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СОЦИЈАЛНИТЕ РАСКАЗИ НА АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ И БОРИС 
БОЈАЏИСКИ

Јованка Денкова1

Апстракт
Во оваа статија се осврнуваме кон творештвото на двајца претставници 

на краткиот расказ за деца и млади во руската и македонската книжевност – 
Антон Павлович Чехов и Борис Бојаџиски. Овие двајца автори се сметаат за 
основоположници на литературата за деца во своите земји. Анализата кај Чехов 
ќе се задржи врз збирката раскази „Шарени раскази“, а од Борис Бојаџиски ќе 
се анализира збирката раскази „Чекори што не можеа да запрат“. Акцентот ќе се 
стави на анализа на допирните елементи во нивното творештво, првенствено во 
дел од нивниот краток расказ и при тоа ќе се направи книжевна споредба на дел 
од социјалните елементи кај двајцата автори.

Клучни зборови: раскази за деца, А. П. Чехов, Борис Бојаџиски.

Вовед
За Антон Павлович Чехов (1860- 1904) обично се вели дека по професија 

бил лекар, а по душа бил писател. Ова мислење може да се прифати со забелешка, 
дека во руската и во европската литература на своето време, Чехов бил еден од 
ненадминливите писатели на кратка епска форма, расказот, со изразено топло 
чувство и смисла, од тривијален мотив од животот да пронајде повод за естетска 
и етичка порака. Многу блиски до расказите на Чехов, но на македонско тло, 
се расказите за деца и млади од авторот Борис Бојаџиски2. Притоа, во тој 
контекст, особено се истакнува збирката раскази „Чекори што не можеа да 
запрат“. Карактеристичен белег во расказите на Бојаџиски претставуваат 
архаизмите. Тоа се старомодни зборови за опишување на некоја појава и со 
тоа Бојаџиски, несомнено, го зачувал изворниот македонски јазик. Тоа пак, 
претставува позитивна одлика на стилот на пишување на Бојаџиски затоа 
што во денешно време македонскиот јазик изобилува со интернационализми 
кои секако дека имаат свои синоними вонашиот мајчин македонски јазик. 
1  Проф.д-р Јованка Денкова, Катедра за македонски јазик и книжевност, Филолошки факултет, 
Универзитет „ГоцеДелчев“, Штип. 
2 Борис Бојаџиски, како учител, на своите и идните поколенија остави дело кое е и ќе биде нивно 
четиво и лектира. Тоа дело, со сите свои литературни вредности, подемот го доживува по 
ослободувањето, а особено е значајно бидејќи е врзано и неделиво од првиот наш весник за 
деца „Пионер“. Роден е на 23 Февруари во Охрид 1915 година, а умира на 9 мај 1959 година во 
родното место. По завршената учителска школа во Шабац, работи како учител во охридските 
и струшките села, а по ослободувањето е уредник на разни списанија. Како учител, напишал 
неколку приказни за деца. Бојаџиски е добитник на бројни награди за неговата литературна 
активност. По ослободувањето на Македонија, Бојаџиски бил еден од првите македонски автори 
за деца. Последните години од својот живот ги минал во родниот град, каде што и умира на 9 
мај 1959 година. 
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Раскажувајќи за празниците и обичаите, за повредениот галеб, за болното 
дете, за предупредувањата од опасностите што демнат од детската игра, за 
пожртвуваноста, за другарството, авторот недвосмислено испраќа порака до 
најмладите читатели од чија содржина можат да научат и да бидат подготвени 
за предизвиците во нивното секојдневие. Ете затоа децата уште од најмали нозе 
треба да бидат внесени во светот на литературата, а соодветен пример за нивно 
упатување во тајните на пишаниот збор претставуваат расказите на Борис 
Бојаџиски.

Антон Павлович Чехов – Борис Бојаџиски
Роден во Тангорог, на брегот на Азовското море, Чехов поминал многу 

скромни детски денови. Внук на откупен дедо од селскиот кмет и син на скромен 
бакалин, од мал морал да работи во татковиот дуќан како чирак, но и да посетува 
грчко основно училиште. До преоѓањето на родителите во Москва, на децата им 
давал приватни часови по странски јазици, а по завршувањето на гимназијата, 
студирал медицина во Москва. Чехов никогаш  не бил профисионален лекар, 
макар што на луѓето им правел безгранични медицински услуги. Ч е х о в 
почнал да се занимава со литературна работа многу рано. Најпрво пишувал 
журналистички и фељтонистички текстови, за потоа да го сврти вниманието 
кон краткиот расказ, за кој имал многу смисла, а темите ги наоѓал во тогашната 
руска стварност. По напорна работа на 28-годишна возраст сепак успеал да се 
потврди како признат писател: за збирката раскази „Во самракот“ добил награда 
од Академијата на науките и, оттогаш, станал популарен писател.

Раскажувач и драмски писател, Антон Павлович Чехов, на реалистичната 
литература покрај десетина кратки раскази ѝ оставил и неколку успешни драми. 
Нивната популарност е присутна и денес, а тоа се драмите „Вујко Вања“, 
„Галеб“, „Три сестри“, „Вишновата градина“ и др. За децата и младите Чехов 
напишал повеќе кратки приказни. Меѓутоа, со неминлива вредност е и збирката 
„Каштанка и други раскази“.

Основни особености на кратките раскази за Чехов наменети за децата 
и младите се: интересни фабули, елиптичен облик на раскажување, густа 
драматичност на дејството, едноставност на монолозите и дијалозите- и 
јазик изразен во формата: пишувај така што на зборовите да им биде тесно, 
а на мислите широко. Покрај тоа, расказите на Чехов содржат топол хумор, 
кој зависно од животните ситуации може да прејде во смеа низ солзи или да 
го остави читателот меланхоличен и носталгичен, бидејќи животот е полн со 
светлина и мрак. 

Во расказите какви што се „Каштанка“, „Вањка“, „Дечишта“, „Остриги“, 
„Гриша“, „Момчиња“, „Мала шега“ и други, Чехов понудил галерија мотиви за 
најразлични случувања меѓу луѓето, децата и животинскиот свет. Во расказот 
„Каштанка“ тој ја следи судбината на кучето јазовичар кое момчето го губи, а 
кучето доаѓа во циркус каде станува член на  животинската менажерија, за потоа 
да су се врати на момчето. Расказот „Вањка“ целиот е од лирска и по малку 
патетична мекотија, бидејќи раскажува за тажната судбина на момчето, кое 
заминува од семејното гнездо за да учи занает: момчето Вањка е нежно детско 
битие, со кревка душа и чувствителни нерви; ненавикнат на живот надвор од 
куќата, тој пишува насолзено писмо до деда си да дојде и да го врати дома, но 
писмото не стигнува на вистинската адреса, па судбината на несреќното момче 
се продолжува во недоглед.

Јованка Денкова
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Расказите на Чехов се слики од животот во социјалните прилики на 
тогашна Русија („Дечишта“); во нив момчињата мечтаат за заминувањето на 
Дивиот Запад („Момчиња“) каде ќе живеат и ќе работат поспокојно отколку во 
својата земја. Расказот „Гриша“, исто така, ја опишува мачнотијата на животот: 
во него двегодишното момче живее во  тесниот собен простор, така што сите 
членови на семејството и предметите ги знае напамет. Гриша сака да замине 
некаде во светот, и да ужива со животните, да ги гледа луѓето и да ги следи 
случувањата во надворешниот свет, но не успева во тоа.

Како одличен набљудувач на случувањата во современиот живот и времето 
во кое живеел, Чехов покажал голема смисла за психоанализа и уште повеќе 
чувство за јазичниот израз. Затоа, неговите раскази лесно се прилепуваат за 
духот и душата на читателите. Со малку зборови, но со полна сила на срцето, 
овој раскажувач-поет на мали сцени од животот, умее да раскаже и за будењето 
на првите детски љубови. Во расказот „Мала шега“, тој го открива будењето на 
емоциите на момчето и девојчето, додека се тркалаат и санкаат на снегот; а кога 
во еден момент момчето израдуван од заруменетото лице на девојчето, без срам 
вели: „Надја, јас ве сакам“, доаѓа до лудило на внатрешниот копнеж на еден кон 
друг.  А кога снегот исчезнува, а се појавува топлата пролет, девојчето Надја не 
може да ја заборави таа опојна, магична реченица која  живее во душата како 
спомен за цел живот. Сликовито и драматично, во расказот Чехов ја опишал 
чистотата на детското чувство која како му се упатува на пролетниот ветер и 
на предвечерието: „Боже мој, што ли се случува - вели тој - со Надјенка! Таа 
извикува, се смее со целото лице --и ги пружа рацете во пресрет на ветрот, 
радосно, среќно, толку прекрасно“.3 

Антон Павлович Чехов бил и останал писател од кого можел да се учи 
литературниот занает, но не и смислата дека од гранките на животот може да 
се направи бајка на сонот и љубовта. Од Чехов учеле Горки, Пелин, Мопасан 
и нашиот Ќопиќ. Сепак, тој ја сочувал едноставноста на својот стил и моделот 
на краток расказ, кој влегува во душата и на младиот и на возрасниот читател.4

И Миомир Милинковић се согласува дека Чехов е еден од најголемите 
светски мајстори на краткиот расказ, било да е наменет за децата, за младите 
или за возрасните, и без оглед на тоа за која тема станува збор.  Во неговите 
раскази се доловува светот на обичните луѓе. Тоа е свет со различна социјална, 
класна, професионална и старосна структура; свет на селани, трговци, 
полицајци, поштари, чиновници, лекари, актери, свештеници, литерати, ситни 
измамници и крадци, кои решението на своите животни проблеми го гледаат во 
сопствениот модус за егзистенција. Кратката форма за која се определил Чехов, 
во извесна мера го определува и неговиот стилски израз. Јазикот на кој пишува 
е непосреден и жив, полн и финкционален, ослободен од украсни епитети и 
непотребни украси. Сликовитоста во раскажувањето е творечкото кредо на овој 
голем раскажувач. Портретите на јунаците и индивидуализацијата на нивните 
карактери се засновани на типични детали, на нивниот говор и постапки,вкои 
ја откриваат симболиката на нивниот внатрешен живот. Или како што тој му 
напишал на својот брат: „Најдобро е да се избегнува опис на душевната состојба 

3  А. П. Чехов: Одабране приповетке, Нолит, Белград, 1963, стр. 117.
4  Блаже Китанов, Воја Марјановиќ, Литература за деца и млади (Поетика-писатели-дела), кн.1, 
Педагошки факултет „Гоце Делчев“, Штип, 2007, стр.258-261.
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на јунаците. Таа треба да е јасна од нивните постапки“.5   
Во збирката раскази „Чекори што не можеа да запрат“6 од Борис Бојаџиски, 

детето е постојано во движење, во акција, оска на животот, светот, дејствијата, 
животната драма. Во нив авторот го предава детето како општествено битие, 
како дел од една целост што се гради и создава, што градејќи го новото и себеси 
се преобразува. Овде авторот го проследува социјалното и моралното сивило 
на стварноста, социјалните и класните разлики, расипаноста, лицемерието и 
експлоатацијата што особено ќе ги почувствува малиот Јордан од расказот „Пусти 
желби” соочен со еден слој занаетчии -мајстори, а всушност експлоататори, 
какви што се Андон и Ангеле. Во тие мигови во душата на обесправеното 
момче бликнуваат прашања на кои одговорот се наѕира во далечините: „А сега 
каде? Кај кого? Надежта на татко му и топлата желба на мајка му ги гледаше 
истинати...Ох! Зошто е животот толку тежок!...Да не му беа барем рацеве олку 
слаби, немошливи!“. Борис Бојаџиски ја открива бескрупулозната алчност 
на тој слој луѓе, кои се сврзани со власта и како такви можат да направат 
сѐ, па дури се закануваат и со најдрастични одмаздувања кога ќе ја насетат 
загрозеноста на своите интереси. Јордан не може да сфати што всушност се 
случува со него, зар навистина сите негови желби имаат епилог-пусти желби, 
до изнемоштеност чепкајќи во себеси, барајќи ја смислата и за утрешниот 
повторен обид кај некој друг мајстор-занаетчија. Тоа е релјефен лик на дете 
кое е инкарнација на мачното и светлото, грозоморното и надежното, злото и 
доброто што го носеше со своите брзи бранови онаа разбучена, широка и матна 
река која татнеше во далечините и будеше немир. Овде како да се насетува 
една дискретна симболика, алузија на утрешниот немир со кој ќе се разрешат 
социјалните и класните антагонизми и агонијата на детството со многу мачнина 
во себеси, а во просториите во кои со страв зачекорува7. Бојаџиски, во расказот 
„Мојот другар“, болно ни ги претставува траумите од детството на малиот 
Драго, кога по Водици, родителите на неговиот најдобар, но болен другар 
Томе го однеле да го искапатво осветените води на езерото, другарчето, и 
покрај сѐ –умира. Тагувањето  на Драго по загубата на неговиот другар, врсник 
е предадена навистина импресивно:„Се скрив во едно ќоше и долго, долго 
безутешно плачев, овојпат сам, без мојот другар Томе“. За тоа колку се длабоки 
трауматичните настани од детството сведочат следниве негови зборови: „Тоа 
стана пред многу години кога безгрижноста на детството нѐ носи на своите 
крилја, а доживувањата оставаат длабоки траги сѐ до староста“. Малиот Трајан 
од расказот „Браздата вода“, кој иако нема што да облече на нозете, бос оди на 
училиште,се труди да постигне што повисок успех, иако школувањето не му 
е на мајчиниот јазик, сепак, не сака неправда. Тој дури влетува и во тепачка 
со друго дете, кое му ја попречува водата, кога ја наводнуваат нивата. Тој и 
неговото семејство сакаат чесно да си го заработат лебот, одгледувајќи разни 
овошја и зеленчук и ги продаваат. Меѓутоа, неправдата која ќе му биде нанесена 
со натепувањето од страна на детето само затоа што со него се неговите постари 
роднини, во неговата душа создава горчина и јад кои не можат така лесно да се 
5  Миомир Милинковић, Страни писци за децу и младе, Легенда, Чачак, 2006, стр. 275-276.
6  Борис Бојаџиски, Чекори што не можеа да запрат, Детска радост, Скопје, 1958
7  Блаже Китанов, Воја Марјановиќ, Литература за деца и млади (Поетика-писатели-дела), кн.1, 
Педагошки факултет „Гоце Делчев“, Штип, 2007, стр.258-261.
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избришат: Татковците и чичковците му си гледаа сеир и задоволно се смееја, а 
Трајан безмерно увреден стана, си ја зеде мотиката, паларијата и со полни очи 
јад си отиде...Помина една недела, поминаа две, а него сѐ повеќе го печеше и 
болеше во душата. Зар ним да им ја земат браздата вода?! И прстите до болка 
се стегаа во тупаница“ („Браздата вода“). Читајќи го расказот „Игри“, солзите 
сами ни навираат во очите и никако не можат да се сопрат. Малечката Јанинка 
играјќи си, ја отвора печката и пали лист хартија од тетратката. Сувата хартија 
наеднаш пламнува и пламенот се разнесува врз нејзиното фустанче. Очајнички 
бара помош, со солзи во очите од болката која ѝ ја нанесува црвениот разлутен 
пламен. Ова страшно искуство претставува голема траума и за нејзе и за 
нејзиното помало братче, кое е сведок на случувањето, но не може да ѝ помогне 
зашто и не ја разбира сериозноста на ситуацијата: Сините очиња топло и нежно 
го гледаа сестричето. По бескрвното нејзино лице расцути осмев. Братчето ја 
гледаше и се чудеше. Сите се така тажни! Како стана сѐ така брзо и страшно! 
Та нели само до пред малу тие толку убаво си играа! („Игри“) Јунакот Мите 
од расказот„Стивна бурата“ и самиот преживува премрежие заради желбата 
да не го напушти училиштето, се соочува со многу предизвици во кои тој е 
победникот. Успева да стигне до училиштето без разлика на тоа што надвор има 
снег до колена и многу се лизга. Со пламенот од книгите, успева да го избрка 
волкот кој му го попречува патот. Во душата чувствува страв, но се бори со сите 
предизвици што животот му ги приредува: Ги загриза усните. Му се поткосија 
нозете, рацете; снагата му омале. Во главата му се зародуваа и растеа страшни 
мисли...сосема наблизу чу долго и страшно виење. Се стресе...Од крцкањето на 
волчешките заби Мите се здрви. Му се исуши устата, а срцето ќе му искочеше! 
Во стравот ја гушкаше веткатакако мајчината рака заштитница („Стивна 
бурата“).Писателовата љубов кон понижените прозвучува со тонови кои ја 
потсилуваат дидактичката идеја, но без оглед на сè Борис Бојаџиски е творец 
на социјалниот расказ за деца и младина во македонската литература. Хероите 
на неговите раскази се деца на сиромашни, навредени и понижени, често болни 
родители, ситни бавчанџии, благородни, кои од пелени го чувствуваат на својот 
грб тешкиот и нерадосен живот, горчливиот залак на сиромашната трпеза и 
навредливиот однос на богатите. Тоа се чесни и морално здрави деца, способни 
да трпат, да простуваат и да се надеваат, но немоќни за одмазда, иако за тоа 
имаат многу причини и поводи. Душевните немири и дилеми на момчето во 
расказот „Немири“ произлегуваат од пронаоѓањето на поголема сума на пари: 
„Ни самиот не знаеше дали беше тоа од страв или од радост. Пред очите му 
поигруваа една по друга неисполнетите желби, така примамливи и убави!...“, 
и момчето ги разгледува излозите со прекрасните играчки, за веднаш потоа во 
свеста да му се појават сликите на неговите сиромашни родители и моментот 
кога тие ја распределувале и онака малата заработувачка, а со тоа и прашањата: 
Ами тате ако ја изгубеше заработувачката?! Што ли ќе станеше со нив?! Како ли 
му е сега, по оваа зима на тој, што му испаднало ќесето? Кутриот! ...Како да ги 
дослушуваше првите акорди на својот внатрешен глас („Немири“). Како што се 
гледа, речениците му се јасни, концизни и богати по мислите што ги изразуваат. 
Секој расказ изобилува со силни и разнообразни чувства. Наизменично се 
јавуваат тагата и радоста, чувството на одговорност и чувството на гордост по 
завршената работа, немирите и возбудувањата карактеристични за сите деца. 
Сите овие проблеми и тешкотии децата ги примаат многу тешко и во нивните 
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срца се врежува страв и трауми. Во тој контекст, може да се спомене расказот 
„Скап динар“ ја открива маката на детето кое во неможност да ѝ помогне 
на болната мајка на поинаков начин, се обидува да заработи на чесен начин 
средства за да може да ѝ ги купи лековите на мајка си. Како што претходно 
е споменато, Борис Бојаџиски претежно пишува за децата. Неговите раскази 
се полни со игри, знаења, искуства и поука за тоа што треба, а што не треба 
најмладите да го прават. Дава многу опширни описи на природата, на ликовите 
и настаните. Сиве овие карактеристики со кои се одликува творештвото на 
Борис Бојаџиски го ставаат во редот на автори кои недвосмислено, сигурно 
зачекориле кон развојот на детската литература. Затоа со право може да се каже 
дека Борис Бојаџиски бил и останува да биде плоден и афирмиран автор, ценет 
општественик и културен работник.

Ако се осврнеме на тврдењето на Слободан Ж. Марковиќ и на неговата 
типологија на детството, можеме да заклучиме дека, без оглед дали се работи 
за сеќавања од сопственото детство (детството како искуство) и таков е на 
пример или расказот „Пусти желби“ од Борис Бојаџиски, или, пак, се работи 
за детство опишано преку очите на нараторот-дете, каде точката на гледање 
е од страната на детето, како во расказот „Мојот другар“ од Борис Бојаџиски, 
ваквите предрасуди и настани оставаат трауматични сеќавања и лузни не 
само врз детството, туку и врз личноста, возрасниот човек кој се развива од 
детето. За тоа колку се длабоки трауматичните настани од детството сведочат 
следниве негови зборови: „Тоа стана пред многу години кога безгрижноста на 
детството нѐ носи на своите крилја, а доживувањата оставаат длабоки трагисѐ 
до староста“. 

Заклучок
Од горенаведеното, евидентно е дека и во македонската и во јужнословенските 

литератури, несомнено и во светската, постојат дела во книжевноста за деца во 
кои авторите од позиција на детето навлегуваат и многу сликовито говорат за 
неговиот интимен свет, за сите настани кои оставаат длабоки траги, а понекогаш 
и лузни во неговата душа. Од друга страна, тоа се и раскази кои откриваат 
мноштво “граници” од секаков тип (верски, економски, социјален), но сепак 
преовладува оптимизмот, зашто се чини дека токму децата се оние кои не се 
помируваат со таквите ограничувања и неправди. Иако некогаш, се прикажани 
како послаби и недоволно моќни да променат нешто, сепак самиот револт е 
доволен и доволно зборува дека постои голема веројатност дека ќе се изградат 
во личности кои нема да толерираат такви ограничувања, од било каков тип. 

Освртот кон расказите на Чехов и Бојаџиски наменети за децата и младите, 
покажа дека меѓу нив има допирни точки кои се согледуваат во сликањето на 
ликовите, описот на нивниот богат внатрешен свет, трауматичните чувства кои 
ги мачат заради неправедноста на светот, или заради неправедните постапки на 
тие околу нив, но кои силно се одразуваат врз нивното длабоко чисто морално 
чувство.
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