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Једанаести Симпозијум са међународним учешћем „Васпитач у 21.  

веку“, у организацији Високе школе за васпитаче струковних студија у  

Алексинцу,   представља   интердисциплинарни   научно-стручни   скуп  

посвећен питањима и проблемима предшколског образовања и васпитања,  

али и другим темама из сродних области и дисциплина. Циљ скупа је, пре  

свега, унапређење стручне и практичне оспособљености васпитача, као и  

свих других учесника који се на одређени начин баве овом проблематиком.  

Зборник радова „Наше стварање“ број 15 настао је као резултат  
излагања и практичних презентација поднесених на поменутом скупу  

одржаном 27. и 28. марта 2015. године у Сокобањи, у присуству бројних  
учесника, васпитача, педагога и наставника са свих нивоа образовања и  
васпитања.  

Иницијалне теме Симпозијума и тематске области биле су:  
1. Партиципативна права деце у васпитно-образовном раду,  

2. Улога васпитача у развијању хуманистичких и демократских 

вредности код деце и ученика,  
3. Стваралаштво деце у функцији очувања националних вредности,  

4. Информатичке компетенције и савремени свет,  

5. Изазови и проблеми савременог језика и књижевности.  

Као посебна идејно-тематска целина од овог броја уведена је 

рубрика, односно поглавље Радови из праксе, које доноси реферате и 

презентације васпитача из непосредне праксе.  

Бројни и разноврсни радови (укупно 72) потврдили су да је тема  

скупа била веома занимљива и подстицајна, те као такви представљају  

значајан  допринос у корелацији научно-стручних и практичних приступа.  

Зборник и даље остаје отворен за дијалог и сарадњу, а уредништво задржава право да радове 
прилагођава општим правилима уређивања и стандардима српског језика.  
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СОЦИЈАЛНИОТ АСПЕКТ ВО ТВОРЕШТВОТО ЗА ДЕЦА И 

МЛАДИ НА ЈОВАН СТРЕЗОВСКИ  

 

Сажетак: Во овој труд се разгледува социјалниот аспект во прозното творештво на 

македонскиот поет, раскажувач и романсиер за деца и млади Јован Стрезовски. Како причина за 

страдањата на децата и настаните кои ќе им остават трауми од детството се посочуваат сиромаштијата 

како  главна причина, од која произлегува и  нечовештината, скржавоста и поделеноста на луѓето, а во 

одделни негови дела се осудува кражбата, нетрпеливоста или непријателството како негативна појава 

меѓу децата.  

Кључне речи: раскази за деца, Јован Стрезовски, македонска книжевност за деца и 

млади. 

 

 

1. Вовед- Запознавање со авторот 

 

Јован Стрезовски е македонски поет, раскажувач и романсиер, роден во 1931 година во 

с. Подгорци, Струшко. Бил долгогодишен директор на Струшките вечери на поезијата. 

Автор е на книгите поезија „Шепоти“, „Велебилје“, „Плетеница“, Свет во свет“, 

„Орфеј на бескрајот“ и „Блик“; на книгите поезија за деца „Светулки“, „Шарени 

песни“, „Шарено огледало“, „Од Северен до Јужен пол„ и други; на романите „Вода“, 

„Свето проклето“, „Зарек“, „Злодобро“, „Еретик“, „Животраг“, „Последно 

прибежиште“ и на романите за деца „Патот до зората“, „Братско стебло“, „Синови“, 

„Саатот кукавица“, а ги објавил и книгите раскази за деца „Последниот фишек“, 

„Зелени очила“, како и повеќе книги раскази за возрасни. Добитник е на државната 

награда 11 Октомври, како и на Стале Попов и на наградата на МТВ Скопје. 
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2. Осврт кон социјалните раскази на Јован Стрезовски 

„Детството воопшто не е едноставно. Децата не го гледаат светот постојано и 

конзистентно на истиот невин начин, се додека наеднаш не се разбудат зрели и свесни 

дека ја загубиле својата разиграност. Растењето до постигнување на зрелост е долг и 

сложен процес, а децата знаат дека тоа е долг и комплициран процес. Како што нивната 

свест за самите себе се развива, тие очигледно размислуваат за различната 

манифестација на своето детство и се обидуваат да се усогласат со него.“ (Nodelman, 

1978: 26). 

Детското разбирање на самото значење на детството поминува низ неколку фази. „Во 

првата фаза, детето едноставно се впушта во детското однесување, без особена 

свесност дека го прави тоа. Во втората фаза, тоа станува свесно за многуте можни 

начини на однесување и за еден кој му претставува задоволство, но исто така е свесно 

дека таквото задоволство не се одобрува од страна на возрасните и дека тоа може да се 

впушти во такво однесување само доколку и самото навидум не го оправдува тоа. Во 

третата фаза, детето се впушта целосно во детско однесување, бидејќи тоа подразбира 

спротивставување на возрасни вредности. И во четвртата и последна фаза, впуштањето 

во детското однесување станува се потешко, а од друга страна се повеќе посакувано. 

Детето ја гледа разиграноста како многу потребна работа за да се справи во светот на 

возрасните, но „дивите времиња" се завршени, и само може да се жали за нивната 

загуба.“ (Nodelman, 1978: 27). 

Хроносот на расказот „Јаболко за сестра ми“1 е времето на НОБ и најпрвин, авторот го 

опишува гладот кој завладува насекаде: „Луѓето шепотеа: Глад, проклета глад! Сѐ 

запустија желкариве, ќе нѐ испоцркаат. Сѐ собраа“ (73).1 Дејството просто го 

вкочанува читателот од нечовештината и скржавоста на луѓето кога братчето бара 

неколку јаболки-петровки за болната сестра од комшивката, а за возврат добива само 

клетва: „Речи му веќе да не иде. Ќе му ги скршам нозете или ќе колнам“ (75). По смртта 

на сестричката, кога истата комшивка која претходно ја изрекува клетвата, доаѓа на 

погребот носејќи од јаболките, револтот расте до невидени димензии: „Наеднаш 

нешто ме расцепи во градиве: на вратата се покажа Гога со босилек и јаболка в рака. 

Се прекрсти и ги стави јаболката до рацете од сестра ми. Пламнав целиот 

                                                           
1 Јован Стрезовски, Раскази, Мисла, Скопје, 1967. 



накострешен. Се исправив за да свикам разбеснето, но само пополека ги подзедов 

јаболката и ги расфрлив низ вратата“ (75). 

Сиромаштијата како причина за страдањата на децата и нивните трауми во детството е 

присутна и во расказот „Огледалца“ каде ликот-јунак Војче од желба да ја освои 

ветената и толку посакувана алва, влетува во натпревар во другарите. Целта е да се 

прескокне една голема дупка, а  наградата се знае – алва. Притоа, си ја повредува 

раката, но свесен е дека некој му ја подметнал ногата. За време на неговото боледување 

дома, го посетува момчето Стојче, кој за тоа поминал дома пеколни пет дена борејќи се 

со својата совест, сѐ додека не признае: „Сиве овие денови мислев: ах, дали ќе ти 

помине! ...Мнозина ми велеа: Му отиде раката!...Ќе го носат во болница за да му ја 

сечат. Ќе заплачев, верувај ми, Војче. ...Само те молам нешто да ми простиш....Јас те 

турнав...Сакав само така...да направам смеа...Не помислив што може да стане. А 

потоа премногу се уплашив. Немав смелост...Ми простуваш, Војче? Го гледам, 

подголтнува. Намовнат е целиот“ (80).  

       И во расказот „Глад, кочани и среќа“ децата заради гладот за време на војната се 

принудени да крадат. И Војче, како и другите, го прави тоа, зашто има болна сестра за 

која се чува лебот, но мајка му ќе го натера да ги врати украдените кочани.  

Во „Чапо“ гладот ќе ги натера децата да се организираат и самите тие, како 

детска дружина, да направат фурниче во кое ќе го печат украденото, а имаат и пес-

чувар. Од друга страна, во расказот „Кусале“ особено е видлив односот кон 

поинаквиот и само навидум  послабиот од себе. Имено, децата го нарекуваат својот 

другар Павле со погрден прекар Кусале заради неговиот физички изглед: „Овој прекар 

му го дадовме зашто беше кус, низок, со чипурлаво носе и подведната глава“, но и 

односот на децата кон Кусале бил однос на одбивање и оттурнување од масата, 

колективот: „Во игрите ретко го примавме. Но и тогаш кога ќе го примевме, тој не го 

дочекуваше крајот на играта. Мораше нешто да се случи: или некој ќе го удреше и ќе 

го избркаше, или тој самиот предвреме ќе се откажеше“, па дури и самиот наратор 

признава дека чувствува необјаснива омраза кон другарот: „Не знам зошто, но ми се 

чини дека јас повеќе од сите го мразев. Ако требаше да добие некоја шлаканица или 

клоца, другарите ќе погледнеа во мене и тој ќе си го добиеше и своето“ (65). Таквата 

нетрпеливост ја добила својата кулминација, кога во една навидум детска игра, 

наречена „крштенка“, за малку него удавиле Кусале, по што тој веќе не си играл со 



нив. Молкот меѓу нив траел сѐ до моментот кога во една прилика нараторот никаде не 

можел да ги пронајде лековите за главоболката од која патела неговата мајка, но 

Кусале му ги обезбедил и му простил: „Дојдов да ти кажам дека не ти се лутам за 

она некни...“. Ваквото неочекувано простување за сторениот грев и неправда, длабоко 

го погодува  „Шепотот го почувствував како чекан тежок и ненадеен. Чекан што 

наеднаш го раздроби во мене она чувство на омраза, оној дрзок и недругарски подбив 

што го имав кон него. Сакав да му извинам, сакав да му речам нешто, сеедно што, 

само да му напомнам дека нема веќе да го мразам и дека се каам што така сум 

постапувал“ (67). А искупувањето за направеното доаѓа наскоро кога нараторот, иако 

невин, го спасува погрешно обвинетиот Кусале за обраните цреши и самиот се 

произнесува како виновен, по што следува неизбежната катарза: „Полјакот го 

намурти лицето и го пушти Кусалета. Ме фати за рака и ми удри една 

шлаканица...Удирањето негово ме заболе. Но тоа болење го почувствував  слатко“ 

(68). „Најчесто повод за формирање на детските дружини е детската склоност кон игра, 

авантура и дружење, желба за докажување на сопствениот идентитет, за имитирање на 

возрасните, а понекогаш и за спротивставување на правилата на возрасните, а особено 

кога нивниот однос кон децата е брутален и неподнослив. Во таквите околности 

потребата за здружување е уште поголема; децата во дружината се чувствуваат 

посигурни и посилни, во обид да и се спротивстават на неправдата или на некој вид на 

насилство кое врз нив го применуваат возрасните. Детските дружини честопати 

остваруваат некое дело или подвиг кое ги надминува индивидуалните способности на 

било кој поединец, што на книжевното дело му дава посебно, воспитно образовно 

значење. Екстремните способности на поединците се попречуваат од силата на 

дружината, како и од општите цели на дружината кои секогаш се ставени над 

интересите на било кој поединец. Со тоа кај децата се јавува чувство на одговорност 

кон групата, за заедничко работење и некој вид на социјализација, што ја попречува 

себичноста на богатите и арогантните.“ (Милинковиќ, Гавриловиќ, 2010: 55). 

Сличен на овој расказ е и расказот „Петтиот другар“ во кој нараторот Јоле Дедин, ни ја 

опишува својата дружина и момчето Калчо кое постојано го оттурнувале од нив, но и 

покрај сѐ, тој постојано се влечкал по нив. Решавајќи да се пошегуваат со него во една 

прилика играјќи си на снегот, скоро го задушиле, по што и тој му се одмаздува на 

главниот јунак со пишување на анонимно писмо за некоја детска љубов, но не можејќи 

да ја издржи неправдата, сепак си го признава „злосторството“. Но, и покрај тоа, Јоле 



Дедин сфаќа дека Калчо покажал поголема големина од него: „На одморот сите му ги 

стискаа рацете на Калчо. Само јас се тргав на настрана и бегав од погледите негови: 

ми беше тешко, срам, и необично да се сретнам со него“ (27).      

Сличен е и расказот „Долгач“ каде момчето кое е понижувано од сите, му го 

спасува животот на Војче, и покрај сите понижувања и подметнувања, по што кај 

ликот-наратор се јавува длабоко каење за односот кон него: „Ме крепи и молчи. А 

сакам и тој нешто да ми рече. Нешто да прозбори. Што и да било, само да го чујам, и 

првпат да го почувствувам како многу близок. Како другар...(56) 

„Страст“2 е расказ со силна социјална нотка, зашто во него се осудува кражбата 

како негативна појава која се јавува кај ликот Симонче, но се покажува дека токму 

потребата и потрагата по пари во книгите на сестра му за да појде во циркус, ќе му 

открие еден нов свет кон кој понатаму ќе се определи понатаму во животот - кон 

книгите. 

Во расказот „Совест“ како што се навестува и во насловот, Мишко е длабоко 

измачуван од грижата на совест заради тоа што при детската игра, при мавањето со 

топки од снег, го погодил својот другар Косте во окото и му го повредил. Грижата на 

совест му е уште поголема, затоа што кога мајката на Косте прашувала кој го сторил 

тоа, тој немал храброст да истапи и да признае. Затоа, подоцна, сам стои пред куќата на 

другарот, со безброј прашања кои го измачуваат: „Нешто тврдо го притискаше во 

градите, се напнуваше нагоре и го стискаше во градите. Во главата му се роеја 

страшни мисли. 'А ако остане бе око? А ако место окото му остане само една празна 

темна длапка? Мислите му вриеја во главата, а кога не ќе можеше да ги додржи, 

тогаш на некого, што беше невидлив за него, полугласно му шепотеше: Јас не сум 

виновен. Не сакав...“3 За среќа, се покажува дека повредата сепак не била тешка и дека 

другарот нема да го изгуби окото, но ваквиот настан остава длабока трага во душата на 

детето.  

Во творештвото на Јован Стрезовски се среќаваат два раскази со ист наслов – 

„Навреда“. Расказот „Навреда“ од збирката „Синови, раскази“  

                                                           
2 Јован Стрезовски, Прва љубов, Скопје, Детска радост, 1992. 
3 Јован Стрезовски, Синови, Раскази, Мисла, Скопје, 1986, стр.148. 



Додека пак, расказот  ни ја „Навреда“ од збирката „Прва љубов“4, најнапред ни 

го открива другарството меѓу Аце и Дарко, кое набргу се распаѓа заради љубомората 

која се јавува кај Аце. Причината за тоа е пријателството меѓу Дарко и новата ученичка 

Лорета, љубомората кај Аце расте толку многу што тој и директно ќе ја навреди 

Лорета заради нејзиниот  физички недостаток, со зборовите: „Зарем си се врзал со таа 

куцка...?“(86). Ваквиот негов однос длабоко ќе го погоди и Дарко, по што тие двајца 

сосема се раздвојуваат. Кога на крајот на годината сите ѝ честитаат на Лорета како 

најдобра ученичка, единственото кое може да го направи Аце, чувствувајќи грижа на 

совеста, е да напише едно ливче-писмо до Лорета во кое ја моли да му прости за 

неговиот однос кон неа. 

3. Заклучни согледби 

Јован Стрезовски е македонски поет, раскажувач и романсиер, припадник на првата 

генерација македонски раскажувачи и романсиери за деца и млади. Како главна одлика 

на неговото творештво се јавува социјалната нотка, која прозвучува речиси од сите 

негови дела. Неправдата, сиромаштијата, грижата на совест заради сторената неправда 

или повреда, навредата заради некаков физички недостаток и сл. Преку разоткривање и  

истакнување на негативните особини кај децата, но и кај возрасните, Стрезовски ги 

потенцира нивните негативни последици не само по психата, туку честопати и врз 

животот на децата. Овие млади луѓе кои се развиваат во личности со богат личен и 

социјален живот, и онака минуваат низ многу премрежија низ лавиринтите на 

младоста, имаат желби, надежи, верба во своите сили. Но, кога тоа ќе се соочи со 

реалноста или неправедноста на животот, кај нив честопати се раѓа револт кој може да 

ги поттикне да работат и напредуваат во животот и да станат негови продуктивни 

фактори, а од друга страна,  може да се свртат и кон негативни појави. Токму тоа е 

интенцијата на Стрезовски со ваквите дела – да им го покаже вистинскиот пат на 

младите луѓе.    

 

 

SOCIAL ASPECTS IN THE WORKS FOR CHILDREN AND YOUNG BY JOVAN 

STREZOVSKI 

                                                           
4 Јован Стрезовски, Прва љубов, Скопје, Детска радост, 1992. 
 



Аbstract: This paper examines the social aspect of the prose works of Macedonian poet, writer of 

short stories and novelist for children and young Jovan Strezovski. In this paper we can see that the 

main reason for the suffering of children are the events which will cause trauma of childhood. As a 

main reason is the poverty, which derives inhumanity, unhumanity and division among people, and in 

some of his works denouncing theft, intolerance or hostility as a negative phenomenon among 

children. 

Key words: stories for children, Jovan Strezovski, Macedonian literature for children and 

youth. 
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