовиќ 1988: 92-93). 

Воја Марјановиќ за збирката Марсовци и глувци ќе го каже следново: ,,Во основата на оваа збирка 

егзистира двојна книжевна форма. Од една страна тоа е сказна, и во поголема мерка - фантастична 



приказна - од друга, што полека се претвора во приказна за животните - или пак, во басна. Тематиката 

на оваа книга се стреми кон извообразени игри на фантазијата, иако и кон проекцијата на космичките 

визии на другите планети, како простори до кои достасува човечкиот род... Јаневски во збирката 

Марсовци и глувци направи најинвентивен продор во сферата на детството како илузија на реалното; се 

забави со психологијата на животинскиот свет и односите во него...  

Понатаму, Воја Марјановиќ заклучува: ,,животинскиот свет во свеста на децата создава поими за првите 

природни законитости: односот на доброто и злото, љубовта и омразата, помошта и злобата; 

пријателството и сеопштата солидарност. Животните во прозата на Славко Јаневски демонстрираат 

целосен арсенал на животни збиднувања; тие се актери на акции и пасивност, а нивното присуство на 

земјата, во водата, воздухот или било каде - е израз на многуте суштества на планетата кои, сепак, 

живеат по утврдени дијалектички законитости. ...Јаневски е писател на мирот и протагонист на слога 

меѓу живите суштества. Тој се заложува да им ги  илустрира на децата сите мани и добри својства на 

животинскиот свет, алегориски и симболично проектирани, преку хипербола и персонификација за да 

биде што поверодостоен поимот на вистината, без обзир на тоа дали е оптимистички или песимистички 

изразен. Со тоа, секако, писателот не им припаѓа на идеализаторите на светот; тој не е автор на 

фантастична приказна што порачува утопија за живот”....Значи, Славко Јаневски во целокупната проза 

за деца напишана до денеска секогаш како основа на своето раскажување ја зема фантастичната 

тематика: нејзините видови ги користи различно. Понекогаш тоа беа сказни, понекогаш фантастични 

приказни, а понекогаш фантастични приказни што се приближуваат кон приказните за животни. ...Во 

сите прозни збирки Јаневски ја трансформира фантастичната материја преку ликови што од збирка во 

збирка стануваат сѐ понови, поразновидни, поегзотични (Марјановиќ 1972:60-61). 

Истиот автор, вака ја сфаќа ,,реалноста” на светот на животните за децата: ,,Приказните за животни 

секогаш се атрактивни за децата... Приказните во кои животните се носители и учесници  на настаните 

децата ги примаат со оној интерес што кај нив секогаш го побудува говорот на измисленото ситуиран во 

една реална и можна опстановка, животните се во детскиот свет присутни на еден посебен начин, децата 

им ги даваат оние особини кои до нив доаѓаат од приказните, но тоа е свет кој детето не го прима како 

измислен, зашто во тие приказни настаните се случуваат во рамките на сосема реални односи, на односи 

кои детето ги разбира и може да ги следи” (Мицковиќ 1985: 73). 
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