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Претставе о различитом кроз турске приче за децу у Републици Македонији 

САЖЕТАК: 

Оно што је различито, другачије у смислу националне, језичке, верске или расне 

припадности, може се доживети и тумачити као нит, која обједињује, а не као нешто што 

би могло разједињавати децу различите националне припадности. То је оно што желимо, и 

требало би да извучемо као поанту у делима Шукра Рама и Неџати Зекирија. Заједништво 

и суживот између грађана у Републици Македонији, без разлике на њихову националну и 

верску припадност, требало би да се приказују убедљивије, преко уметнички обликованих 

и приказаних  ликова и дешавања у делима турских писаца за децу.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ: различито, национална, језичка, верска припадност, обједињује, турска 

дела за децу. 

 

Претставите за поинаквото низ турските раскази за деца во Република Македонија 

 

Шукри Рамо е типичен пример на автор, чијшто живот и работа минаа во знакот на 

обединувањето на општествено-политичката со книжевната активност. Шукри Рамо, 

целото свое поетско и прозно творештво го посвети на афирмацијата на Титовото дело за 

„Братство и единство“ меѓу народите и етничките заедници во некогашната југословенска 

федерација. Тоа, очебијно се открива и во неговите раскази за деца, во кои идејаната 

нишка се провлекува преку обработените теми и настани, а и низ устата на јунаците. 

Фахри Каја, зборувајќи за прозната продукција на турски јазик во Република Македонија 

помеѓу 1970 и 1975 година посебно ја истакнува книгата на Шукри Рамо „Зелено село“, за 

која вели дека со богат локален јазички колорит се обработуваат теми од животот на 

турските селани во Источна Македонија за време и по Втората Светска Војна. (Ü. Çiğdem, 

1998: 30) 

Во расказите за деца Полски цвет на виделина излегува оваа спротивност кај 

Шукри Рамо“, вели Карахсан и додава: Ако во истите раскази настаните, желбите, 

намерата не беа пренаметливи, тие секако ќе беа поживи, попривлечни и повлијателни. 

Притоа, впечатокот на Карахасан за Зелено село веќе поприлично се поправа, па овој 
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критичар ќе рече: Во Зелено село постојат такви убави делови што на читателот му се 

чини оти пред себе има познат расказжувач. (M. Karahasan,  1995: 156-158) 

 

 

По војната Шукри Рамо своите деца- јунаци од сите националности кои живеат во Р. 

Македонија, се разбира, ќе ги смести во сосем нови и доста изменети животни услови и 

состојби. Во изминатите општествено-политички услови и децата доживуваат промени. 

Веќе тие меѓу себе не водат разговори за и околу војната, туку зборуваат за цвеќиња, за 

училиштето, им помагаат на своите домашни дома и во поле, при што наоѓаат време и за 

игра. Во овие раскази на еден или друг начин е присутно и авторовото сфаќање и погледи  

за стравотиите на војната и благодетите што со себе ги носи мирот, за што можат да се 

посочат расказите Пролетна убавица, Нарциса и Кокиче и песните. Инаку, треба да се 

каже дека Шукри рамо во своите раскази посебно внимание им посветува на темите од 

областа на образованието и воспитанието на децата во Р. Македонија. На пример, во 

расказот Осман белјаџијата се раскажува за истоимениот јунак кој не само што бега од 

училиште, туку им нанесува огромни штети на селаните, што на извесен начин, станува 

причина и за неговиот несреќен крај. Авторот се застапува за тоа дека Осман, ако учеше 

како Весна и Вејсел, секако немаше да има трагичен крај и во животот. Авторот е 

застапник на идејата според која секој треба да воспитува и да поучува, во што голема 

одговорност им припаѓа на родителите. Бидејќи, според авторот, на пример, 

непросветеноста на таткото и неговите деца може да ги наведе на лош пат. За ваквиот став 

и погледи на авторот може да се посочи расказот Не обрнувај внимание. Писателот Рамо 

во речиси сите свои раскази ја искажува својата голема љубов кон сите деца без разлика 

на национална и верска припадност.   

Расказот Другари е со тема од училишните денови на авторот. Ова е разбирливо, 

затоа што истиот зборува во прво лице и е единственото Турче во своето одделение, во 

кое повеќето ученици се Македонци, Албанци и Срби. Главниот јунак во расказот е од 

сиромашно семејство. Авторот вели дека бил најдобар ученик во своето одделение, седел 

во третата клупа, при што лево од него седела неговата другарка Невена, а зад него биле 

неговите другари Јово и Љубиша.  Меѓу другарите постоело разбирање и заемна помош. 

Помошта особено дошла до израз на крајот од учебната година, кога Шакир своите веќе 

решени тешки задачи по математика, без да биде забележан од наставникот, успеал да им 

ги поттури на своите другарчиња. 

Дејството во расказот Алјоша се случува зимата, 1944 година во Радовиш. Под 

чинарот, старицата Назли ги посматрала луѓето наоколу, кога ѝ пристапил еден млад 

човек во руска униформа. Тој ѝ рекол дека се вика Алјоша и дека е од Русија. Бил заробен 

од Германците, кои го довеле дури на Балканот, а потоа бил ослободен од страна на 
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партизаните. Старицата Назли, онака за себе, симпатичниот руски војник го нарекла 

Алуш, како што се викал и нејзиниот внук кој се борел во редовите на веќе формираната 

регуларна Југословенска војска. Во оро заедно заиграле различните по националност и по 

вера, Русинот Алјоша, Македонецот Ристо, младата Турчинка Наиле и ромчето Ахмед. Но 

дошол часот за разделба. Алјоша морал да замине во Штип, додека граѓаните на Радовиш 

продолжиле со прославата на денот на ослободувањето на својот град. 

 Рамо ја потенцира издржливоста и истрајноста на своите јунаци пред тешкотиите и 

суровата реалност на животот. Авторот особено внимание обрнува на солидарноста и 

разбирањето што владее кај неговите планинци спрема нивните соседи и соселани. И 

покрај тешките животни услови и природната стихија, овие луѓе наоѓаат сили да истраат 

на својот камен и сонце. И покрај владеење на назадни сфаќања кај овие луѓе, особено во 

врска со разни болести, иако бавно, сепак, расте вербата во медицината и нејзината 

лечебна моќ. 

Рамо добро го познава менталитетот на своите јунаци-планинци и убавината на 

животот во природа, односно в планина. Затоа, неговите слики од селскиот живот 

делуваат убелдиво и сигурно, и покрај недостигот на некаква поцврста градба на ликовите 

и настаните. Иако неговите раскази, главно, се одвиваат во заостанати селски средини, 

авторот има позитивен и човекољубив став и однос кон луѓето и животот воопшто, што 

беше карактеристика и на Рамо како човек до крајот на неговиот живот. Меѓу јунаците на 

Рамо владеат морални норми на однесување, својства присутни и во поширока 

општествена смисла. Битни обележја на селскиот живот се здрави, добродушни, 

гостољубиви, вечно насмеани луѓе, кои, и покрај големата сиромаштија, не го губат 

животниот оптимизам. Повеќето ликови имаат сродни карактерни особини, барем спрема 

описот на нивниот автор. Рамо брзо и најчесто, низ надворешни ознаки ја претставува 

етичката особеност на своите јунаци, нивните однесувања кон други луѓе, нивните 

морални ставови и вредности, при што овие луѓе само на прв поглед се пасивни, 

заостанати, конзервативни, иако преку чесноста и гостопримството успеваат да го 

покажат своето духовно богатство и гордост. Кон истите достоинства се приклучува и 

нивниот едноставен однос кон животот и моралот воопшто. 

Во Р. Македонија, особено се познати и омилени расказите за деца на Неџати 

Зекерија, кој на полето на прозата во литературата за деца на турски јазик постигна 

најголем дострел. Неџати Зекерија со своите збирки раскази Децата од нашата улица 

(1966), и Децата од новата улица (1973) беше интересен и како лектира за децата од 

македонската популација, особено со Децата од нашата улица, која е преведена на повеќе 

јазици. Расказите во овие книги зборуваат за животот на децата, при што авторот преку 

својот главен јунак го прикажува детскиот живот, почнувајќи од првите чекори низ 

тесните скопски улици до завршувањето на основното училиште. Во сите нив се негува 

духот на заедништвото кај децата, кои не прават разлика на национална основа. Иако 
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зборуваат на различни јазици, тоа не им пречи добро да се согласуваат и во игрите да 

бидат единствени. 

За Неџати Зекерија може да се каже дека преку своите раскази успеал да го всади 

чувството за другарство и споделување на среќни и тажни мигови во играта и во животот 

воопшто и тоа не само кај децата од турската заедница, туку и кај сите деца од „нашата 

улица“. Овие теми, како и првите младешки љубовни чувства, кај неговите јунаци Орхан и 

Севил се градат постепено, почнувајќи од раното детство (Децата од нашата улица), па 

преку другарувањето на улица и во училиште (Децата од старата улица и Децата од 

новата улица), до првите младешки години и вистинското доживување на првата љубов. 

(Ромео и Јулија од нашата улица). Овие теми во расказите на Неџати Зекерија се 

претвораат во општочовечки симболи за секое дете, без разлика на неговата национална, 

верска или расна припадност. Општочовечкото кај Орхан, секако е и основен мотив за 

прифаќање на расказите за деца на Неџати Зекерија и надвор од неговата национална и 

јазичка средина. Речиси сите настани во расказите на Неџати Зекерија се доведуваат на 

релацијата другарство – споделување, прва љубов, кои и ги мотивираат главните јунаци 

Орхан и Севил, своите постапки да ги насочуваат кон добрината и убавината во животот.  

Стојалиштето на Неџати Зекерија за литературата за деца на турската заедница во 

Р. Македонија е дека литературата за деца, поточно, прво поезијата за деца на турски јазик 

во Република Македонија по Втората Светска Војна, од една страна се развива под 

влијание на Тевфик Фикрет (1867-1915), чија поетска збирка Шермин се смета за една од 

првите поетски книги за деца објавени на турски јазик во Турција, а од друга страна под 

влијанието на таткото на југословенската поезија за деца, Јован Јовановиќ Змај.  

Ова стојалиште е мошне интересно, а мислиме дека е и мошне умесно. 

Литературата која се создава на кој и да е јазик во една земја ѝ припаѓа пред сè, на 

литературата на дотичната земја (во случајов на Република Македонија), а потоа и на 

литературата на матичната земја (во конкретниов случај на Република Турција) и, 

најпосле, на светската книжевна ризница, се разбира, ако истата литература тоа го 

заслужи со своите уметнички достоинства. Погрешно е да се мисли оти литературата на 

Турците воопшто, а и литературата за деца на турски јазик во Република Македонија ѝ 

припаѓа само на литературата на Република Турција, како што е погрешно оти таа, исто 

така, не ѝ припаѓа и на литературата на Република Турција. Токму фактот што истата ѝ 

припаѓа на турската литература во Република Турција и на другите литератури кои на 

турски јазик се создаваат низ целиот свет, претставува богатство за дотичната литература. 

Убедливоста на расказите за деца се значаен фактор за детето да стане активен 

чинител и субјект, а не објект во творештвото. Преку расказите детето сознава многу 

настани и ликови кои ќе го инспирираат на активно делување не само во семејството, туку 

и во училиштето, а и во дружењето со своите врсници на улица и на разни културни и 

спортски манифестации, со што ќе се мотивира на дружељубивост, другарство и други 
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позитивни својства во животот. Заедништвото и сожителството меѓу граѓаните на 

Република Македонија, без разлика на нивната национална, јазичка, верска или расна 

припадност, не треба да се доживува преку сувопарни слогани (како што е случај во некои 

раскази на Шукри Рамо и на Неџати Зекирија), туку низ уметнички прикажани и оживеани 

настани, доживувања и ликови. Расказите за деца треба да го поттикнуваат детето на 

активен однос кон сè што е позитивно во животот. 
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Ideas of the different through the Turkish children stories in the Republic of Macedonia  

 

 

Summary: 

The persuasiveness of the children stories is a significant factor for a child to become an 

active contributor and a subject, not an object in the creativity. Through the stories, the child is 

introduced to many events and characters that inspire its active participation not only in the 

family, but in the school as well as in the friendship with its peers from the street and from 

different cultural and sport manifestations. Therefore sociality, friendship and other positive 

characteristics in life are motivated. The unity and coexistence among the citizens of the 

Republic of Macedonia, regardless of their national, lingual, religious or racial identity, should 

not be experienced through mechanical slogans (as in the case of the stories from Shukri Ramo 

and Necati Zekeriya) but through artistic and enliven events, experiences and characters. The 

children stories stimulate the child to have an active relationship with everything which is 

positive in the life. 

Keywords: children stories, coexistence, national, religious, racial identity 

 

 

 

 

  

 


