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ЗА ЕДНА МОЖНА ПАРАЛЕЛА МЕЃУ ЧУДЕСНОТО ВО МАКЕДОНСКАТА И 

ХРВАТСКАТА КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 

Апстракт: Во овој труд ќе се осврнам на две дела, едно од македонската и едно од хрватската 

книжевност за деца и млади, меѓу кои би можела да се воспостави релација во однос на нивните 

заеднички елементи. Блискоста меѓу овие два романи („Дрмливо патување“ од Тихо Најдовски и 

„Спортски живот летећег Мартина“ од Дубравко Јелачић Бужимски) ја согледувам во областа на 

фантастиката и областите со кои таа граничи – чудесното и реалистичното.  

Клучни зборови: чудесно, фантастично, македонска книжевност за деца и млади, хрватска 

книжевност за деца и млади.  

Според Влада Урошевиќ (Демони и галаксии), ,,област со која фантастиката има најблиски 

допири, со која на теоретски план најчесто се меша, но и со која на креативен план понекогаш 

плодно се проникнува е областа на чудесното“.1 Разликата меѓу нив најубаво ја подвлекува Роже 

Кајоа. Тој истакнува дека ,,во чудесното постои натприродно кое е зло, но на таквото зло 

натприродно одговара секогаш, како еден вид противсредство, позитивното натприродно. Тоа 

позитивно натприродно секогаш е поефикасно, посилно од својот негативен пандан, додека пак во 

фантастиката, натприродното е исклучиво зло, а главната личност е оставена загрозена и 

обезоружана, без ефикасно средство за противставување. Се разбира, во литературата за деца и 

младина фантастиката се јавува во поинаков вид. Таму, во секојдневниот декор упаѓа 

натприродното, но како ведро и добронамерно натприродно. Фантастичниот настан не завршува 

трагично, личностите не се загрозени од она што им се случува, контрадикцијата е забавна, па затоа 

предизвикува само едно забавно изненадување и задоволство од доживеаното, измисленото или 

сонуваното“.2 Воја Марјановиќ3, исто така, ја потенцира врската меѓу чудесното и фантастиката: 

,,Фантастичното е нераздвојно од чудесното. Фантастичното и чудесното, како во животот, така и 

во уметноста одат заедно. Фантастиката често преоѓа во чудесното...Како што уметноста не може 

да се одвои од животот односно реалното од имагинарното, така не можат да се одвојат едно од 

                                            
1 Влада Урошевиќ: Демони и галаксии, Македонска книга, Скопје, 1988, стр. 41. 
2 Роже Кајоа: Од бајките до научната фантастика, Разгледи, Скопје, бр.7, 1972, стр.   
3 Блаже Китанов и Воја Марјановиќ, Литература за деца и млади, Педагошки факултет ,,Гоце 

Делчев”, Штип, 2007, стр.52-53. 
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друго фантастичното од чудесното. Фигуративно кажано, чудесното е фантастика на 

квадрат....Феноменот на чудесното и фантастичното во детската литература се остварува преку 

персонификација, гротеска или алегорија кои се блиски до детската имагинација“. 

Ново Вуковиќ ја согледува поврзаноста меѓу фантастичното и чудесното и на друго ниво. 

Имено, тој смета дека тие одговараат и на многу други особини на детската психа: потребата за игра, 

потребата за фантазирање, потребата за тн. свесно залажување, на безгрижноста на детската 

фантазија, итн... Не е тешко да се воочи дека во суштината на играта се крие и една фантастична 

претпоставка за светот - некој вид на проекција во посакуваното и фиктивното.4  

Во рамките на овој труд ќе се осврнеме на романот Дрмливо патување од Тихо Најдовски. Во 

врска со патувањето како тема, Катица Ќулафкова ќе каже: ,,Патувањето уште по дефиниција се 

сфаќа како синоним за доживувања и авантури. Патувањето е, затоа, откривање на светот во кој 

живееме или на непознатиот свет. Патувањето е откривање на луѓето во тој свет...Затоа патувањето 

било во книжевноста омилен облик на изразување. Патувањето е само по себе специфична и 

изделлива форма, податлива за прераскажување и за опишување...Се чини, неопходно е во секоја 

таква приказна да се вметне и малку фантастика, малку од нереалниот свет, малку од другиот 

чудесен ред на нештата. Тоа е неопходно за да се направи приказната да биде предизвиклива, 

интересна, возбудлива, сликовита. Преку употребата на чудесни и фантастични елементи, се 

пречекорува прагот на реалистичното, на овоземното... Книжевноста за деца и младина го користи 

мошне продуктивно овој раскажувачки модел: во центарот на приказната е патувањето, а ова пак 

обединува два основни елемента на структурата на романот или расказот, настанот/интригата и 

ликот. Потхранувањето на возбудливоста на приказната се врши преку онеобичување на настаните и 

низата настани, перипетии и пресврти, што обично оди во насока од реалистично кон фантастично, 

односно преку онеобичнување на ликот или ликовите, најчесто во форма на придавање натприродна 

моќ кај еден од носечките ликови“. Оваа шема на раскажување ја има применето и Тихо Најдовски 

во својот (...) роман за деца и младинци Дрмливо патување.5 Понатаму, Ќулафкова го свртува 

вниманието кон наративната постапка применета во овој роман. ,,Тихо Најдовски секогаш настојува 

да го поврзе светот на стварноста со светот на измислицата, светот на веројатното со светот на 

неверојатното, реалното со волшебното... Фантастичните елементи се вградуваат во реалистичната 

рамка на приказната и ја преобликуваат, ја димензионираат стилски и јазично, тематски и жанровски. 

Патувањето е основна структурна рамка во која се внесува книжевниот свет, а самата раскажувачка 

ситуација се одвива меѓу два пола, полот на реалистичното и полот на фантастичното опишување, 

                                            
4  Ново Вуковиќ, Иза граница могуħег, Научна књига, Београд, 1979, стр. 17. 
5 Катица Ќулафкова, Урбана неофантастика, Современост, Скопје, бр.7-8, 1993, стр. 220-223. 
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односно меѓу два носечки лика, ликот на Сесакал и ликот на Семожел“. Покрај другите особености 

на овој роман, Ќулафкова го илустрира прелевањето на реалистичното со фантастичното:... 

,,Патувањето на Сесакал и Семожел само привидно и потајум е патување кон една измислена и 

нестварна цел. Во суштина, Семожел заминува на пат за да го пронајде својот изгубен брат, околу кој 

е сплетена цела една трогателна семејна приказна... Патувањето се одвива меѓу две крајни точки, 

меѓу реалистичното и фантастичното, меѓу урбаното и бајковитото. Во секоја реалистична ситуација 

интервенира нешто фантастично, така што се добива и една занимлива интрига или приказна/фабула 

на романот. Рамките во кои се одвива и слика романескниот свет се рамки на едно интересно и 

замисливо патување, но самото тоа е исполнето со бројни неверојатни нешта, така што совреме и тоа 

станува фантастично патување. Овој вид фантастичност е својствена на современата проза за деца, 

затоа што инсистира врз урбаниот момент како појдовен, па фантастиката се надоврзува кон еден 

современ градски амбиент, а не кон реалниот свет на сказните и волшебните приказни“. Авторот, 

Тихо Најдовски го конципирал ова интересно дело за деца и млади врз мошне интересна основа. 

Двата главни лика се отелотворување на она со што човекот се соочува од дамнешни времиња: меѓу 

желбата и можностите, отелотворување на ,,двојството меѓу желбата и моќта да се оствари желбата, 

меѓу сакањето и можењето... Сѐ она што го посакува Сесакал, а не може да го оствари, го постигнува 

Семожел. Сѐ она што се вбројува, според познатите морални норми, во категоријата праведно и 

добро, го заштитува Семожел, додека пак го напаѓа и го совладува злото, неправедното... Семожел ги 

помирува противставеностите, на желбата и сонот им дава моќ да станат јаве и вистина. Само 

неговата желба-водителка на ова долго и незавршено патување останува неостварена. Можеби е 

неостварена, затоа што се сугерира потребата патувањето да биде вечно, да трае и да не прекине, 

можеби е неостварена за да нѐ натера да се посомневаме во семоќта на Семожел“.6  

 Во романите ,,Дрмливо патување“ и „Спортски живот летећег Мартина“ одделни сегменти се 

одвиваат според утврдените канони на сказната: ,,реалното се меша со натприродното, доброто 

победува над злото, правдата над неправдата, посилниот се ничкосува пред поупорниот“.7  

Времето во романот на Најдовски е неодредено (временска недетерминираност), што е и 

основна карактеристика на сказните. Настаните се редат сукцесивно, нема навраќање во минатото. 

Со завршување на сижетот, се завршува и времето на сказната.  Во однос на првичниот настан, 

наредните настани се нижат сукцесивно ,,малку подоцна“, ,,наредната ноќ“, ,,следното утро“...8 Како 

што вели Лихачов: ,,Апстрактноста на времето во сказната е тесно поврзана со неговата затвореност. 

                                            
6 Исто, стр.223. 
7 Блаже Китанов, Импресии и погледи, Скопје, Глобус, 1995 година, стр 175.  
8 Д. С.Лихачов, Уметнички простор бајке, во кн. ,,Народна бајка у модерној књижевности”,  

Београд, Нолит,  1978 год.,стр.59-60. 
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Времето во сказната не минува преку нејзините граници“.9  Иако не е посочено времето на одвивање 

на дејството во романот на Бужимски, од дадените расфрлани информанти може да се насети дека се 

работи за современиот живот. Авантурите и доживувањата на Сесакал и Семожел се нижат 

континуирано, без запирање или навраќања во минатото. 

Иако Најдовски не го наведува името на регионот (географска, т.е. просторна 

недетерминираност), самиот опис на неговото географско окружение (зелена, сочна ливада, борова 

шума, поле, ливади, калинкова плантажа, река, раселени и пусти села, рамнина, описот на црквата, на 

градот и рекламите во него, описот на дискотеката, на домот на Тони, пристаниште, езеро, ресторант 

и др.), кај читателите создава чувство на реалистичност. Од друга страна, топонимите кои се дадени 

сугерираат дека се работи за сказновиден простор. Се спомнуваат само два топоними кон кои 

патуваат Сесакал и Семожел: Медената Планина и Зависград. За разлика од Најдовски, во романот на 

Бужимски сосема е јасно дека просторот на кој се одвива дејството е метрополата на Хрватска – 

Загреб.   

Како во сказната, така и во овој роман доаѓа до израз остро поларизираниот карактер на 

ликовите. Јунаците во бајката се градени на принципот добро - зло, без никакво психологизирање. И 

во доброто и злото постојат одредени варијанти: добро - наивно, добро - умно, добро - итро, добро - 

глупаво, добро - снаодливо; зло- пакосно, зло- желба за физичко елиминирање на противникот, зло - 

итро, зло  снаодливо, зло - силно, зло - натприродно (со волшебни атрибути).10  

Во македонската сказна, како и во сказната воопшто, се разликуваат два типа на главни јунаци: 

првиот, кој веќе со своето раѓање, носи во себе необична сила, и способности; вториот, кој дури по 

совладувањето на многубројни препреки и искушенија, преку своевидна иницијација, доаѓа до 

голема сила и моќ.11 Во случајот со романот Дрмливо патување, еден од главните ликови - Семожел 

има необични способности кои постојано ги докажува и покажува, речиси во секоја реална 

ситуација. Никаде во делото не се објаснува потеклото на тие таинствени и чудесни моќи. Тоа 

создава атмосфера на таинственост и неизвесност, што во придонесува за појава на фантастичната 

атмосфера. Значи, фантастичноста не е во чудесните моќи на Семожел, туку настапува како 

последица на необичноста, таинственоста. Недообјаснувањето на чудесните моќи на Семожел влева 

несигурност и нерешителност кај чиателот, што - според Цветан Тодоров - беше услов за појава на 

натприродното. Чудесните моќи кои ги поседува ликот на Семожел најпрвин се манифестираат кога 

                                            
9 Д. С Лихачов , Затворено време скаске, во кн.,,Народна бајка у модерној книжевности”,  Нолит, 

Београд, 1978, стр. 59. 
10 В. Ј. Проп, ,,Народна бајка у модерној књижевности,.....стр. 10 
11 Александар Прокопиев, Едно можно табеларно претставување на фантастичните елементи во 

македонската сказна, Македонски фолклор,  Скопје, 1985, бр.35, стр.207. 
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создава храна од никаде: „Семожел распосла една бела ленена на краиштата везена салфетка. За 

миг на неа се најде бел топло леб со пријатна примамлива миризба, овчо сирење, неколку црвени 

домати, пиперки жолти како алтан, млад кромид, сол, две ножчиња со седефни шарени рачки... 

Сесакал се изненади од каде тоа јадење кога неговиот сопатник не носеше ништо со себе. Не виде 

како продуктите се најдоа на салфетката“.(стр.8); ,,Ја извади салфетката, се напрегна, изрече 

неколку зборови и масата се исполни со најубави јадења“(стр.144). По појавата на натприродниот 

настан, неговиот сопатник кој е сведок на настаните, очекува да забележи некои промени и 

необичности и во физичкиот изглед на јунакот- Семожел, со оглед на фактот дека тој ги 

предизвикува тие појави, но тоа изостанува. Сесакал необично брзо го прифаќа фактот за 

необичноста на Семожел и единствено останува чувството на изненадување: ,,Го изгледа Семожел 

кој спокојно го распарчуваше топлиот леб и не забележа никаква необичност кај него. Ист е, без 

промени. Но и покрај тоа си остана изненаден од настанот“(стр.8); видовит е, ја предвидува 

иднината: ,,А, не е никаква филозофија да се пронајдат неговите синови. Еве, во овој миг ги гледам 

нивните лица, нивните дуќани. И снаите ќе ги препознаам. Ги гледам и нивните лица - рече тој со 

напрегнато замижано лице“(стр.85-86); може да му ги чита мислите на старецот кој се чувствува 

непотребен и кој дури помислува и на самоубиство: ,,Му ги читаше мислите  и беше спремен да 

интервенира ако затреба во секој миг...Старецот се двоумеше: сега пред него, или подоцна без 

сведок, да го оконча животот...Семожел му ги читаше мислите. Реши да појде во напад, да го 

оттргне од таа лоша мисла “(стр.85-86); лекува рани: ,,Семожел замижа, ги зеде во своите дланки, 

нежно ги погали три пати и за миг рацете на Сесакал беа без крв, без драскотина, онака како и 

пред да се искачи на дрвото. Неговиот другар одново се изненади од необичната моќ “(стр.62); 

лекува слепило: ,,Семожел се тргна настрана. Ги следеше несигурните чекори на старецот и му се 

натажи во душата, Се напрегна еднаш, втор пат и се до оној миг додека не је почувствува 

набликнатата моќ...Не му беше јасно како сето тоа се случи. Младичот само го фати за рака и 

нему му дојде виделина“(стр.104); во моментот кога наближуваат кон непозната куќа, ги пречекува 

кучешко лаење и тогаш Семожел покажува дека го познава јазикот на животните кога го испраќа 

нивното куче Шарко како претходница: ,,Семожел го погали (кучето- мое, Ј.Д.), го крена в раце и 

нешто нејасно му шепна на увото. Тоа веднаш истрча напред. Кучето чувар замолкна“(стр.47). 

И самиот тој на старецот му признава: ,,...Јас имам некоја чудна, необјаснива моќ да го правам 

невозможното. Ќе се сконцентрирам и ми доаѓа некоја сила која ми дава можност да го направам 

многу лесно она што за другите мои врсници, па и не само за нив, претставува неостварлива желба. 

Можеби затоа и ми го дала името Семожел. Досега не паметам некоја желба да не сум ја 

исполнил“(стр.82).   
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Романот „Спортски живот летећег Мартина“ од Дубравко Јелачић Бужимски веќе со самата 

лексема „летећег“ во насловот укажува на некаква необична особина која ја поседува главниот лик 

Мартин. Овде рамката на раскажувањето е реалистична, секојдневна и би рекле, обична. Мартин е 

петнаесетгодишник, тинејџер, средношколец, момче кое живее во Загреб заедно со својот дедо зашто 

од многу мал останал сирак кога ги загубил родителите во сообраќајна несреќа. Единствениот 

пријател му е папагалот Фалстаф и девојката со која е интимно сврзан Вероника. Единственото 

нешто што се издвојува од таа реалистична, вообичаена рамка е способноста на Мартин да лета, т.е 

да прескокнува големи височини и далечини. Таа негова способност ќе биде причина за неприликите 

кои ќе го снајдат, зашто ќе биде откриена од раководните луѓе на Државниот центар за физичка 

култура, кои сакаат да го принудат Мартин да учествува на Светскиот атлетски куп. И сè би било во 

ред кога изборот би бил во рацете на Мартин. Но, раководството решава поинаку и за да го принудат 

да ја открие својата необична способност, тие ќе применат најсурови и најбескрупулозни средства: ќе 

направат заговор за Мартин да ја загуби годината, ќе го нападнат физички, ќе му го убијат 

најдобриот пријател – папагалот Фалстаф, ќе му се вмешаат во врската со неговата соученичка, итн... 

Иако на својата страна Мартин го има саканиот дедо кој во секоја прилика го брани од насилниците, 

сепак уцената успева – тој е принуден да учествува на Светскиот куп. И во моментот кога го прави 

решавачкиот скок, ослободувајќи го своето срце и душа од секаква омраза и бес кон уценувачите, се 

случува најголемото чудо кое останува докрај неразјаснето – Мартин не само што ќе го собори 

светскиот рекорд во скок во височина, туку полетува во висините, оставајќи го стадионот и целиот 

Загреб далеку под своите нозе.    

Еве како "летечкиот Мартин" ни ја експлицира таа своја способност: „Nije bilo onog posebnog 

impulsa u njegovim mišičima koji je osječao u prirodi koju je volio“, потоа „Oni ne znaju da njemu treba 

posebno stanje da bi izveo prave skokove. Kada je to prvi put osjetio igrajuћi se u šumi, gotovo se uplašio. 

Kasnije se na to naviknuo, ali nikom nije govorio“. 

Паралелно во елементите кои ги презема од сказната, авторите Најдовски и Бужимски вткале и 

мноштво реалистични елементи, со кои како да имаат една, единствена цел - постојано да го 

предупредуваат читателот да не се поведува по чудесноста на сказната. Тоа го постигнале така што 

напоредно со сказновидните елементи, тие даваат податоци, кои се со цел да го обезбедат 

реалистичкиот код на раскажувањето. Значи, наспроти чудесните елементи кои се расфрлани низ 

делото, стојат реалистичните елементи како некоја рамка. Во тој контекст, кај Најдовски се 

спомнуваат: судбината на тројцата високообразовани, а невработени браќа кои живеат со својот 

татко на село, одгледувајќи добиток, опустошените села со одвај неколку старци во нив, средбата со 

младичот (студент) Тони, заминувањето во градот и авантурите во дискотеката,  алчноста на 
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сопственикот на ресторантот за заработувачка и неговата измама со украдените пари, итн. Важен 

фактор за одредување на реалистичните елементи имаат професиите на ликовите кои учествуваат во 

дејството: несреќниот старец Сибил некогаш бил адвокат, Рибак е рибар, Вандал го тиранизира 

локалното население, Трпе филозофот, неговиот брат - економист, таткото на Тони е директор на 

фабрика итн.  Кај Бужимски, пак, професиите на ликовите немаат никаква чудесност во себе. Се 

работи за сосема реалистични професии: директори, раководители, пензионери, ученици-

средношколци, итн. 

Имињата на ликовите, пак, ја потврдуваат чудесноста на романот на Најдовски. Низ сите свои 

авантури Сесакал и Семожел се среќаваат со луѓе чии имиња се ,,кондензанти на наративната 

програма и обезбедуваат нивна потполна предвидливост“12 (несреќниот старец - Сибил, рибарот - 

Рибак, тиранот - Вандал, измачениот сиромашен човек - Тргајмака, осаменикот - Самак, алчниот 

сопственик на ресторантот- Стрвен, и др.). Во романот на Бужимски, пак, постои една поделеност кај 

имињата. Додека позитивните ликови се сосема реалистични, обични, секојдневни (Мартин, 

Вероника и др.), имињата на негативните ликови во романот се крајно сказновидни и погрдни, што е 

одраз на нивниот карактер и функција во дејството на романот.   

Александар Прокопиев истакнува дека  во сказните постојан е судирот меѓу стварното и 

нестварното, како што е тоа во фантастиката, но во сказната чудесното е резултат од посебниот агол 

на набљудување на секојдневието, при што се нагласуваат определени особини на некое суштество 

или предмет, со тоа преобразувајќи  ги во необични, или пак суштеството или предметот се 

пренесуваат од нивното вообичаено опкружување во поинакво.13 Одовде може да се заклучи дека 

дејството на романите Дрмливо патување и Спортски живот летећег Мартина се одвива во реална, 

секојдневна рамка во која се издвојуваат ликовите на Семожел и Мартин со своите чудесни, 

необични способности. 

Во случајот со двата посочени романи, едниот од хрватската, а другиот од македонската 

книжевност за деца и млади, имаме навистина интересни примери за испреплетеноста на 

реалистичните и фантастичните елементи. Фантастичноста произлегува од постојаното колебање на 

читателот за потеклото на натприродните моќи кај двата главни лика и таа нерешителност ја најавува 

појавата на натприродниот настан. И во двата посочени романи рамката на раскажувањето е 

реалистична, секојдневна, но во неа се издвојуваат ликовите на Мартин и на Семожел со своите 

чудесни, необични способности. Потеклото на тие чудесни способности останува до крај непознато, 

                                            
12 Венко Андоновски, Структурата на македонскиот реалистичен роман, Детска радост, 1997, 

стр.352. 
13 Александар Прокопиев,  Од народното кон уметничкото чудесно, Современост, бр.1-3, 1999 год, 

стр.114 - 115. 
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иако Мартин како да наговестува дека  можноста да "лета" ја има само во особени ситуации, на пр. 

кога се наоѓа во природа, а особено кога душата му е исполнета со пријатни и ведри чувства за сè 

околу себе.  
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ONE POSSIBLE PARALLEL BETWEEN THE MIRACULOUS IN THE MACEDONIAN AND 

CROATIAN LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH 

 

Abstract: In this paper we look at two works, one Macedonian and one of the Croatian literature for 

children and youth, among whom could establish a relation in terms of their common elements. The 

similarity between these two novels ("Drmlivo patuvanje" by Tiho Najdovski and "Sportski život leteћeg 

Martina" by Dubravko Jelačić Bužimski) is seen in the area of the fantastic  and areas that border it - 

marvelous and realistic. 
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