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ДНЕВНИЧКИ ПРОЗНИ ЗАПИСИ ВО СРПСКАТА И 

МАКЕДОНСКАТА АДОЛЕСЦЕНТСКА ПРОЗА 

 

 

Апстракт: Овој труд го истражува прашањето на дневничките записи во  

современата српска и македонска книжевност за деца и млади. За таа цел, најпрвин ќе 

се обидеме да ги посочиме главните карактеристики на жанрот "дневник", а потоа тие 

теориски поставки се разработуваат врз текстот на романите „Горановиот дневник“ од 

Зоран Станоевиќ и „Втората смена“ од Велко Неделковски. 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, српска литература, адолесценти. 

 

DIARY PROSE ENTRIES IN SERBIAN AND 

               MACEDONIAN ADOLESCENT LITERATURE 

Abstract: This paper explores the issue of diary prose entries in modern Serbian and 

Macedonian literature for children and youth. For this purpose, we will first try to identify the 

main features of the genre "diary" and then they theoretically settings are worked on the text 

of novels "Goranoviot dnevnik" by Zoran Stanoevic аnd "Vtorata smena" by Velko 

Nedelkovski. 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. 

Keywords: diary, Macedonian literature, Serbian literature, adolescents. 

 

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 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 

                                                           
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 
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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 дневник“, 

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 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 

Во светската литература дневникот се смета за оригинален жанр во однос на 

неговата структура, јазик и стил. 5 

Всушност, дневникот е една од најпрепознатливите книжевни форми. Еден тип на 

автобиографски пишување, тоа, во суштина е, уредно водење евиденција на 

активностите и рефлексии на авторот на дневникот е, наводно, само за употреба на 

авторот, иако некои дневници на крај се објавуваат. Можеби поради тоа што се смета за 

не-фикција, дневникот долго време беше исклучен од сериозните литературни дискусии. 

Всушност, тој од неодамна почна да се препознава како форма на "пишување за 

животот" или "само-опишување", како книжевен жанр, кој исто така ја вклучува 

автобиографијата, биографијата, мемоарите, конверзацијата и патописите. Но, за 

                                                           
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 
4 Peter Morton, “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 Ashot V. Galstyan, Several Linguostylistic issues of Literary Diary, International Conference for Innovative 

Education, At London, UK, 22-23 April 2013, Vol.2, p.206-212, 
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разлика од овие други форми, дневникот се смета за поинтимен и понепосреден, кој 

често служи како основа за  поосвежителни дела.6 

"Роман-дневник" е термин измислен од страна на научникот Џералд Принц, кој 

идентификува три клучни карактеристики на романот-дневник: и покрај тоа 

структурирана организација, (1) нараторот мора да биде во прво лице, (2) начинот на 

раскажувањето се испрекинат (термин на Жерар Женет, кој значи дека наративот е 

фрагментиран, со настани кои што се случиле пред нивниот внес во дневникот) и (3) 

целната публика е и писателот. Валери Раул додаде дополнителен услов, дека романот 

на дневникот почнува in medias res. Ниту еден од трите елементи не дава целосна 

дефиниција на романот-дневник, но последниот критериум на  Принц е особено 

вулгарен, со оглед на фактот дека нараторите на многу дневници-романи 

претпоставуваат експлицитно меѓу своите потенцијални читатели и сопружници, 

родители, соработници, и супервизори. Исто така, се инсистира дека приватноста на 

дневниците е изум на 20 век. За да ги реши овие проблеми, Принц понатаму одредува: 

дефинирачки елемент на романот-дневникот е тема за која се пишува во дневникот. Сите 

дневници-романи се идентификуваат себеси како дневници со конкретни прашања од 

типот: Зошто почнав со водење на дневник? или Како, овој дневник се пишува? Ова е 

причината зошто кај толку многу дневници-романи, кога се зборува за нивната 

функција, издавачите воведуваат иронична нота кон структурата на романот-дневник, 

како што е Дневникот на Никој, чиј истоимен "автор" е никој, како во однос на неговиот 

мал раст, така и во однос на реалниот свет на непостоење.7 Современите писатели  

комбинираат "стар" метод на водење дневник со нов концепт на водење дневник. 

Природно, "стариот" метод се карактеризира со анализа на мисли и снимање на фактите, 

а новиот дневник содржи лаконски факти, сигурни и практични идеи, забелешки и 

парцијални записи.8  

Романот „Горановиот дневник“ од Зоран Станоевиќ9 е единственото дело од овој 

автор во библиотеките во Р. Македонија. Романот е напишан во вид на дневник, кој го 

води момчето кое штотуку зачекорува во пубертет. Во времетраење од една година, низ 

оваа пишана "младешка историја", авторот верно ги следи мислите на младиот човек 

поставен пред секојдневните, но за него нови дилеми: ,,Можеби тоа ќе ми помогне да ја 

расветлам таа тајна за животот, која секојдневно го учи човека на нешто, а човек не знае 

што“ (Станоевиќ, 1990:122). Galstyan, зборувајќи за временските рамки кај дневниците, 

истакнува дека, тие се прилично широки: структурниот принцип на овој жанр му 

овозможува на авторот "да патува" во блиското минато и да објави детали од 

неговиот/нејзиниот живот.10  Во расветлувањето на тајната на животот, Горан ќе се сврти 

кон семејството и од неговата закрила ќе ги гради своите сознанија за животот.  

                                                           
6 A real companion and friend, The diary of William Lion Mackenzie King, 

https://www.collectionscanada.gc.ca/king/023011-1010.01-e.html, пристапено на 12.01.2017 
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 The History of the Diary Novel, by Johannah King-Slutzky https://thehairpin.com/go-read-alice-the-
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8 Ashot V. Galstyan, Several Linguostylistic issues of Literary Diary, International Conference for Innovative 
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Читателот на овој адолесцентски роман-дневник, уште на самиот почеток, во 

првата реченица го запознава нараторот-раскажувач, кој свесно укажува на тоа дека со 

почетокот на новата календарска година, започнува да пишува дневник, за на крај да ги 

собере сите впечатоци: „Јас сум Горан и отсега почнувам да водам дневник. На крајот 

од годинава сѐ ќе соберам, па ќе се види дали навистина само ги кинам чевлите, а инаку 

ништо не работам, или пак и се бањам и одам по леб и весници. Уште од минатата година 

немам добиено џепарлак, а еве досега сѐ уште немам ништо скршено. Не одбив да го 

испијам млекото со кајмак.“ (7). Ваквиот почеток укажува на тоа дека Горан во своето 

семејство чувствува извесна нелагодност во поглед на неговите обврски.  

Интересен е односот на Горан кон настаните што се случуваат околу него. Имено, 

кон сѐ што се случува, тој и неговото семејство имаат помалку хуморно-ирониски став, 

што овој роман го сместува во групата на дневници иронија-потсмев, согласно 

класификацијата на Питер Мортон (погоре во текстот). Всушност, во романот, 

запишувачот ги иронизира настаните околу себе, односите меѓу луѓето, односите во 

општеството... 

Значи, нараторот/авторот на романот-дневник е лице од машки пол, кој повеќе е 

свртен кон наведување на факти и настани, кои се случуваат во рамки на неговото 

семејство. Според класификацијата на дневниците според односот автор-читател, во 

случајов се работи за дневник во кој запишувачот води евиденција само за себе, што е 

евидентно и при давање на име на дневникот како Горановиот дневник: „Го прашав 

дедо, а тој вели дека дневниците се прилично смешни кога се пишуваат за себе. А кога 

се пишуваат внимателно, така што и другите да можат да ги читаат без да се смеат, тогаш 

и не се вистински дневници, туку повеќе како книги. Искрениот дневник, вели дедо, 

мора да биде како и неговиот писател, понекогаш смешен, понекогаш глупав. Затоа – 

без презиме и адреса... Наоѓачот може да се смее само воопшто, а не ќе знае кому му се 

смее.“ (9-подвлеченото-мое, ЈД). Со оваа наративна секвенца, многу имплицитно, 

авторот ја потврдува реалистичноста на делото, "уловувајќи" го читателот преку 

моментот на искреноста. 

Преку дискретен внес поврзан календарски и претставен во временски секвенци, Горан 

ги наведува сите типични работи кои ги мачат современите адолесценти, како што е 

желбата да се добие компјутер, препукувањата и надитрувањата со помалиот брат, 

односот и обраќањето на возрасните кон него и сл. Притоа, забележливо е дека Горан 

живее во семејство во кое преовладува хуморот во справувањето со животните ситуации 

и искушенија. Така е кога им се расипува телевизорот, па во исчекување на мајсторот 

кој треба да го поправи, тие ги минуваат деновите замислувајќи какви сѐ убави филмови 

има на програмата во меѓувреме. Така е кога Горан и татко му решаваат да направат 

компјутер, во неможност да го купат, па на крај применуваат обратна психологија: 

„Значи, ако се преправам дека ги презираме компјутерите и дека ни е сосем сеедно – 

можеби ќе нѐ натераат да купиме компјутер?... Наместо да почнат да ни докажуваат 

спротивно – мама и дедо се сложија со нас и ни рекоа дека најпосле ни се врати умот во 

главата“(20). Овде видлив е оној наш балкански менталитет, особено со подароците кои 

ги носат на свадбата, пиењето на свадбата, посебната почит кон нив како роднини кои 

"заземаат" високи позиции во метрополата, особено кога одат кај роднините од 

внатрешноста на свадба со сиромашни подароци-чубук и рачно плетено миле: „ Сите им 

се одушевуваа на тие подароци што им ги донесоа роднините од Белград – то ест ние – 

зашто во Белград светот е страшно имашлив, па успеавме сето тоа да го одвоиме за да 

им го подариме, и тоа е сѐ што ни рекоа тие“ (32), што подоцна им се враќа со голем број 
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на гости во Белград - новопронајдени роднини: „Тато изјави дека не верува само едно 

семејство воопшто да може да има толку роднини и кумови, и се зарече да не одиме веќе 

на ниедна свадба“ (38). И со оваа новонастаната ситуација, семејството решава да се 

избори така што се преправаат, првин, дека се болни од сипаници, а откако тоа нема да 

вроди со плод и роднините продолжуваат да си доаѓаат, се преправаат дека не се дома. 

Така, нивниот живот се претвора во деноноќно криење, нечујно движење низ станот, 

шепотење, живот без радио и телевизија. Спасот доаѓа кога се разоткрива дека 

младоженецот, сакајќи да се пофали пред сватовите, го преувеличил општествениот 

статус на своите роднини од Белград: „За да не изгледа дека тој не познава ниедна важна 

личност, нашиот далечен роднина раскажувал за нас како сме многу богати, и во Белград 

имаме такви добри врски, што поради нас, спремни се да го преместат устието на Сава 

во Дунав“ (43). Кога се разоткрива вистината, ситуацијата се враќа во нормала, но не за 

долго. Се чини, на семејството на Горан, драматизирањето на секојдневните настани 

како да им е во крвта, па на првата вест дека има крадци во зградата, тие повторно ќе се 

забарикадираат, се сомневаат дури и во поштарот дека е маскиран крадец, ги кријат 

малубројните вредни нешта кои ги имаат, со секојдневна глума дека сите се во станот: 

„Решивме, некое време, секогаш дома мора да има по некој од нас. А тој што е дома мора 

да се преправа како да се сите дома“(47). 

Интересен момент во романот е и настојувањето на родителите преку Горан да ги 

проектираат своите неостварени желби во однос на неговата идна професија. При тоа, 

особено упорна се покажува нивната мајка, која на крај, по многуте настојувања и 

професии (виолинист, новинар, доктори на науки и др.), а особено откако ќе се увери 

дека Горан не е надарен за виолина, се помирува нејзините синови да бидат "просечни 

како Ајнштајн". Притоа, никој и не помислува да го праша Горан што го интересира 

него: „Вистина решиле да свирам на нешто (...). Им реков дека јас би сакал на гитара, 

веќе ако се мора, но ми одговорија дека тоа од моја страна е несериозно, и не ми 

објаснија зошто е несериозно. Многу интересно е прикажан моментот во романот кога 

Горан го демонстрира својот талент – свирење на виолина, што е вистинско измачување 

за неговите домашни, но и за соседите: „Дедо...првпат по којзнае колку време излезе од 

дома без шапка, некако како да му се брза некаде...Мама мечтателно ги затвори очите, а 

тато замижа, само некако поинаку...Јавноста веднаш почна да реагира. Ни чукаа 

одозгора, а потоа ни чукаа од обете страни...“(61). 

Друг важен сегмент во овој роман, во кој се прикажува растењето на основецот Горан, 

кој влегува во својата четиринаесетта година, е односот на возрасните кон него, како и 

неговиот однос кон нив. Тоа е видливо во моментите кога тој телефонски ги бара своите 

другари, а од другата страна родителите му се обраќаат со „вие“ заради гласот кој 

почнува да му мутира, барем сѐ додека не утврдат дека тоа е Горан: „Се прашувам кога 

ќе го достигнам сопствениот глас. Зар не е смешно, мојот глас изгледа како да носи 

вратоврска и костум, може дури и шапка, а јас, неговиот сопственик, лете сѐ уште носам 

кратки панталони!“ (16); „Гласот навистина ти е длабок, но мислите ти се многу 

поплитки од него-рече тато“ (17). Во секој случај, обраќањето на возрасните кон него 

како кон возрасен му импонира, иако и самиот е свесен дека го чека уште долг пат до 

зрелоста: „Јас вистина не знам што ќе биде од нас. Некако...убаво е кога родителите 

веруваат во човека. Но, не чини кога веруваат, така...со сета сила. Мислам, кога 

претерано веруваат, па никој не може да ја оправда толкавата нивна доверба“ (67). 

Важен педагошки момент е оној кога Горан и брат му се занимаваат со општествено 

корисна работа и собираат стара хартија, заради што ќе добијат и наградно летување на 

море. Токму таму, Горан ќе се зближи со две девојчиња, Гордана и Лиле. Првата, по 

враќањето дома, се однесува студено кон него, но затоа Лиле ќе влезе во неговиот живот 

и ќе изврши големо позитивно влијание врз него, како во поглед на хигиената, така и во 



однос на учењето, но и првите проблесоци на љубовта: „Сега веќе знаеме дури и каде да 

се сместат носевите кога некои се бакнуваат, како што рече мајка ѝ на Лилјана“(129). 

Од македонската книжевност за млади, како индикативен во овој поглед ќе го 

разгледаме романот „Втората смена“ од Велко Неделковски.11  

И овој роман е со слична структура на дневник. 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 "срамното 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 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“.12 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Врз основа на гореизнесеното, може да се заклучи дека дневникот е мошне специфична 

и препознатлива книжевна форма со свои специфични карактеристика, каде нараторот 

ја раскрилува својата интима, своите мисли за себе или околината. Без сомнение, и двата 

романи, и „Горановиот дневник“ и „Втората смена“, согласно претходно наведените 

теориски поставки за дневникот како референцијален книжевен жанр, ги исполнуваат 

условите за да можат да се подведат под категоријата дневник.  

Ако се прифати класификацијата на дневниците, дадена од  Smolčić13 може слободно да 

се каже дека во случај на двата разгледани романи „Горановиот дневник“ и „Втората 

                                                           
11 Велко Неделковски, Втората смена, Просветно дело, Скопје, 2004. 
12 Јованка Денкова, Дневнички записи во македонската книжевност за деца и млади. In: Зборник од 

Петта меѓународна научна конференција, Меѓународен дијалог: Исток-Запад, 25-26 Apr 2014, 

Корпоративен Меѓународен Славјански Универзитет "Г.Р.Державин" - Св.Николе, Македонија, 2014. 
13 Ivona Smolčić, Esej, biografija, dnevnik, pisma, memoari, Приватни дневници: темата е насочена на 

субјектот на дискурсот и неговите искуства во семејството, со пријателите, личните интереси, детали од 

секојдневниот живот и сл., при што се истакнува интимната состојба во која се наоѓа субјектот. 

Социјални дневници: цел на субјектот е да го проицира сопственото мислење за надворешните 

случувања, да се истакне опозицискиот карактер кон општествената реалност која го навела на дневничка 

авторефлексија, постојаното наведување на датите и редовното пишување се наложуваат како 

неопходност. Филозофски дневници: во нив се настојува дискурзивно да се обликува спознавањето на 

сопствената духовна егистенција, поттикнато од искуството во реалноста. Историски дневници: се 

http://eprints.ugd.edu.mk/11226/


смена“ станува збор за приватно-литераризирани дневници, со таа разлика што во 

„Горановиот дневник“ како да има примеси и на социјален дневник, бидејќи 

раскажувачот го проицира сопственото мислење за сѐ што му се случува во рамките на 

семејството, но и надвор од него. Истовремено, романите го следат растењето на детето, 

неговото созревање и влегување во светот на возрасните. Овие два романи говорат во 

прилог на фактот дека и македонската и српската книжевност за млади се во чекор со 

современите светски и европски книжевни тенденции, но дека се и во чекор со 

сензибилитетот на современото дете-адолесцент. 
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