
 



 

 

 



 

 

 





 

 

 



 

 

 

 



АНИМАЛИЗМОТ КАКО ТЕМА ВО КНИЖЕВНОСТА ЗА ДЕЦА 

 
Јованка Денкова1 

Апстракт 

Детето е суштество кое силно  ја чувствува природата и нејзините законитости. Таа ги 

буди најнежните  чувства во него. Всушност, детето ја чувствува љубовта кон сè што 

живее и пулсира, а таа љубов најдобро се изразува како грижа за својата околина, кон 

растителниот и животинскиот свет. Очекувано е дека анималистичката тематика е 

популарна во детската книжевност децата радо читаат текстови во кои се зборува за 

животните, па со разни алегориски постапки им се пренесуваат и пораки на младите 

читатели. Денес е пофално и вообичаено чувањето на животни во становите, особено 

кучиња и мачки, што се прикажува како позитивен соживот на луѓето и животните. Со 

разни акции и реклами се сензибилизираат децата и возрасните на емпатично однесување 

кон животните. Од друга страна, на децата им се достапни и информации за разни 

суровости кои им се случуваат на животните во градот, понекогаш и од самите деца. 

Ставовите кои ги искажуваат децата насилници кон животните, упатуваат на таа 

елементарна двојност – едноставно, тие ги сметаат животните за помалку вредни. Целта 

на овој труд е да се укаже на карактеристиките на анималистичката литература за деца, и 

да се укаже дека книжевноста и тоа како може да биде начин за хуманизација на детската 

личност, зашто низ персонифицираните животински ликови, кои ги имаат сите човечки 

особини, авторите го прикажуваат односот меѓу доброто и злото, меѓу љубовта и 

омразата, меѓу суровоста и пожртвуваноста, меѓу пријателството и себичноста, меѓу 

хуманоста и универзалната солидарност. 

Клучни зборови: анимализам, книжевност за деца, животни.  

 

 
 

1. ВОВЕД 

 

"Секој кандидат за успешна книжевност за деца, мора барем неколкупати годишно да ја 

посетува зоолошката градина" (Paul Hazard). 

 

Животните отсекогаш имале свое место во литературата. Примитивните раскажувачи на 

приказни ги користеле животните за да ја направат подраматична човековата секојдневна борба 

против силите на природата. Со дидактичка функција животните биле користени и во басните 

на Езоп, а играле улога и во средновековната литература "во потрагата по ѕверови и змејови од 

сказните" (Magee, 1969:460). Хуманизмот во ренесансата го засенува интересот за животните 

или приказните за нив (Kellogg Markowski, 1975: 466).  Од осумнаесеттиот век станува јасно дека 

пазарот за детски книги, поттикнат од страна на растечката писменост, загриженоста за морално 

или религиозно образование на младите, за поевтина хартија и поекономични печатарски методи 

(Shaw). 

Човекот од памтивек бил поврзан со животинскиот свет. И во праисторијата тој ги ловел и 

припитомувал животните за да опстане. Таа судбинска поврзаност на човекот со животните 
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влијаела на тоа  животните многу рано да станат негова важна преокупација и инспирација 

(Ристановић 2010: 47-48). Од редот на многуте приказни што сме слушнале или ни биле 

прочитани, таму често е онаа приказна која ни зборува повеќе директно на нас од другите, една 

приказна која допира некој емотивен акорд, некако како одраз на желбата да се чувствуваме 

потребни, загрижени, или друг збир на вредности. Таа приказна останува свежа како целина 

нашите умови. Слушајќи ја, таа ги оживува старите искуства и чувства што можеби се имаат  

заборавено. На тој начин, ние сме во состојба да рекреираме, во детали, кои сме, што сме 

правеле, вредностите и верувањата кои сме ги развиле, и како се поврзуваме со другите и со 

нашиот свет (Burk, Copenhaver 2004:205).  

 

2. РАЗМИСЛУВАЊЕ ЗА ОДЛИКИТЕ НА АНИМАЛИЗМОТ ВО КНИЖЕВНОСТА ЗА 

ДЕЦА 

 

Приказните се еден од главните начини на кои нашиот вид го разбира природниот свет. 

Давањето човечки особини на животните во никој случај не е нов феномен; античките богови 

често се  претставени како хибридизирани луѓе кои наликуваат на животни (или животни кои 

наликуваат на луѓе) (Goldman, 2014). 

Употребата на антропоморфизам во литературата е долгогодишна техника која датира и која се 

користела во древните цивилизации како што Месопотамија (една од најстарите цивилизации 

која се анализира). Во Месопотамија им се давале човечки карактеристики на не-човечките 

суштества, што особено е евидентно низ нивната политеистичка религија кога таквите човечки 

карактеристики биле дадени на богови што биле претставени како објект-животно или објект-

растение со свое духовно, спиритуално значење).  

Во една статија напишана од Џемс Дерби насловена како „Антропоморфизмот во 

литературата за деца или "Мамо, куклите повторно ми зборуваат" (Derby, 1975: 47), 

антропоморфизмот е дефиниран како "Давање на живот или давање на карактеристики на живи 

суштества на неживи објекти".  

Анималноста во детската книжевност е една од почестите теми. Авторите на книгите за 

деца често ги претставуваат животните како главни ликови преку кои искажуваат одредена 

поука, носат силна порака кон нешто. Им даваат човечки особини на животните со цел да бидат 

попривлечни кон младите читатели. Животните во делата ги симболизираат човечките особини 

како што се: добрината, итрината, лакомоста, глупавоста, себичноста и др. Преку ликовите на 

животните младите читатели можат да осознаат дека доброто е цел на постоењето, добрината се 

наградува и секогаш победува. Преку ликовите на животните се прикажува дека не секогаш важи 

она правило „каде што има сила нема правдина“, понекогаш слабите можат да ги победат 

силните со својата мудрост, дека разумот е поголема сила од физичката. 

Приказните за животни се појавуваат во различни форми, но заедничко за сите нив е што 

содржат едно или повеќе животни во фокусот на приказната. 

Не е изненадувачки што приказните за животни им се допаѓаат на децата. Многу од нив имаат 

желба за миленичиња - нешто што им припаѓа само ним, и нешто што може да го сакаат. 

Домашните миленици им овозможуваат на децата да се чувствуваат умни, заштитнички 

настроени, и со желба да ги негуваат животните. Животните им помагаат на децата да се 

компензира нивните во суштина немоќна позиција. Многу малите деца не ги гледаат животните 

како "други"; тие веруваат дека животните имаат човечки карактеристики. Според истиот извор, 

постојат повеќе видови анималистички приказни: басна, која е една од најстарите форми на 

литературата за деца. Ова е приказна во која животното е поврзано со човечката особина и 

обично е придружена со морална поука на крајот. Такви се,  на пример, Басните на  Езоп. 

Најомилени приказни за децата се оние кои вклучуваат миленичиња. Херој во делото е детето, 

но животното е круцијален карактер во приказната. Во анималните сказни, животните се 

однесуваат како и луѓето, тие зборуваат и носат облека, и на крај се реалистичните животински 

приказни, каде животното е јунакот на приказната и каде сè се дава од перспектива на 



животното. Овој вид на приказна често се користи за коментирање на човековото однесување. 

Во нив често се нагласени суровоста на животот на животните.2 

Сите животински видови се плодна територија за раскажувачите, а особено за децата. Тие може 

да се користат од многу причини, вклучувајќи подигање на свеста за животната средина и како 

начини на пренесување на морална порака, како во Басните на Езоп или  приказни од целиот 

свет за животните кои ги надмудруваат другите, кои често се првите приказни кои децата се 

слушаат. Долго време пред децата да можат да бидат сигурни дека животните навистина не 

зборуваат, тие се целосно запознаени со приказните како Црвенкапа, Трите мали прасиња и др. 

Да ја земеме за пример само „Пајажината на Клементина“ каде животните не само што 

зборуваат, туку стаорецот е толку паметен што знае и да чита, додека пајакот Клементина може 

да пишува со "вткајување" на буквите во нејзината пајажина.3 Додека статусот на домашните 

животни и домашните миленици можеби го одразуваат чувството на немоќ кај  детето во свет 

во кој доминираат возрасните, но и задоволството од запознавање на светот (Shaw). 

 
3. ПОДЕЛЕНИ МИСЛЕЊА ЗА АНИМАЛИЗМОТ ВО КНИЖЕВНОСТА ЗА ДЕЦА 

 

Постојат поделени мислења кај научниците за позитивното или негативното влијание на 

антропоморфизмот на животните врз децата. Имено, Katy Waldman укажува на една студија 

објавена оваа недела во списанието Frontiers по "Психологија", која предупредува дека 

приказните во кои животните се однесуваат како луѓето може да го нарушат погледот на детето 

на природниот свет. Taка, група истражувачи од Универзитетот во Торонто, предводени од 

Patricia Ganea, откриле дека децата кои биле изложени на нереални поими за фиктивни анимални 

видови, апсорбирале повеќе факти за овие видови од оние деца кои читале реалистични описи. 

Врз база на своето истражување, Ganea и нејзиниот тим тврдат дека треба да се опколат децата 

со реални животински портрети базирани на факти, за да не се развијат во нивната свест 

концепции на животни кои не се засновани на факти, односно кои не се реални (Waldman, 2014). 

Меѓутоа, голем е бројот на научници, кои се занимаваат со оваа проблематика, и кои 

укажуваат на позитивните ефекти од присуството на животните во книжевноста за деца и 

животот на детето, како што е Roberts: "Постојат многу добри причини да се користат животните 

како ликови во книгите за деца, но една причина која се чини дека многу луѓе ја забораваат е 

дека животните се мултикултурни. Децата од сите раси и бои може да се поврзат со нив. Уште 

една добра причина е тоа што може да се претера со животните. Животински ликови во книгите 

може да прават работи што детето не смее да ги направи" (Roberts). 

И Karen Swallow Prior укажува на позитивните ефекти од анималистичките приказни за 

децата. Според неа, важна е етичката димензија со која децата се учат на сочувство кон 

животните и нивни хуман третман понатаму во животот. Додека идентификацијата со 

животните помага во развојот на една морална рамка кај децата која вклучува добрина кон 

животните, идентификацијата со нив сепак не е највисок чин на етичката скала. Повисок и од 

овој е сочувството, што не е сосема иста работа како идентификација. Зборот „сочувство“ 

(изведенка од коренот на збор што значи "да страдаат", а во комбинација со префикс "заедно" 

или "со") е страдањето кое се чувствува за друг, но не со идентификување со другиот, туку од 

тоа да се биде покрај другиот. Една работа е да се чувствува болката на другиот преку 

идентификација, но повисока етички е целосно да се страда, да се чувствуваат за она што не е 

самиот себе, туку е целосно друга. Оттука и најмоќни и најпотресни места во анималистичката 

литература се оние кога  нивната  единствена улога ја одразува онаа која ја имаат во реалниот 

свет: едноставно да се биде животно со кое ние живееме на оваа земја (Swallow Prior, 2011). 

Значи, оттука се поставува прашањето: зошто антропоморфизмот се користи во 

литературата за деца? Па, според Elizabeth Dunn во нејзиниот напис насловен Talking Animals: A 

Literature Review of Anthropomorphism in Children’s Books, животниte кои покажуваат човечки 
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карактеристики се многу честа појава во денешнитe сликовници, како и вo поглавјa од книги, и 

тoa не е ограничено само на тоа животните да бидат во можност да зборуваат, туку тоа вклучува 

и дека се "облечени во облека, одат исправено, готват, свират на инструменти, а кои живеат во 

куќи" (4). Понатаму, Дан, укажува на тоа дека животните кои зборуваат претежно можат да се 

најдат во жанрот наречен животинска фантазија. Опсегот на антропоморфни способности 

предложен од страна на Дан, може да биде од целосно антропоморфни или способност само да 

зборуваат или да размислуваат како луѓе (4) (Dune, 2011). 

Sarah Friedman во нејзината статија Is Sharing a Bear Necessity (Friedman, 2011), објаснува 

зошто анималните ликови и антропоморфизмот имаат поголемо влијание врз децата отколку 

човечките ликови, при што потенцира дека: 1 животните се неделив дел од животот на децата, 

2. Децата ги обожаваат животните и 3. Употребата на животински ликови е амбивалентна и се 

должи на недостатокот на пол, раса, возраст, итн., што може да им овозможи   на децата да се 

идентификуваат со нив.  

На крај, Friedman го истакнува сознанието до кое дошле авторите David and Lauren Krueger, 

дека различните карактеристики кои ги имаат животните им овозможуваат на децата да бидат 

поотворени кон учењето и ангажирање на тоа како да се справат со ситуации со тоа што се во 

можност да "се проектира низ животинските ликови и да се соочат со нови и опасни сценарија" 

(Krueger, 2005”127-143). Антропоморфизмот лесно допира до децата затоа што тоа е блиско до 

имагинативниот ум на детето. 

 

4. ЗАКЛУЧОК  
 

Без сомнение анимализмот/антропоморфизмот има големи литературни и практични 

вредности, затоа што го привлекуваат вниманието на младите читатели и служи како начин за 

постепено поучување на социјалните односи и запознавање на младите читатели со фантазијата 

и хуморот во книгите. При тоа, евидентно е дека на децата им се најинтересни оние книги во кои 

има авантура, искушение, патувања, и слично. Најчест придружник на детето во тие авантури се 

животните. 

Денес е пофално и вообичаено чувањето на животни во становите, особено кучиња и 

мачки, што се прикажува како позитивен соживот на луѓето и животните. Со разни акции и 

реклами се сензибилизираат децата и возрасните на емпатично однесување кон животните.  

На тој начин, сметаме дека кај децата се развива и негува хуманистичката димензија, за 

создавање на еден заштитнички, еколошко-анималистички пристап кон сѐ што е живо во 

природата, од која дел е и човекот. Од таа гледна точка, не може да се негира огромното 

позитивно влијание на анималистичката тематика во книжевноста за деца. Напротив, сметаме 

дека авторите кои се занимаваат со пишување на дела посветени на младите читатели, треба 

уште позасилено да ѝ се посветат на оваа проблематика.  
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