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ДНЕВНИЧКИ ЗАПИСИ ВО МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ ЗА 

ДЕЦА И МЛАДИ 

 

Апстракт: Овој труд го истражува прашањето на дневничките записи во  

современата македонска книжевност за деца и млади. За таа цел, ќе се работи врз текстот 

на романите „Втората смена“ од Велко Неделковски, и „Девојките на Марко“ од Оливера 

Николова. Се разбира, овде можат да се вклучат и други дела,  но останува фактот дека 

ваквиот тип на нарација не е многу застапен во современата македонска проза за деца и 

млади. 

Клучни зборови: дневник, македонска литература, Велко Неделковски, Оливера 

Николова. 

 

DIARIES IN MACEDONIAN LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH 

Abstract: This paper explores the issue of diary in modern Macedonian literature for children 

and youth. To this end, we will work on the text of the novels "Vtorata smena" of Velko 

Nedelkovski and "Devojkite na Marko" by Olivera Nikolova. Of course, this can include many 

other works, but the fact remains that this type of narration is not very present in contemporary 

Macedonian prose for children and youth. 

Key words: diary, Macedonian literature, Velko Nedelkovski, Olivera Nikolova. 

 

1. Вовед 

Пред да почнеме со разгледување на корпусот дела кои можат да се 

окарактеризираат како дневник, можеби најдобро е најпрвин да се осврнеме на тоа "што е 

дневник?".  

Во Дигиталниот речник на македонскиот јазик, зборот дневник е објаснет како „книга во 

која се запишува што се работи секој ден или се забележуваат настани и впечатоци од 

текот на денот“.1 Инаку, зборот „дневник“ потекнува од латинскиот збор "diarium" (од 

"dies", со значење day-ден). Во Оксфордскиот речник2, зборот „дневник“  е преведен како 

"книга во која се врши дневно бележење на настаните и искуствата". Според  Concise 

                                                 
1 Дигитален речник на македонскиот јазик, www.makedonski.info/show/дневник/м, преземено на 
11.01.2014. 
2 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/diary, 11.01.2014 

mailto:jovanka.denkova@ugd.edu.mk
http://www.makedonski.info/show/дневник/м
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/diary
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Oxford Companion to the English Literature, дневникот е "секојдневна хроника на 

настаните", а луѓето кои пишуваат дневници најчесто ги забележуваат личните и интимни 

настани и мисли, па според тоа дневниците можат да бидат поделени во две категории: 

интимни и анегдотски. На ова, се додава и класификацијата  според полот на 

запишувачот. Се истакнува дека женските автори комуницираат поинтимно во своите 

дневници, додека мажите повеќе се концентрираат на факти и настани. Понатаму, се 

укажува и на друга поделба на дневниците според односот автор-читател, или со други 

зборови, која е целта на авторот, дали тој сака неговиот дневник да биде објавен, па затоа 

пишува за читатели, или тој само води евиденција за себе. Влашин (Vlašin), заедно со 

Ледербукова (Lederbuchovà), потенцира дека писмото уште се нарекува и "автентичен 

дневник", и ова се однесува на патописите, мемоарите, автобиографиите, кои, според 

Ледербукова, можат да се сместат во категоријата на стилизирани дневници – дневници за 

кои има намера да се печатат. Последната поделба произлегува од опозицијата фикција-

нефикција. Автентичните и стилизирани дневници претставуваат нефикционален дел од 

овој жанр, додека дневниците-романи се фикционален дел. Кај фикционалните дневници, 

Питер Мортон разликува псевдо-дневник и дневник-иронија/потсмев. Понатаму, тој 

прецизира дека кај псевдо-дневниците се прави обид фикцијата да се претстави како 

реален дневник, наводно напишан од протагонист и дека има многу мал, или воопшто не 

постои јаз меѓу лицето кое го пишува дневникот-нараторот и читателот. За пример, тој 

посочува дневници, кои всушност се пародија на традиционалните дневници, но она што 

се иронизира во нив, тоа е миметичката амбиција на романот, а не на пишувачот на 

дневникот. Во дневникот- иронија/потсмев, меѓу оној кој го води дневникот и самиот 

дневник е ироничен. Овде линијата меѓу илузијата и автентичноста е многу тенка. Овие 

дневници, во суштина се хуморно интонирани и секогаш имаат несигурен/неверодостоен 

наратор-дневничар“.3 Според Питер Мортон, во неговата статија „Наративните стратегии 

во фиктивниот дневни“, фиктивниот дневник е посебен вид на нарација за измислени 

настани во прво лице и во таа смисла е мошне близок со други литературни форми како 

што се фиктивните автобиографии или мемоари. Самиот фиктивен дневник има долга 

                                                 
3 The concise Oxford Companion to the English Literature, Definiton of the genre, ed.Margaret Drabble and 

Jenny Stringer, Oxford: Oxford U P, 1990. http://is.muni.cz/th/145339/ff_b/BAThesis-

FinalVersion.pdf.10.01.2014, 11.01.2014 

 

http://is.muni.cz/th/145339/ff_b/BAThesis-FinalVersion.pdf.10.01.2014
http://is.muni.cz/th/145339/ff_b/BAThesis-FinalVersion.pdf.10.01.2014
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традиција – реалистичната новела. Овде се посочуваат и можностите на фиктивните 

дневници: дискретен внес поврзан календарски и претставен во временски секвенци, 

создавање на впечаток за непосредност со помош на минимални јазови помеѓу настаните 

и нарацијата, ретроспективен раскажувачки упад, максимализирање на документарната 

илузија па дури и до точка на внесување на навидум "празни" информации во 

дневникот“.4 

 

2. „Девојките на Марко“ од Оливера Николова5 

Овој роман навидум не започнува како дневник. Композициски, романот е поделен на 6 

целини, кои се надоврзуваат една на друга. Секоја целина е насловена според првите шест 

денови во неделата. Тоа е направено интенцијално, затоа што нараторот – Славе, прави 

план како да ги помине шесте денови со својот постар брат Марко, кој си доаѓа на распуст 

од војска: „Планот ми изгледаше одличен. Јасно, тој беше лично поврзан само со мене – 

но како можеше да биде поинаку? (стр.8)“. Но, она што не го знае Славе е дека Марко 

одвај чека тие денови да ги помине со својата девојка Роска, па не сакајќи да го разочараат 

малиот Славе, создаваат интрига дека на Марко му е потребна девојка: „Истиот час почнаа 

моите неволи што траеја во текот на целата седмица, а кои и ден-денес не можам да ги 

заборавам (стр.23)“. Од оваа наративна секвенца се гледа дека нараторот го пишува 

дневникот по одредена временска инстанца. Девојката  треба да ја најде токму Славе кој 

најпрвин треба да се сретне со сите нив. Но „за чудо“, сите девојки се непријателски 

расположени кон Марко, а пројавуваат желба да се дружат со Славе. Тој таков, 

чувствителен кон нив и не сакајќи да ги навреди, а особено чувствувајќи дека се жртвува 

за брата си, со својот скромен џепарлак, се обидува да им угоди на сите девојки и ги води 

во слаткарница, на кино, на базен, итн.  Се разбира, дека заговорот не останува неоткриен, 

заради што Славе малку се разочарува, но не се откажува и до крај сака да им угоди на 

сите, иако мора да констатира дека планираните „војнички активности“ со брат му Марко, 

ќе мора да ги одложат за друг пат. Дневникот трае колку што трае и отсуството на Марко, 

односно завршува со неговото испраќање на возот, истиот оној воз кој шест дена пред тоа 

го донел Марко дома, но ситуацијата е сосема различна, зашто ликот, како што обично се 

                                                 
4 Morton, Peter. “Narrative Strategies in the Fictive Diary: An Abstract.” 11.01.2014. 

<http://ehlt.flinders.edu.au/humanities/exchange/asri/lw_symp/P_Morton_abstract.pdf> 
5 Оливера Николова, Девојките на Марко, Детска радост, Скопје, 1999. 
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случува на крајот на ваквите прозни нарации: „И овој воз, со кој замина Марко, беше исто 

така обичен воз, како и оној со кој пристигна мојот најстар брат, Но, јас веќе зачекорував 

во младоста, и со него, помнам, исчезна и последниот мој страв пред светот на возрасните 

и – пред девојчињата, без кои ни едно момче не може вистински да порасне (134)“. Ликот-

наратор никаде не открива дали/дека пишува дневник, но настаните во тие шест дена се 

детално опишани со сите активности на малиот и премногу зафатен Славе од утро до 

мрак.  

 

3. „Втората смена“ од Велко Неделковски6  

И овој роман е со слична структура. И во него, настаните кои се опишуваат во дневникот 

на Николче кој заминува на петнаесетдневно летување во детско летувалиште во Струга, 

се редат ден за ден, и доследно, хроничарски се бележат. Романот има една воведна глава 

во која ни се дава информацијата дека шестоодделенецот Николче родителите го 

запишале да оди сам на летување, на што тој особено се радува: „За прв пат без 

домашните. Сам (9)“. Втората глава започнува со датирање на деновите и насловување 

(Вторник, 15 јули, Поаѓање)  и сѐ до крајот, авторот на романот, детално, ден по ден, ќе ги 

следи доживувањата на Николче во одморалиштето. Откако „го преживува“ 

засрамувачкото однесување на неговите при испраќањето, Николче се впушта во 

склопување нови пријателства, појава на првите симпатии: „Маргарита имаше крупни 

црни очи. Во нив беше преместено сето езеро, и сонцето, и летувалиштето, и...Што се 

случува со мене, како да сум маѓепсан? (стр.36)“,  првото љубовно разочарување: 

„Летувалиштето наеднаш стана празно, пусто. А сите деца беа тука...Станувам заборавен, 

пак не знам што ручавме (99)“, соочување и запознавање нови карактери, задевања, 

општествено корисна работа во кујната, средба со асоцијални појави како ситни кражби и 

сл. Сето тоа, придонесува Николче да порасне, да се збогати со многу нови сознанија за 

животот и луѓето. Во овој роман, ликот свесно нѐ информира дека пишува дневник, се 

срами од тоа, но и сака да ги сочува своите мисли и чувства: „Дневников ќе го скријам. 

Ако некој ме затекне кога пишувам во него, ќе излажам дека ги прераскажувам лектирите 

(40)“. Вторпат го спомнува дневникот на стр.115: „Дневников продолжувам да го 

                                                 
6 Велко Неделковски, Втората смена, Просветно дело, Скопје, 2004. 
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пишувам на друга, нова тетратка. Првата имаше педесет лисја и ја испишав до крајот. Ја 

скрив на дното од мојата патна торба, подалеку од љубопитни очи и закачливи раце“. 
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