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NA GRANICI IZMEƉU JAVE I SNA 

 

Sažetak: Ovaj rad razmatra pitanje oniričke fantastike ili fantastike u području sna. Fantastične avanture glavnog lika su nastali na području sna kao rezultat socijalnog aspekta, tj. želje 

lika za lijepim životom . Ali suočavajuči glavnog junaka sa realnim likovima, autor uvodi motiv rada u djelu i time je još jednom potvrdio svoju namjeru da ne napušta mlade čitatelje da se 

zanose skaznovidnom, čarobnom, čudnovatom i da ih stalno vrača u stvarnost. 

Ključne reči: onirička fantastika, san, java, čudnovato, stvarnost. 

 

Во романот Златната пештера авторот Тихо Најдовски1 во подрачјето на сонот, но тоа не се открива на почетокот. Ова дело може да се дефинира како 

типична сказна, бидејќи во неа силно е нагласен сказновидниот елемент. Почетокот е сосема реалистичен. Се дава името на главниот јунак кое не е мотивирано, 

не е кондензант на наративната програма. Горан е момче кое живее сосема обичен живот, освен што често ,,си патуваше со своите мечти и се чувствуваше 

убаво”.2 Заради тоа, честопати е прекоруван од неговата мајка: ,,Остави го тоа, синко, оди на работа. Сите со труд спечалиле, а играта на среќа си останува 

само игра”. Преку зборовите на таткото, кои се еден вид на предупредување до Горан, присутен е и социјалниот аспект: ,,Со мечтаење, синко, ништо не се 

                                                           
1 Тихо Најдовски е роден во Велес во 1933 година. Негови дела наменети за деца и млади се: Трепетлика (1969), Јасминка (1970), Солзи (1970), Сребрена капка (1972), 

Ѕвездалии (1980), Така се расте (1984), Белиот галеб (1986), Цвет и дете (1989), Златната пештера, Дрмливо патување и др.  
2 Тихо Најдовски, Златната пештера, Детска радост, Скопје, 1989. 
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постигнува. Треба да се работи, време е да почнеш да мислиш на животот што те чека, а тој, синко наш, не е лесен. Сѐ потешко се живее, платите се ниски, 

а цените високи...”  

Меѓутоа, се чини дека нивните зборови не допираат до Горан. Неговите желби се типични за секој човек, кој сака да живее достојно и убаво, но без труд и 

мака: ,,Не сакаше да биде сиромав како своите родители. Сакаше да има раскошна куќа, да има викендичка, автомобил, убава гардероба. Да има пари и да не 

мисли како ги троши. Со еден збор: сакаше да живее богато, без неостварени желби”. Затоа, тој постојано уплатува ливчиња, со зборовите: ,,Само уште овојпат. 

Тато, мамо, верувајте ми, ова е последен обид...” Во овој момент настанува преодот кон иреалното со помош на Горановиот сон во кој авторот ја зема и се придржува 

до шематизираната структура на сказната, сî до одреден момент во делото. И таму, како и во сите сказни, не е познато ни времето ни местото на одвивање на 

дејството кое тече сукцесивно, без претстава за самото негово времетраење; главниот јунак-субјект има мотиви во кои силно е евидентен социјалниот аспект; 

желбата (настојувањето) да се дојде до посакуваната наративна вредност (премијата). Значи, во оваа авторска сказна, Тихо Најдовски ја прифаќа сказновидната 

шема, но не искористувајќи ги притоа  постулатите врз кои почива сказната.  

Фантастичен е описот на пештерата и чувствата што го обземаат Горан: ,,Густата темница му го притисна срцето и почувствува како го обзема стравот. 

Застана. Се сврти назад, ама ништо не можеше да се види. Небаре немаше очи. Немаше ориентација до каде е стигнат и во кој правец треба да се движи”. Во 

пештерата се среќава со првата необичност: ,,Првата необична светлина ја здогледа во длабината на пештерата, во мигот кога погледна кон сопствените нозе. 

Виде: како чекореше - така се осветлуваше просторот пред него...карпата по која чекореше имаше позлатена боја!” Веднаш потоа, насекаде околу себе ја 

забележува присутноста на златото и златната боја: ,,...На сите страни дрвјата, лисјата и плодовите беа златни... На дрвото долета јато златни птици. ...Се 

упати меќу нивјето по широките ливади обраснати со високи златни треви... Далеку здогледа една голема чешма. Дојде до неа и виде дека од неа тече вода со боја 

на злато....Во соседната градина две убави девојки со златни коси береа некои плодови кои, исто така, беа златни”. Горан е зачуден од однесувањето на луѓето 

кои постојано работат и како да не се свесни за богатството што го имаат околу себе, а кон него се однесуваат нељубезно.  

Во моментот кога го истура купот земја и камења пред нозете на своите родители, и кога мајка му ги изрекува зборовите: ,,Детево ни полуде...”, а Горан се 

освестува: ,,...разочаран погледна во купот земја истурен пред неговите нозе и излезе без збор”, кај читателот се всадува мислењето дека Златната пештера била 

само привид во свеста на Горан. Со оглед на неговата занесеност и желба за убав живот, се јавува уверувањето дека сето што ни е прикажано настанало само како 

последица на неговата изместена, пореметена свест. На тоа упатуваат и зборовите на старецот кој го среќава и кој се обидува да ги разубеди Горан кога тој му ги 

покажува грутките злато: ,,Па тоа си е земја, синко, ова што свети е обичен одблесок од сонцето, а луѓево си живеат од својот труд...” И самиот тој, Горан, за 



момент ќе се посомнева во себе, во она што го гледа, па дури ќе се посомнева и во зборовите на старецот: ,,Ова е неверојатно, ова е фантастично...Ги истри очите 

да не гледаат погрешно, ама тие навистина не го лажеа. Зар е можно да не го гледаат богатството во кое живеат?...Возможно ли е тоа?...Да не е обична лага 

одговорот на старецот?” Оттука, кај читателот се јавува нерешителност и неизвесност кои траат кратко, бидејќи во наредната глава, преку зборовите на неговите 

родители, се прикажува преобразбата на Горан: ,,...Вчера, на родителската средба учителот ми рече дека Горан е најдобар во одделението. Да знаеш мила, многу 

сум горд. Излегов од училницата како најсреќен родител”. Таа преобразба е предизвикана од неговото освестување, катарзично ослободување од заблудата дека 

богатството се спечалува на лесен и брз начин, осознавањето дека само со труд и работа може да се постигне успех и благосостојба во животот: ,,...Сам си ја чисти 

собата, ги суредува книгите..., а ѝ помага и на Лилјана околу домашните задачи”.  

Во Златната пештера, преодот од реално кон имагинарно е остварен со помош на имагинацијата на сонот во кој се испреплетува желбата на Горан за поубав 

живот, односно социјалниот аспект. Ново Вуковиќ разликува три групи на соништа, при што во првата ги сместува оние кои во себе го содржат елементот на 

профетското, бидејќи во себе содржат некое матно, но секогаш доловливо претскажување. Во втората група спаѓаат соништата кои се поврзуваат со изминатите 

настани, најчесто од претходниот ден. Таквите соништа обично претставуваат исполнување на некоја скриена или нескриена желба на оној кој сонува... Содржината 

на тие соништа не е сокриена репродукција на она што се случило на јаве, туку некој вид на имагинативна надградба, која се развива од одредени асоцијации. И, 

третата група ја сочинуваат соништата каде во реалистичен манир се дава ситуацијата на сонувачот кој почнува да сонува, а на крајот на делото, по бројните настани 

во сонот, тој се буди. Овој метод честопати се користи во литературата и како вид на алегорија, односно како изговор некоја содржина да се прикрие или да се 

оправда со сонот”.3 Врз основа на даденото толкување и класификацијата на соништата на Ново Вуковиќ, слободно можеме да кажеме дека се работи за сон кој 

настанал врз основа асоцијациите со неостварените желби на момчето Горан. Лидија Капушевска -Дракулевска, пак,  смета дека ,,сонот во рамките на ониричката 

фантастика не го набљудуваме во фројдовска или јунговска смисла (како остварување на желбите или како израз на несвесното), бидејќи психоанализата ја 

разоткрива загатката на сонот, а фантастиката, пак, напротив, ја чува како таква, па сонот во фантастиката добива особини на некоја виша егзистенција”.4 Таа 

потенцира дека иако во ваквите случаи, приказната најчесто се одвива во прво лице, тоа јас опфаќа две личности: личноста на сонувачот и личноста на раскажувачот, 

односно запишувачот на соништата. Оттука, според зборовите на Лидија Капушевска-Дракулевска,  овде има многу малку чиста фантастика, затоа што ,,сето она 

што го доживува сонувачот претставува чиста реалност на тоа друго искуствено рамниште - значи се наоѓаме во подрачјето на чудесното - а од друга страна, 

                                                           
3 Ново Вуковиħ, Иза граница могуħег, Научна књига, Београд, 1979, стр. 87-94. 

 
4 Лидија Капушевска - Дракулевска, Во лавиринтите на фантастиката, Магор, Скопје, 1998, стр.145. 



раскажувачот кој ги бележи настаните и доживувањата на сонувачот добро знае дека тие потекнуваат од сонот, па од аспект на неговата ,,точка на гледиште”,  

приказната се врзува за подрачјето на чудното”.5 

При толкувањето на дело со фантастични елементи во себе, неизбежна категорија е и просторот во кој се одвива дејството во сонот, т.е. границата која ,,го дели 

просторот на два подпростора кои меѓусебно не се сечат”.6 Границата во ова дело на Тихо Најдовски е токму пештерата, за која Горан слушал разни приказни:,, Во 

Гораново време некои веруваа дека е полна со злато, скриено од некои разбојници. Други пак, тврдеа дека утробата крие дебела златна жица - заборав на 

сиромаштијата. Трети зборуваа оти пештерата е само влез во една друга земја во која се живее како во рај, во која сѐ е златно: земјата, дрвјата, куќите, 

птиците, реките, езерата, дождовните капки” (подвлеченото-мое, Ј.Д.). Токму ова трето верување, во сонот на Горан, се покажува како можно и остварливо. 

Границата, односно пештерата го дели просторот на реален и имагинарен. ,,Треба да се пречекори границата меѓу два дела на просторот за да се стапи во акција, 

т.е. за да може да се одигра фантастичниот настан...”7 Минувањето на границата е предадено со низа на морничави слики кои кај Горан предизвикуваат чувство на 

љубопитност, страв, неизвесност и загриженост: ,,Стоеше вознемирен, за миг му изветреаја сите мисли. Се наоѓаше пред голема непознатица и срцето му 

затрепери.... Наскоро му пристуде, и тој се почувствува непријатно... Чекореше со стегнато срце....Возвишена желба го влечеше напред.” Зад него останува 

реалниот свет, светот на јавето во кој се живее оскудно, во секојдневна борба со сиромаштијата, свет во кој егзистираат неговите родители и сестричката Лилјана 

и свет во кој Горан се самоизмачува во обидот за пронаоѓање на соодветната комбинација која би му ја донела премијата во играта на среќа. Од другата страна на 

пештерата, т.е. границата е посакуваната земја во која сѐ е златно, од каде зема голема количина на злато за да живее достоинствено и убаво во другиот, реалниот 

свет. И како што обично се случува во сказните, и овде бројот три е употребен за да се означи времето или просторот: ,,По три дни, еве го нашиот Горан на излезот 

од Златната пештера”. Но, авторот сакал да го освести Горан од заблудата и затоа, при крајот на делото, со завршувањето на сонот и карактерот на делото од 

сферата на сказновидното преминува во сферата на реалистичното. Тоа се случува во моментот кога субјектот осознава дека посакуваниот објект 

(бараната/посакуваната наративна вредност) е лажен, се менува раскажувањето, а пред сé ликовите.. Горан катарзично се ослободува од заблудата дека 

богатството се спечалува на лесен  начин, кога авторот го соочува со фактот дека сé било само сон. Освестувањето на Горан започнува уште додека е од другата, 

надреална страна на пештерата. Авторот тоа го прави постапно, преку ликовите што ги запознава Горан во сферата на сонот: работници на широкото поле, двете 

                                                           
5 Лидија Капушевска - Дракулевска, Во лавиринтите на фантастиката, Магор, Скопје, 1998, стр. 145. 
6 Лорета Георгиевска-Јаковлева: Фантастиката и македонскиот роман, Институт за македонска литература, Скопје, 2001, стр. 127.  
7 Според Лорета Георгиевска-Јаковлева: Фантастиката и македонскиот роман, Институт за македонска литература, Скопје, 2001, стр. 129. 



девојки кои работат во градината, старецот кој му поставува услов да си го заработи ручекот со работа. Сите тие имаат реални професии (предикати), реален изглед 

и реален живот. Со тоа што авторот  го соочува Горан со вакви, би рекле, реалистични ликови, тој го воведува мотивот на трудот во делото и со тоа уште еднаш се 

потврдува неговата интенција да не го остава младиот читател да биде занесен од сказновидното, волшебното, чудесното и постојано да го враќа во реалноста.  

 

ON THE BORDER BETWEEN DREAMS AND REALITY 

Abstract: This paper discusses the issue of oneiric-fiction or fiction in the field of sleep. The fantasy adventures of the protagonist are created in sleep as a result of the social 

aspect, i.e., the desire for a better life. But confronting the hero with realistic characters, the author introduces the motive of labor in the book and thus has once again 

confirming his intention not to desert young readers to get carried away with the marvelous, magical, miraculous, and to come back within the realm of reality.   

Key words: oneiric fiction, dream, java, oddly, a reality.  
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