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Namesto vovednik
KRUGOVITE DA NE BIDAT ZATVORENI,
DA SE [IRAT I DA NE IS^EZNUVAAT...
Kako retko koj drug simbol - krugot ozna~uva drugaruvawe i okru`uvawe, krug od lu|e, no
i postojano dvi`ewe so novi koncentri~ni krugovi, novi otvorawa i zatvorawa, definirawa
i zaokru`uvawa, centripetalni i centrifugalni sili, razotvorawa i razotkrivawa, poetiki
i manifesti, vibracii i treperewa, zatvrdnuvawa i potencirawa...
Ne e seedno dali ste vnatre vo krugot ili
nadvor od krugot i dali stebloto na drvoto
ima samo nekolku ili mnogu godovi. Isto kako
{to ne e isto dali po frlenoto kam~e vo vodata, ili kapkata voda ili solena pot vo ~a{ata
}e ima samo nekolku ili mnogu pove}e koncentri~ni krugovi...
Sekoja generacija, vsu{nost, e nov krug. Zatoa i nie sme za novi krugovi: da bidat {to pomalku zatvoreni a pove}e otvoreni i da ne se
stesnuvaat, tuku da se {irat do beskone~nost...
No kako da se otvoraat novi krugovi bez
prethodno da se zatvoraat prethodnite, da ne
si pre~at edni na drugi, da ne se poklopuvaat i
7
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poni{tuvaat, da ne se bri{at, da ne se anuliraat, tuku da se nadovrzuvaat, da se nadopolnuvaat, da se protkajuvaat i pro{iruvaat...
Nema kraj bez po~etok, iako za `al nema
ni po~etok bez kraj. Nema mladi generacii bez
nivnite povozrasni i poiskusni prethodnici.
Novite se samo prodol`uva~i i sledbenici.
Tradicii i novumi. U~iteli i u~enici. Avangarda i poletnost. Stamenost i zrelost. Sodru`
nici, sli~nomislenici, sovremenici...
Zatoa, Noviot krug postojano da sozdava i
ra|a Novi krugovi, da razbranuva i branuva, da
kru`i, dru`i, slu`i, pa ako treba i stru`i...  
Rakata da pi{uva i zapi{uva, a ne da bri{e.
Krugot da se {iri kosmopolitski i planetarno, bez granici i me|i i ve~no da postoi i nikoga{ da ne is~ezne od memorijata i istorijata,
svesta i sovesta, od pesokta i pri najsilniot
veter i bran...
Vo Novokru`ewe i dru`ewe; vo Novuvawe, Neograni~uvawe i Nezastanuvawe; vo Novokru`uvawe i Novookru`uvawe!!!
Skopje, 2 septemvri 2017 godina  
                                                             H.P.
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NOVA KNI@EVNOST
ZA DECA I MLADI
Проф. д-р Виолета Димова (Македонија)

КОИ СЕ „НОВИТЕ ШТУРЦИ“?!
Да се зборува за книжевноста за деца и млади кај
нас, особено за нејзината продукција денеска, воопшто не
е лесна задача. Ако прашате зошто, веднаш ќе одговорам
дека тоа е така затоа што не може да се биде оригинален
во одговорот. И јас, како и многумина проучувачи и
почитувачи на книжевноста за деца и млади, морам да
кажам дека книжевните творци за жал, како да ја ставаат
на втор план, дека „најмладиот“ автор што пишува книги
наменети пред сѐ за децата има околу шеесетина години
и дека младите автори на книжевната сцена повеќе сакаат
да се покажат и да се докажат со дела чија целна група
се возрасните читатели итн. итн. Но еве, имам пријатна
вест за сите оние кои постојано се надеваат и очекуваат
нешто ново и интересно да ѝ се случи на книжевноста за
деца и млади кај нас „овде и сега“, како што вели Христо
Петрески, авторот на првиот манифест за литературното
творештво за деца и млади под наслов „За сегашните и
идни деца“. Прв потписник на овој манифест станува
писателот Трајче Кацаров и така се создава една творечка
и креативна група на сродници и истомисленици, која
овие двајца вљубеници во пишаниот збор и во уметноста
воопшто, а посебно во светот на детето, ја нарекуваат
„Нови штурци“. Дека ова не е само уште една добра идеја
и „мртво слово на хартија“, дека авторот на манифестот,
Петрески сериозно „ги засукал ракавите“ и се фатил за
работа, доказ се десетте тези, од кои третата е вистински
11
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повик до сите оние кои се чувствуваат како штурци да не
чекаат, туку да се фатат за работа: Додека е детето сѐ
уште во нас, додека љубопитно ѕирка со очињата и ги
подава рачињата, барајќи нов воздух и поинаква клима
– за сегашните и идни рожби надеж ќе има! Но, уште
поголем доказ е првата Антологија на најсовремената
поезија за деца и млади, како вовед и претходница,
односно прва од планираната серија антологии: на
најсовремената македонска проза за деца и млади; на
најсовремените македонски драмски текстови за деца и
млади; на најсовремените македонски авторски гатанки
и брзозборки за деца и млади и на најсовремените бајки
за деца и млади, како што вели Христо Петрески во
воведот на првата книга „Антологија на најсовремената
македонска поезија за деца и млади“ со наслов ТОА СУМ
ЈАС. Изборот на песните, застапени во оваа прва книга од
погоре спомнатиот серијал го направил Петрески, а во него
се застапени веќе познати „штурци“, како што се: (според
списокот наведен во Содржината) Љубомир Грбевски,
Киро Донев, Љубинка Донева, Тоде Илиевски, Велко
Неделковски, Трајче Кацаров, Александар Кујунџиски,
Ели Маказлиева, Панде Манојлов, Билјана Станковска,
Ванчо Полазаровски, Наум Попески, Христо Петрески,
Александар Поповски, Виолета Танчева – Златева, Стојан
Тарапуза и Васил Тоциновски. Втората книга претставува
Избор од најновата македонска поезија за деца и млади,
изборот го прави проф. д-р Христо Петрески, а насловот
е: „Нови штурци“. Овде веќе среќаваме релативно понови
имиња во книжевноста за деца, како што се Вера Андон,
Даниела Андоновска – Трајковска, Димитар Алачки,
Александра Велинова, Филип Димкоски, Марина Мија
ковска, Весна Мундушевска – Велјановска и Ирена
Павлова Де Одорико. Но не се само нови имињата на
авторите, туку и вокабуларот и темите се од светот на
денешното дете, како што е впрочем и во Антологијата.
Застапените автори и во Антологијата и во Изборот го
12
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задржале стилот близок на шареноликиот свет на детето,
но успеале да ја избегнат голата дидактика и шармантно
да го привлекуваат вниманието и на децата, но и на
возрасните. Мотивите во песните се веќе познати –
љубовта на бабите и дедовците кон внучињата, убавината
на зборот, љубовта кон природата, училишните маки,
гумички и моливи кои зборуваат и дејствуваат, првата
љубов, но тука има и „ликови“ со кои растат новите
генерации, а јазикот со којшто се служат остварува
една нова естетика на комуникацијата. Некои од нив,
инспирирани од бајките и од минатото, проткаени со
актуелните модни трендови во секој поглед и во секоја
смисла, како што се „реј банки“, или синтагмата „тапаџонсон“, или пак „фејсбук- ученик“, ликовите од цртаните
филмови Том и Џери итн., итн., само уште еднаш ја
потврдуваат констатацијата дека на повидок се некои
„нови штурци“, кои сѐ уште го носат детето во себе и
сакаат да бидат дел од светот на денешното дете, кое колку
и да е влезено во некоја и некаква нова, технологизирана
шема на живеење, сепак детето е секогаш ДЕТЕ!
Посебно внимание од оваа, можеме да ја наречеме
едиција на „новите штурци“, привлекува книгата со
наслов: „Песни поголеми од книгата“. Нејзини автори
се првите потписници на Манифестот за литературата за
деца и млади, Христо Петрески и Трајче Кацаров. Има
повеќе причини зошто е интересна оваа книга. Како
прво, од формална гледна точка, станува збор за еден вид
џебно издание, ама не е толку мала книгата за да може
да се смести в џеб, а сепак е многу помала од оние со
„нормален“ формат; потоа, кога ќе ги отворите кориците,
веднаш забележувате дека фотографиите на авторите се
поставени како во шпил од карти, каде што како и да ја
завртите картата едната слика е горе, а другата долу, но
тоа не само што не го менува значењето на картата, туку
ѝ дава сосема еднаква вредност. Обата текста, меѓусебно
13
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печатени во спротивни насоки се среќаваат со последните
песни, а тоа значи дека тие може да се читаат од почетокот
кон крајот или од крајот кон почетокот – сеедно – важно
е да се продолжи читањето. Авторот на едната страна
од „картата“ Христо Петрески, кој воедно е и издавач
и илустратор на книгата се потрудил и, според мене
успеал уште веднаш, преку илустрацијата на корицата
да воспостави линк или визуелен контакт со естетски
ефект, со потенцијалниот читател. Провокативниот
наслов е уште еден естетски феномен кој предизвикува
интерес, па може некој ќе се запраша: зошто песни(те)
(се) поголеми од книгата?! Можни се најразлични
одговори. Според мене, песните може да бидат сместени
во различни корици и на различни места, но остануваат
засекогаш запаметени и од оние коишто ги создале и од
оние на кои што им се наменети, па затоа се поголеми од
самата книга. Иако, претходно претставените формалноестетски феномени се неспорни, сепак содржинските се
оние со кои се остваруваат трајните естетски вредности
на секое уметничко дело, а секако и на оваа мала, но по
своето значење за новата литература за деца и млади
голема „книгичка“. Двајцата автори се претставиле со
по дванаесет песни. Од едната страна на „картата“ се
песните на Трајче Кацаров, којшто за себе вели дека е
вечно заљубен, па така тој сѐ уште ја негува љубовта од
училишните денови, првата и наивна детска љубов кога
црвенеат образите, се топи „челикот Велик“ како восок,
кога полека од дете се станува млад човек кој страда
поради загубената љубов. Кацаров низ своите песни
создал „ликови“ што се паметат. Тука е Борка брзозборка,
Љубенко, кој за секогаш останува „загубенко“ кога
неговата сакана Дара поради Коце бушавиот ќе му се
скара, па Диме, наречен „ајде да се кладиме“ и ред
други. Шармантно и допадливо, со јазик близок на
младите, ненаметливо, но јасно укажува и на потребата
да се учи и да се знае. Од другата страна на „картата“
14
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се песните за детето на Христо Петрески, кое е отворено
за осознавање на светот и на самото себе си. Но тоа се
само навидум наивни детски песни за поткованата жаба
или за рибите за кои се прашуваме дали им студи, или
RASPEAN
VELOSIPED
за златната рипка,
која треба
да исполнува желби, но
единствена желба на рибарчето што ја уловило е да се
слави животот, зашто читано од аспект на возрасен тие
имаат подлабоки филозофски конотации, а и поучуваат со
ненаметлива дидактика. Тоа се песни во кои „возрасното
дете“ посакува повторно да биде она дете кое, додека
го „капи мама селото ечи од галама“, за во последната,
дванаесетта песна да му порача на детето да не се плаши
дека ќе остане вечно мал со стиховите: Затоа, радувај
се и не плаши се што си сега/ толку мал/ Играј си со
пеперутките и пчелките со вода и/ кал Земи меч, стави
круна, златна облека и ќе/ станеш крал/ А како голем за
да стане мал секој од нас знае/ што сѐ би дал...
ЕТЕ, ТОА СЕ НОВИТЕ ШТУРЦИ!

РАСПЕАН ВЕЛОСИПЕД
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Проф. д-р Мито Спасевски (Македонија)
КОН СОВРЕМЕНИТЕ НАВИГАЦИИ НА ЛИТЕРАТУРАТА
ЗА ДЕЦА И МЛАДИ
Литературното творење за деца е постојано
актуелен книжевен творечки процес. След тоа литерату
рата за деца ги олицетворува константно детерминираните
стремежи за актуелни, творечки одгласувања во потра
га по новите модерни рецептури на современите кни
жевно-творечки координати. Создавачките скалила на
десетиците автори кои својата творечка гравитација ја
остваруваат во појасот на литетатурата за деца и мла
ди - го репрезентираат нагорниот творечки тек на лите
ратурниот дискурс артикулиран низ новите модерни
литературни инспиративности. Во тој дух, во опкружбата
во чиј стожерен дел се наоѓа авторот, сè повеќе возгла
суваат модерните творечки навигации.
Инспиративните комплекси на литературните
објави за деца и нивните автори, како творечка напивка
ја декодираат широката палета на отворените хоризонти
на детскиот свет, природата, животинскиот свет, светот на
волшепствата и другите творечки дотекувања. Навидум,
тоа е книжевното творечко плато што константно ја
репрезентира платформата на литературата за деца и
млади. Но, тоа е само појдовна присмотра. Следствен е
заклучокот дека од константниот творечки литературен
басен за деца, авторите сè повеќе се во потрага по новиот
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неконвенционален литературен творечки поетикум
и прозен образец. Детето како книжевна поставка сè
помалку е класичен статив, а сè повеќе авторите ги
анимираат на прв поглед незначајните, но на втор поглед
сочните современи урбани предизвици. Пласт по пласт,
раскривка по раскривка.
Видливо ова е сè повеќе изразито и речито творечко
поглавје кое сè покреативно ја ревитализира и литера
турата за деца и млади. Творечко време во кое мноштво
автори во својот творечки курс ги проектираат новите
литературни модераторства.
Современиот книжевен колаж за деца, е во
проглас за довтасување на новите литературни кон
стелации. Во модерното литературно плодиште, се
идентификуваат и вредностите на таквиот еволутивен
пробив. Тука се мноштво речити и витални книжевни
хоризонти. Ги има:
• Тематско-мотивски дислокации од руралната во
урбана средина;
• Суспституции на литературниот одбир кој го арти
кулира новото творечко течение на ревитали
зиран литературен исказ и израз;
• Неприсилен дидактизам;
• Интеркултурни разгранувања;
• Мултикултурни распластвувања;
• Напуштање на литеартурната козметика напати и
не ретко напластена на творбата...
Ведротечен книжевен ôд на творечкиот исказ
и редица други самосвојствености на новото време следствено на сите други нови секојдневни текови.
Станува збор за сеопшто иновирање на креатив
ниот компас на литературните автори и нивните објави, а
во тој творечки поход и на литературата за деца и млади,
под закрилата на спонтаните творечки разбранувани
“императиви”.
17
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доц. д-р Виктор Радун (Србија)
СОВРЕМЕНАТА ЛИТЕРАТУРНА СЦЕНА
ЗА ДЕЦА ВО СРБИЈА
Во светот на прочуениот детски писател, Антоан
де Сент-Егзипери, возрасните се многу чудни, децата сè
мораат да им објаснуваат, и мораат да бидат трпеливи и
внимателни кон нив. Во светот на децата сè уште живеат
чудесата. Литературата за деца е значаен сегмент од
литературното и културното творештво. Книгите како
Алиса во земјата на чудата, Пинокио, Петар Пан, Робин
Худ, Авантурите на Том Соер, Златокоса, Малиот
принц, Бескрајна приказна и други, вградени се во
темелите на светската културна баштина и претставуваат
непрекинлив извор на инспирација и водач низ волшеб
ните детски панорами на имагинација и соништа.
Детската литература има свој особен стил, пристап
и колорит. Кревката и сензуалната детска душа може
да ја допре само онаа книга што умее да создаде
вистинска магија и што блика од енергија на искрена
визија. Можеме да речеме дека состојбата на детското
литературно творештво во една земја е извонреден
показател на здравјето на народот.
Состојбата и околностите на современата детска
литературна сцена во соседната Србија е под вијание на
општата културна и литературна клима. Сепак, и покрај
генерално неповолните услови за книгата, детската
литература во Србија одржува еден не многу завиден, но
18

NOV KRUG

1-2/2017

стабилен континуитет на обем и разновидност на понуда
на изданија од домашни автори и преведени странски
изданија.
Големите издавачки куќи – Лагуна, Вулкан, Завод за
уџбенике, Евро Бук, Чаробна књига и други во рамките
на својата редовна понуда имаат и детска литература.
Освен нив, истакнато место имаат и издавачки куќи
специјализирани за објавување на детска литература,
меѓу коишто се издвојуваат Креативни центар, Белград,
Пчелица од Чачак, Bookland, Белград, Одисеја, Белград,
Booka, Белград и други. Овие издавачи се трудат да
обезбедат да книгите за деца бидат убаво дизајнирани и
илустрирани, да носат јасна порака и да визуелно остават
длабок впечаток на малите детски умови. Издаваштвото
за деца е многу специфично во однос на објавувањето
на литература за возрасни, обично стандардите на
дизајнот и печатот се на повисоко ниво отколку оние
што се бараат за литературата за возрасни. И детската
литература е структурирана на повеќе посебни видови,
едиции и жанрови и секој вид бара специфичен пристап
и начин на издавање и печатење.
Дејан Беговиќ, директорот за странски права во
Креативни центар, во тој поглед, вели: „Особено се
атрактивни книгите за мали деца коишто се повеќе
играчки отколку книги и чиешто производство е специ
фично и затоа е нужна соработката со другите издавачи.“1
Издавачите почесто се определуваат за преводи на
странски книги, а послабо се одлучуваат за домашните
автори. Положбата на домашните писатели за деца во
Србија не е задоволителна. Издавачите прават остра
селекција на авторите од Србија кои можат да објавуваат.
На сајму књига за децу у Болоњи и издавачи из Србије, Блиц онлајн,
25.03.2015, http://www.blic.rs/kultura/vesti/na-sajmu-knjiga-za-decu-u-bolonjii-izdavaci-iz-srbije/bp7h3l2
1
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Ваков пристап значително ја осиромашува разновидноста
на понудата, но од друга страна, застапените автори се
реномирани и квалитетот на изданијата е на високо ниво.
Кои писатели за деца денес се издвојуваат во Србија?
Кои се темите за коишто пишуваат? Колку детските
писатели денес се застапени во медиите и јавноста?
Каков е односот на властите и општеството кон детските
писатели во Србија денес? Тоа се само некои од главните
прашања коишто ја дефинираат детската литературна
сцена во Србија.
Петар Милатовиќ, заменик на главниот и одго
ворниот уредник на прочуеното списание за деца По
литикин Забавник и член на жирито на наградата на
Политикин Забавник којашто се доделува за најдобар
роман на годината вели дека детската книжевност во
Србија е мошне разновидна и има книги коишто се многу
квалитетни а има и такви за коишто е „штета за дрвата
што се исечени за нив“.2 Денешните автори најчесто
пишуваат за љубовта кон животните, историските
настани, но и за вештерките, вилите и вилењаците и
останатите митски суштества. Квалитетни автори, коишто
се трудат да понудат оригиналност, пишуваат отворено
и храбро за проблемите во одраснувањето со кои се
среќаваат децата и младите. Присутни се и темите од
епската фантастика.
Меѓу детските писатели од поновите генерации,
коишто имаат свој препознатлив стил и истрајуваат на
избирливиот и разбрануваниот пазар во Србија, можеме
да ги споменеме: Јасминка Петровиќ, Урош Петровиќ,
Дејан Алексиќ, Весна Алексиќ, Владислава Војновиќ,
Душан Поп Ѓурѓев, Ивана Нешиќ, Зорица Кубуровиќ,
Лидија Николиќ, Игор Коларов и други. Од постарите
2 Понуда и потражња, Време, 14. Март 2013, http://www.vreme.co.rs/cms/
view.php?id=1103757
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генерации на писателите за деца најактивен е Љубивоје
Ршумовиќ, бард во областа на творештвото за деца,
којшто твори и се појавува во јавноста со децении. Раша
Попов, исто еден меѓу најомилените детски автори, за
жал почина во април оваа година.
Јасминка Петровиќ пишува храбро за проблемите
со кои се среќаваат семејствата во транзиција, за растрга
носта на родителите помеѓу амбициите и презафатеноста
на работа и посветеност на децата, за осетливите пра
шања на развојот и слично. Нејзиниот роман Ова е
најстрашниот ден во мојот живот, во издание на
Креативни центар, говори за една типична фамилија во
времето на транзиција. Во книгата Секс за почетници
авторката отворено пишува за осетливата тема за
сексуалното воспитување на децата.
Урош Петровиќ е исто така значаен писател за
деца којшто го краси оригиналност на пристапот и
темите. Неговите книги се пишувани така да ги тераат
младите читатели на размислување бидејќи пред децата
поставуваат загонетки кои треба да ги решат. Урошевиот
серијал на загонетните приказни стана еталон на
иновативен начин на пишување за деца. Неговиот
роман Авен и јазопас во Земјата на Ваук прв е роман на
епската фантастика на српски јазик, а книгата Петтата
пеперутка (Лагуна, Белград) во научните кругови оценета
е како прв вистински хорор роман за деца.
Спрема жирито на порталот за деца и млади
Детињарије, за најдобрата книга за деца во 2016. година
избрана е Аврам, Богдан, водата ја газат од Владислава
Војновиќ.3 Освен овој роман, високо се оценети и
романот на Весна Алексиќ Лудвиг ван Моцарт (Пчелица,
Чачак) и Сакам дома од Јасминка Петровиќ во издание на
3 Најбоље књиге за децу у Србији, Мондо, http://mondo.rs/a1007221/
Magazin/Porodica/Najbolje-knjige-za-decu-u-Srbiji.html
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Одисеја. За најдобро оценетиот роман напишано е дека
е тоа „оригинално четиво за одраснување, вредноста на
детството, семејството, односите, радоста обликувани
од позицијата на шестогодишната хероина: во форма
на учење на азбуката, во овој роман во хумористичен
дискурс се раскажува за нејзините невесели околности
на одраснувањето, но и за нивноти надминување преку
собирањето на развеаното семејство.“4
Сепак, ситуацијата во Србија не е многу поволна за
книжевноста за деца и млади. Во јануари 2013. година
во КЦ „Град“, во Белград, организирана е трибината за
положбата и квалитетот на современата книжевност за
деца во Србија.5 По тој повод, Јаминка Петровиќ, која
беше еден од организаторите, остро ја критизира таквата
ситуација и по тој повод истакна: „Кај нас постојат
квалитетни програми, проекти и производи за деца, но
тие се поединечни и недоволно познати и признаени. Не
постои систем и поддршка на државните институциите
и медиите... За да ја промениме оваа слика потребен
ни е дијалог: помеѓу Министерството за култура и
Министерството за просвета, помеѓу родителите и девата,
помеѓу наставниците и родителите, помеѓу децата и
уметниците, помеѓу уметниците и наставниците...“6
Воопшто, заклучок е дека литературата за деца
и млади во Србија е живописна и креативна, со доста
квалитетни автори коишто градат своја јасна ориентација
во правец на оригиналност на стил и разновидност на
теми. Издаваштвото пред се го гледа комерцијалниот
ефект на книгата на пазарот. Писателите за деца немаат
4 Најбоље књиге за децу у Србији, Мондо,http://mondo.rs/a1007221/
Magazin/Porodica/Najbolje-knjige-za-decu-u-Srbiji.html
5 Зашто је књижевност за децу у Србији маргинализована, Блиц, 29.01.2013,
http://www.blic.rs/kultura/vesti/zasto-je-knjizevnost-za-decu-u-srbijimarginalizovana/nkrx97q
6 Исто.
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таква читаност како писателите за возрасни. Нивните
книги не наидуваат на адекватен одек во публиката
и јавноста. Изостанува критиката и вреднувањето на
оваа специфична и многу осетлива област. Наградите и
признанија за детските автори се пооскудни и со пониски
хонорари. Медиите не им обрнуваат такво внимание
какво што заслужуваат. Но, покрај се, книжевноста за
деца и млади во Србија има иднина. Додека има храбри
и одговорни автори, коишто се спремни да се борат за
децата, додека има поттик кон создавање, додека има
импулс кон порадосната иднина којашто ја оставаме на
нашите деца, додека има деца што се заинтересирани
да читаат и така созреваат како личности, ќе има и
книжевност за деца.

ЗЕБРА2
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prof. d-r Andrijana Kos-Lajtman (Hrvatska)
DJEČJA LEMSKA PROZA
U radu se rasvjetljavaju osebujni dječjeknjiževni diskursi obilježeni instrumentarijem i metodologijom karakterističnima za leksikografske tekstove: rječnike, enciklopedije i
leksikone. Riječ je o tekstovima koji pokazuju odlike hibridnosti združujući književne i znanstvene teme, narativne postupke i metatekstualne alate. Krećući od pretpostavke o postojanju tzv. lemskih diskursa u književnosti za odrasle, srodni
postupci primjećuju se i rasvjetljavaju i u dječjoj književnosti. Analitičkim čitanjima raščlanjuju se apliciranja karakterističnih leksikografskih tehnika i postupaka u književnosti
namijenjenoj dječjim čitateljima – u prvom redu postupak
tzv. lematizacije teksta. Ovakvi netipični postupci jezične
prezentacije, koji svoju primarnu genezu i primjenu nalaze
u leksikografiji, tekst svode na svojevrsnu lemsku strukturu.
S obzirom na to zahvaća li lematizacija cjelokupan diskurs
ili je tek pridodana kao popratan leksikografski instrumenterij temeljnom ‘nelemskom’ diskursu, u radu se razlikuju tri
modela dječjih lemskih diskursa – tzv. prava lematizacija, popratna lematizacija i dvostruka lematizacija. Većina takvih diskursa karakteristika je suvremenog doba u kojem se ujedno
intenzivno razvijaju i pretpostavke za sagledavanje teorijskog
okvira njihova tumačenja. Navedenu pojavu moguće je argumentirati dvostruko – s jedne strane globalnim književnim
silnicama postmodernističkog predznaka, a s druge strane
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specifičnostima dječjeg recipijenta. Upravo potonji aspekt,
onaj utemeljen na psiholingvističkim osobitostima usvajanja pojmova i oblikovanja tzv. mentalnih leksikona (mreža riječi-koncepata) u dječjoj dobi čini se presudnim za mnoštvo
primjera ovakvih zanimljivih književno-leksikografskih dječjih
proza. Ne samo da su lemski diskursi namijenjeni djeci funkcionalni u procesu izgradnje mentalnih leksikona čiji se pojmovi odnose na različita područja ljudskoga djelovanja već
se uvidom u njihovu strukturu i organizaciju može zaključiti
da i sami funkcioniraju po principima mentalnog leksikona, u
okviru specifičnog književno-znanstvenog habitusa.
Ključne riječi: dječja književnost, leksikografija, lema,
lematizacija, mentalni leksikon

1. Lemska proza – obilježja i leksikografski kontekst
Predmet proučavanja ovoga rada jesu specifični hibridni književno-leksikografski diskursi u dječjoj književnosti.
Riječ je o tekstovima koji, analogno onima u književnosti za
odrasle, koriste znanstveni, ali i leksikografski instrumentarij
– postupak sustavne parcijalizacije i fragmentarizacije teksta
rukovođene određenim kodom (abecedom, kronologijom ili
nekim drugim sustavnim redanjem) (Kos-Lajtman i Horvat,
2012: 21). Za navedenu fenomenologiju u okviru književnosti
za odrasle, karakterističnu osobito za diskurse postmodernističkih obilježja, u radu Paradigma lemske proze Kos-Lajtman
i Horvat nude naziv lemska proza te potvrđujući paradigmu,
analiziraju moduse njezina oblikovanja i primjene (Isto).
Pojam lema dolazi iz leksikografije gdje se najčešće
koristi u značenju rječničke natuknice. Riječ je, zapravo, o
kanonskom, osnovnom obliku promjenjivih vrsta riječi koji
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se u funkciji rječničke natuknice popratnim tekstom definira
ili objašnjava (Hrvatski jezični portal, 2007, http://hjp.srce.
hr). Moguće ju je odrediti i kao značenjsko-sintaktičku komponentu složene leksičke natuknice (Erdeljac, 2009: 323),
pri čemu su leme određene sintaktiči i semantički, ali ne i
fonološki (Isto). Druga uporaba pojma jest u značenju naslova članka ili stavka u enciklopediji, odnosno, u značenju enciklopedijske natuknice (Hrvatski jezični portal, 2007, http://
hjp.srce.hr). Leme u leksikografskim djelima – rječnicima,
leksikonima i enciklopedijama – uvjetuju takvu sadržajnu i
formalnu organizaciju teksta koja se odlikuje sustavnim koncentriranjem informacija u okviru pojedine leme. Informacije
koje se odnose na lemu jesu njezin komentar, dok je u slučaju
višeznačnosti leme, jedna referentna jedinica podijeljena na
podstavke ili podznačenja (Hartman and James, 2002: 50).
Lema se može sastojati i od više riječi, iako se uglavnom sastoji od jedne u kanonskom obliku. Kao ishodište rječničke,
leksikonske ili enciklopedijske jedinice lema je presudna i
u formiranju globale makrostrukture pripadajućeg leksikografskog djela određene abecednim ili kojim drugim redom, odnosno, funkcionira kao svojevrsna poveznica između
njegove makrostrukturalne i mikrostrukturalne razine. Pojedi
ni autori pojam koriste kao oznaku temeljnog pojma u okviru
rječničke jedinice ili čak kao oznaku cijele jedinice (Isto: 83).
Izveden iz imenice lema, termin lematizacija podrazumijeva proces svođenja pojavnica iz korpusa jedne leme na
njihove natukničke oblike, tj. svođenje različitih članova iste
paradigme na zajedničku lemu (Hartman and James, 1998:
83; Klobučar Srbić, 2008: 46; Bekavac, 2001: 26). U korpusnoj lingvistici lematizacija je važan postupak u istraživanjima
korpusa (Bekavac, 2001: 27).
Kao što je već naznačeno, pojedini književni i književno-znanstveni diskursi koriste instrumentarij srodan onom
u leksikografskim djelima. Iako su takvi tekstovi postojali i
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u dalekoj prošlosti, za što je zasigurno najbolji primjer Biblija, njihova najveća koncentracija vezuje se uz suvremeno
doba (usp. Kos-Lajtman i Horvat, 2012). Temeljna odrednica tzv. lemske proze pri tome je sustavna fragmentarizacija
diskursa prema abecednom ili nekom drugom kriteriju, te
uporaba karakterističnih leksikografskih tehnika kao što su
definiranje, objašnjavanje, komentiranje, navođenje izvora
i natukničko navođenje (usp. Isto). Riječ je najčešće o tekstovima koji na sadržajnoj i stilskoj razini udružuju književne
i znanstvene odlike, preplićući fiktivne i faktivne elemente te
obilježja različitih žanrova. Bez obzira pokazuje li cijeli diskurs
karakteristike lemske strukture ili tek popratni metatekstualni dijelovi (tumači i rječnici na kraju, leksikoni, kazala i sl.),
ovakve proze – već i stoga jer su u sustavnom smislu gotovo
u potpunosti neistražene1 – predstavljaju iznimno zanimljiv
poetički i komunikacijski fenomen te potiču na daljnja istraživanja.
2. Lemski diskurs u dječjoj književnosti
U sljedećim potpoglavljima prikazat ćemo neke od najzanimljivijih primjera lemskih diskursa u dječjoj književnosti. Svi primjeri uzeti su iz područja hrvatske dječje književnosti, no navedeni fenomeni, moguće je pretpostaviti, nikako
nisu rezervirani samo za uske nacionalne okvire. Također, knjige koje ovdje određujemo lemskima ne pripadaju isključivo
književnom diskursu u užem smislu već, što je dominantan
slučaj, različitim inačicama književno-znanstvenog diskursa. Odrednica znanstveno pri tome se uglavnom ostvaruje
u vidu popularnoznanstvenog pristupa iz razloga koji proi1) Jedini znanstveni rad koji nam je poznat, kako u okvirima hrvatske tako i svjetske
znanosti o književnosti, a koji detaljnije specificira problematiku ‘simbioze’
književnosti i leksikografije, definirajući i raščlanjujući paradigmu lemske proze
jest spomenut rad autorica Kos-Lajtman i Horvat.
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zlaze iz specifičnosti djece kao implicitnih recipijenata. Analizirajući petnaestak lemskih diskursa uočili smo tri temeljna
modela lematizacije – pravu lematizaciju, popratnu lematizaciju i dvostruku lematizaciju. Terminom prava lematizacija nazvali smo one dječje diskurse u kojima je lemska struktura provedena kroz cijeli glavni, temeljni tekst – u romanima
ili kraćim prozama (pripovijetkama, pričama, crticama) taj se
glavni dio, naravno, odnosi na onaj dio kojim se iznosi sama
priča, dok je kod hibridnih književno-znanstvenih diskursa
riječ o tekstu kojim se razlaže neka zahvaćena znanstvena
ili filozofska problematika. Terminom popratna lematizacija podrazumijevamo one diskurse u kojime nije lematiziran
glavni, temeljni (obično i najveći) dio knjige, već je lemski diskurs zamjetan tek u popratnim leksikografskim dijelovima
koji se obično nalaze pri kraju i služe kao metatekstualni dodatci osnovnom tekstu – u tumačima, kazalima, rječnicima,
slovarijima i slično. Treći tip lematizacije, dvostruka lematizacija, označavat će onaj diskurzivni model koji predstavlja
svojevrsnu simbiozu prvog i drugog modela, tj. onaj u kojem
je lematizacija provedena i u glavnom tekstu i u popratnim,
metatekstualnim dijelovima knjige.
2.1. Prava lematizacija
U okviru hrvatske dječje književnosti jedan od autora
koji najčešće primjenjuje lematizaciju diskursa jest Zvonimir Balog. Dvije takve Balogove knjige jesu Bonton. Kako da
postanem klipan-ica u 100 lekcija (1986) i Sto najzanimanja.
Što ću biti kad odrastem (1990), iako ih ima više koje dijele
srodan pristup. Prvu navedenu knjigu Balog koncipira kao
svojevrstan priručnik za snalaženje u životnim situacijama,
kao knjigu koja ima vruću želju da ti negdje šapne, kad ti
negdje nešto zapne (Balog, 1987: 5). Pri tome, kao i u većini
svojih knjiga, od početka ekplicitno zauzima ludičku poziciju
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koncentriranu u igri riječima i koncepcijama, tj. u prevrednovanju kanonskih (i književnih i svjetonazornih) pozicija2. Iako
jasno naglašava namjenu knjige koja se prije svega očituje u
praktičnoj funkciji poučavanja ponašanju u različitim prilikama (na ulici, u školi, u javnim ustanovama itd.), pripovjedač
od samoga početka zauzima ‘izvrnutu’, ‘iščašenu’ perspektivu kontrastirajući ‘ozbiljne’ teme ‘neozbiljnom’ narativno-stilskom pristupu. Potonja se disproporcija, primjerice,
osim u humorizaciji iskaza kao stalnom mjestu pripovijedanja, očituje već i u samom odsustvu riječi koje su tradicionalno rezervirane za bontone kao specifičnu vrstu priručnika – moraš, trebaš, ne smiješ i druge slične jezične oznake
za najrazličitije zabrane, naputke i preporuke. Štoviše, kao
odmak od uobičajenog bontonskog diskursa ističe se iznimno
aktivna uloga čitatelja: U ovoj knjizi sve je prepušteno tebi. Ti
si taj, koji će odlučiti što je dobro, što lijepo, i kako se ponašati u određenoj prilici (Balog, 1987: 5). Da bi se navedena aktivna čitateljska pozicija i praktično mogla realizirati, Balog
svjesno bira fragmentarni tip tekstualne strukture dijeleći
diskurs na nekoliko tematskih blokova: U kući, Za stolom i
te glupe stvari, Pozdravljanje – hodanje i slično vodanje, U
školi, Čuvanje okoline, U javnim ustanovama, Kako naći sebe.
Pri tome, što je za problematiku kojom se bavimo najvažnije, svaku cjelinu i formalno segmentira na poglavlja analogna
lemama u leksikografskih djelima. Tako će se u Bontonu naći
poglavlja-leme poput sljedećih: Jutro, Buđenje, Frizura i sl. U
kratkim proznim ulomcima koji zapravo predstavljaju komentar ovako, u književnom smislu shvaćene leme, pripovjedač
se uglavnom izravno obraća dječjem čitatelju potičući ga na
promišljanja o važnost uživanja u prirodi, o ljepoti samostalnog i svojevoljnog jutarnjeg buđenja, o tome da, primjerice,
2) Npr. Jedino pravilo ovoga Bontona jest da nema pravila. Za pisca ove knjige
ranija pravila su glupost (Balog, 1987:5).
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nije bitna frizura i vanjske pojavnosti već to da dječacima nije
ošišana glava s unutarnje strane (Balog, 1987: 11). U svim
ciklusima, osobito u potonjem Kako naći sebe, dominiraju
humane poruke o otvorenosti i sposobnosti pomaganja kao
najvažnijim ljudskim odlikama. Pripovjedač pri tome ni u jednom trenutku ne odustaje od vedrog tona, potičući humorne
efekte ali i ekplicitno ističući važnost smijeha i zabave: Zadaća ove knjige jest, također, da te oraspoloži, zabavi i nasmije. Jer ne može biti sretan, tko je neraspoložen i sumoran
(Balog, 1987: 5). Sličnu orijentaciju Balog nastavlja i u Sto najzanimanja. Cjeline, kojih ima 12, tu su vezane uz pojedine
tipove zanimanja te glase: Od temelja do krova, U slast, Sanje zvane putovanje, Medicinska sestrična i zvanja slična, Od
glave do pete, Vjetar igre, Između vode i vatre, mirisa i dima,
Moj djed je bio kovač, Kako sebe uloviti kako se preskočiti,
Cirkus oko nas, Najljepše zanimanje, Zanimanja budućnosti.
Unutar svake cjeline nižu se književne leme koje su nazivi pojedinih zanimanja dok tekst koji slijedi ispod svake od lema,
a koji je oblikovan kao kratka priča u stihovima o pojedinom
zanimanju, ima funkciju komentara naslovom postavljene
leme, npr. Zidar, Dizaličar, Krovopokrivač, i slično. Pjesmepriče, sasvim balogovski, humornog su karaktera i obilježene
različitim tipovima ječnog ludizma. Kao i u prethodnoj knjizi, zadržana je edukativna dimenzija uz dubok humanistički
svjetonazor. Tako, primjerice, već u pogovoru Balog govori o važnosti rada poigravajući se anagramski s fonemskim
označiteljem same imenice i naglašavajući da je rad, zapravo,
dar. Također, sasvim u skladu s prezentiranim svjetonazorom,
kao najljepše zanimanje ističe se dijete, u istoimenom tekstu
– komentaru leme Dijete.
Autor koji je također višekratno pribjegao lemskom
pristupu jest Stanislav Marijanović – u svojim knjigama o,
primjerice, fantastičnim bićima, kao i u onima o čovjeku, kojima ponekad i eksplicitno, samim naslovnim imenovanjem,
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pridodaje termin leksikografskog tipa teksta – enciklopedija,
leksikon i sl. U Enciklopediji čudovišta (2008), ovjenčanoj nagradama „Grigor Vitez“ i „Mali princ“, pripovjedački se simulira perspektiva pisanja iz pozicije čudovišta, Kakbulznadara Besprijekornog, pri čemu se prezentiran diskurs čudovišta
oblikuje u skladu s postmodernističkim igrama svjesne reletivizacije perspektiva i tipova diskursa – iskaz koji se pripisuje čudovištu, naime, tobože se ispravlja crvenom olovkom3.
Cjelokupan je tekst fragmentarnog karaktera – po poglavljima i potpoglavljima (lemama) razlažu se vrste čudovišta.
Da bi postupak zorne lemske prezentacije bio čim efektniji,
tekstualnim tumačenjima pridružuju se pripadajući crteži.
U predzadnjem potpoglavlju naslovljenom Pismo čudovišta
donosi se sustav slova za 43 glasa podijeljenih u dvije skupine,
jednu skupinu predstavljaju slova koja postoje u većini vaših
jezika (Marijanović, 2008: 186), dok drugu skupinu čine slova
koja su nalik onima koje vi ljudska bića, rjeđe upotrebljavate,
a postoje samo u nekima od vaših jezika (Marijanović, 2008:
186). Cijela je knjiga intonirana u duhu postmodernistički
osvještenih prevrednovanja iskaza i konvencija na različitim
razinama – tako se, primjerice, na kraju nalazi Pogovor gdje
se eksplicitno ističe neobičnost i jedinstvenost kao temeljno
autopoetičko načelo4, te se navodi da je primarna funkcija
knjige kako biste vi, ljudska bića, upoznali nas, čudovišta, a
istodobno i sebe same (Marijanović, 2008: 195). Kritička perspektiva promatranja pri tome je vrlo naglašena, prije svega u percepciji čudovišta suprotnoj od tradicionalne – koncepcija čudovišta dana je kao slika onih kojih se ne trebate
bojati, već se trebate bojati vaše ljudske pohlepe, sebičnosti, isključivosti, licemjerja, zavisti, bezosjećajnosti, zlobe i
3) Sličnu strategiju nalazimo već ranije u Kušanovu romanu Ljubav ili smrt (1987).
4) Obično obične enciklopedije ne završavaju pogovorom, ali ova naša je neobična
i jedinstvena, pa može tako i završiti (Marijanović, 2008: 195).
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neodgovornosti (Marijanović, 2008: 195). Postmodernistička
relativizacija iskaznih dimenzija pri tome je, gotovo poantno, intenzivirana na samom kraju gdje čudovište zahvaljuje
strpljivom gospodinu Marijanoviću na njegovu golemom
prinosu ovoj knjizi (Marijanović, 2008: 195). Gotovo u potpunosti iste narativne i strukturalne strategije Marijanović
zadržava i u Enciklopediji čovjeka (2009), a srodan pristup,
iako ne toliko eksplicitno, vidljiv je i u drugim njegovim knjigama (Kućna čudovišta 1, 2, 3, Izgubljene papuče). Enciklopedija čovjeka, međutim, zamišljena je kao svojevrstan pandan Enciklopediji čudovišta. U obje knjige, naime, narator je
isti, Kakbulznadar Besprijekorni, s time da je potonja knjiga
zahtjevnija te podrazumijeva nešto starije recipijente. Ton
kritičnosti prema ljudskom rodu ovdje je, u odnosu na prvu
knjigu, pojačan izravnim referencijama na negativne strane
ljudskih bića ali i ljudskoga društva uopće. Čovjek u očima
čudovišta biva viđen kao oholo, razmaženo, halapljivo, opasno i neodgovorno biće, osobito u postupanjima prema Zemlji
i cjelokupnoj prirodi. Obrnuta perspektiva koja je zamjetna i
u prvoj Enciklopediji u ovoj je knjizi dovedena tako do krajnje točke – u očima čudovišta pravo je čudovište upravo čovjek. Marijanović i ovdje zadržava fragmentarnu strukturu po
poglavljima (Nastanak čovjeka, Vanjski izgled ljudskih bića,
Građa ljudskog tijela, itd.) s lemskom fragmentacijom unutar
poglavlja. Možemo reći da funkciju lema zadobivaju čovjekove osobine i prakse.
2.2. Popratna lematizacija
U Kneji (1999), tekstu koji je moguće odrediti kao dužu
pripovijest, ali i kao bajkoviti kratki roman (Marjanić, 2006),
Lidija Bajuk Pecotić oblikuje priču o Janici, njezinoj pose32
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strimi Utvi Zlatokrili i Janičinu odabraniku, slugi Vančeku,
koja se odvija na prostoru Međimurja, uz rijeku Dravu. Generirajući cijelu priču iz motiva zabranjene ljubavi, pripovjedač(ica) ujedno višestruko tematizira i arhaičan seoski
život uopće, duboko oslonjen na predkršćanske, mitološke,
kao i kršćanske prakse. U svom lirskom bajkovitom narativu
Bajuk Pecotić zapravo postiže simbiozu mitološkog, kršćanskog i folklorističkog interteksta (Kos-Lajtman i Hranjec, 2012).
Poglavlja, koja imaju uloga epizoda u razvoju ljubavne priče
te zapreka na putu njezine realizacije, povezana su u jedinstven fabularni slijed koji je okončan bajkovnim završetkom
koncentriranim u motivu vjenčanja i zajedničkom odlasku
ljubavnog para u arkadijsku, mitsku kneju. Temeljni diskurs
Kneje u svojoj je biti dvojnog karaktera – ujedno i bajkolik
i znanstvenolik – gdje navedene odrednice nemaju primarno ni ornamentalni ni subverzivni značaj (Prica, 2000:204).
Potonji, znanstvenolik sloj naracije pri tome se ostvaruje u
okviru mitološkog, kršćanskog i folklorističkog bazena referencije. Induciranost etnološko-folklorističkim znanstvenim diskursom, zbog čega Kneju, primjerice, Marjanić (2006)
određuje kao primjer etno-eko književnosti5, eksplicitno se
potvrđuje tumačem mitoloških pojmova na kraju knjige. Tumač važnijih pojmova, naime, zauzima najveći dio knjige i
mnogo je više od klasičnih tumača koji se ponekad pridodaju
fikcijskim narativima. Ovaj tumač proteže se na gotovo 170
stranica – u formi leksikona u njemu se segmentirano po
pojedinim pričama/poglavljima iz Kneje studijski razlažu mi5) Propitivanjem dodira etnologije i ekologije s književnim svjetovima
moguće je uspostaviti sintagmu etno/eko književnost kojom se mogu
razumijevati književna djela koja su inducirana etnološkim, folklorističkim
i ekološkim znanstvenim djelima ili njihovim sferama, a pritom je tragom
ekološke književnosti moguće razmatrati i animalističku i radikalnu
animalističku književnost. (Marjanić, 2006:163-164)
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tološki i etnografski pojmovi vezani uz drevnu slavensku mitologiju, ali i uz folklorni život u Međimurju uopće6. Mitološki
i folkloristički pojmovi tako imaju ulogu natuknica, lema, čija
je elaboracija opširna (ponekad se komentar pojedinog pojma razrađuje na nekoliko stranica) i ostvarena uz pomoć
znanstvenih izvora i metodologije. Lematizacija diskursa, dakle, u Kneji je provedena samo u dodatku temeljnoj priči, u
popratnom leksikografskom dijelu – zanimljivo je, međutim,
da taj dio knjige, kako svojom opširnošću tako i dubinom razrade problematike, nije tek u funkciji temeljne priče već dio
koji je s njom u potpunosti ravnopravan, ali i potencijalno
samostalan (popularno)znanstveni tekst.
Popratna lematizacija provedena je i u romanu Pustolovine morskog konjica (2004) Tomislava Marijana Bilosnića. Roman u linearnom diskursu donosi priču o potrazi
koju organiziraju morske životinje ne bi li pronašle izgubljenu
zlatnu ribicu dječaka Pavla. Drugi dio knjige, međutim, predstavlja Leksikon životinja u Pustolovinama morkog konjica u
kojem se natuknički, po lemama koje se nižu abecednim slijedom, objašnjavaju različite morske životinje. Iako se ovom
popratnom leksikonu ne pridaje ni približno takva uloga kao
što je to slučaj u Kneji, težnju istinitosti i dokumentarnosti pripovjedački glas potvrđuje već na samom početku romana. U
ovodnom poglavlju, naime, obraćajući se izravno čitateljima,
pripovjedač navodi da mu je te pustolovine ispričao glavom
i repom sam morski konjic (Bilosnić, 2004: 5), no da je sve
podatke kasnije provjeravao: U enciklopedijama. U leksikonima. U priručnicima (Bilosnić, 2004: 5). Da navođenje upravo
6) Neki od pojmova koji se tumače, primjerice, jesu: ženski mitski lik, muški
mitski lik, proljeće, voda, rijeke u Međimurju, kišnica, Utva Zlatokrila, klima u
Međimurju, gora, kamen, zdenac, vile, međimurska ženska narodna nošnja,
cvetni venec, lasi, češelj, Korizma, ognjište, reljef u Međimurju, pisanica, zeleni
Juraj, Jurjevo itd.
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leksikografskih djela kao svojevrsnih ‘arhiva istinitosti’ nije
slučajno, autoreferencijalno potvrđuje upravo spomenut,
završni dio u kojem se u lemskom diskursu tumače različite
vrste morskih životinja. Time se i dodatno, osim fikcijskim
narativom, omogućuje ostvaranje osnovne funkcije knjige
kako je vidi pripovjedač, a koja je naznačena već u ovodnom
poglavlju: […] pomoći vam shvatiti i zavoljeti život u moru
(Bilosnić, 2004: 8).
U romanu trojice autora – Roberta Mlinareca, Ratka
Bjelčića i Vladimira Bakarića – Moji grafiti, dobitnika Nagrade „Mato Lovrak“ 2007. godine, lemski diskurs možemo
također zamijetiti u dodanim, popratnim dijelovima romana.
Osnovna priča, u vidu jednostavnog, kronološki postavljenog
sižea kao i u Bilosnićevu slučaju, govori o bijegu petaša Ivana
od kuće te zgodama i nezgodama na putu. Na kraju knjige,
međutim, nalaze se tri dodatka koja ne pripadaju samoj priči
– Dodatak A – Bježati ili ne, pitanje je sad!, Dodatak B – Ako
se već mora… i Dodatak C – Uh, koji likovi!. Iako nevelik dio,
i nebitan za samu fikcijsku priču koja je prethodno iznesena,
ovaj dio s trima dodatcima potvrda je fragmentarne, usustavljene lemske strukturacije. Njegova je funkcija u romanu
trojice autora prije svega ludička i humoristička, tj. korelira s
humorističko-nonšalantnim tonom koji je prisutan od početka romana. S druge strane, funkcija ovih lemskih dodataka
ujedno je i edukativna, jer se u njima, primjerice u Dodatku
B donose informacije koje s gledišta dječjeg i mladog čitatelja mogu biti od praktične koristi – korisni telefonski brojevi
(Službe spasavanja, Policije, Vatrogasaca, Hitne pomoći itd.),
internetski linkovi i sl.
Lemski diskurs u popratnim romanesknim dijelovima
vidljiv je i u romanu Krijesnici (2009) Jasne Horvat. U Tumaču
na kraju romana, naime, tumače se krijesnici, naslovni likovi,
ali i ostali mitologemi preuzeti iz slavenske mitologije koji se
motivski javljaju u samoj priči. U mitološkim koncepcijama,
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naime, krijesnici su dobri duhovi koji žive u poljima i šumama te se bore protiv zloduha čuvajući tako sela i njihove stanovnike (usp. Horvat, 2009: 200). Krijesnici u romanu Jasne
Horvat postaju provodni motiv, svojevrstan prošivni bod u
lacaonovskoj koncepciji simboličkog lanca7, koji povezuje
dvije svjetotvorne konstelacije obuhvaćene radnjom ovog
pustolovno-fantastičnog romana – zbiljski svijet suvremenog
Osijeka i fantastičan svijet drevne hrvatske mitologije. Glavni
protagonisti, osnovnoškolski muško-ženski prijateljski tandem Slaven i Iris, zahvaljujući krijesnicima prelaze iz jedne u
drugu konsteleciju nailazeći na niz zanimljivih zgoda kako u
svijetu svog svakodnevnog života, tako i u svijetu fantastičnih
mitoloških bića. Zahvaljujući upravo Tumaču na kraju romana čije su leme abecednim kriterijem poredani likovi, predmetnosti i pojavnosti drevne hrvatske mitologije8, dječjem
čitatelju omogućuje se lako snalažanje u napetoj priči. Funkcija navedenog Tumača, međutim, ujedno nadrasta dimenziju samoga romana omogućujući usvajanje dodatnih spoznaja o udaljenom svijetu predkršćanskih vjerovanja na našim
prostorima kao elementu baštinskog identiteta.
(Prodol`uva vo sledniot broj)

7) U lacanovski shvaćenom postupku prošivanja elementi pripovjednog svijeta
objedinjuju se određenim prošivnim bodom (point de capiton). Da bi se, naime,
ostvarila uspješna komunikacija, metonimijska se tvorba označiteljskog lanca
i metaforična supstitucija označitelja po Lacanu moraju u određenoj točki
zaustaviti kako bi se dotada ostvaren označiteljski lanac mogao povezati s
označenim, odnosno, s predodžbom o nekoj stvari. Stoga se u nekom trenutku
mora poduzeti rez u označiteljskom lancu, kojim se zaustavlja načelno beskonačni
tok semantizacije uslijed neprestanog postavljanja uzajamnih razlika među
označiteljima. Mjesto na kojemu dolazi do zaustavljanja u označiteljskom lancu
Lacan naziva prošivni bod (point de capiton) (Žižek 2002: 125) kojim se jezični
sustav kao načelno beskonačni performativ pretvara u konstativ konkretne
komunikacijske situacije.
8) Neki od pojmova koji se tumače jesu: bjesovi, Crnobog, Morana (Baba Roga),
Svarog, vile, Svevid, Perun, Vida, Živa, Vodan, itd.
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Драгица Шредер (Немачка)

НОВА КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
У НЕМАЧКОЈ
Дечја литература се данас у Немачкој употребљава
мултимедијално или „кросмедијал“(crossmedial), што
значи, није више само књига у оптицају, већ и филм уз то
као и истоимени диск и сл. Ту је и „All-Age-Literatur“ за сва
старосна доба.
Још 90-тих година објављује Ј. К. Роблинг књиге за
децу са тајанственим светом чаробњака, вештица и магије
(Хари Потер), што се потом медијски адаптира као филм,
компјутерске игре и књиге у ДВД верзији.То је управо и
продор на измењеном тржишту, где се више не продају
само књиге већ и други медији. Приче постају медијалне и
продају се свим старосним групама.
Такође Оскаром многоструко награђени „Господар
прстенова“(Herr der Ringe) Новозеланђанина Петра
Џексона, отвара многе могућности продаје и ширењу
књишке публике, па тиме литература за децу и младе, бар
у Немачкој, постаје масовно тржиште. Немачки аутори
фантастике су Кај Мајер „Тркачи таласа“ (Die Wellenläufer)
2003.; Кристоф Марзи „Малфурија“ (Malfuria) 2007. И
Корнелија Функе „Свет мастила“ (Tintenwelt), трилогија
2003. Године То је рекло би се „двосмислена литература“.
Данас се у продаји налазе кнјиге, видео, касете, ДВД
и ЦД-и али се најуспешнија литература за децу и младе
углавном продаје мултимедијално. Чак постоје кнјиге за
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децу и одрасле које имају цртеже за попуњавање бојама и
врло се радо купују.
На Гете- универзитету у Франкфурту на Мајни
постоје курсеви литературе за децу и младе.
Ја као преводилац и аутор сам установила, да је све
више двојезичних и вишејезичних књига откако је маса
избеглица из разних крајева света дошла у Немачку, па
се те књиге, било у којој форми користе како би се деци
приближио немачки језик уз онај матерњи којим се служе
у кући.
Обзиром да ја пишем на оба језика, српски и немачки
и преводим дела других аутора, моје двојезичне антологије
се радо читају баш од стране оних који не владају баш
добро немачким језиком, па им те кнјиге користе за
даљње ученје језика. До сада сам објавила 28 двојезичних
антологија, а радићу и даље на томе.

SRCE
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проф. д-р Васил Тоциновски (Македонија)
НОВАТА МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ
ЗА ДЕЦА И МЛАДИ
Во седумдесетите години на дваесеттиот век се јави
една нова генерација автори за деца и млади: Велко
Неделковски, Нада Зафировска, Васил Пујовски, Атанас
Вангелов, Васил Тоциновски, Благоја Крстевски, Васе
Тодоровски. Влегоа на голема врата исполнувајќи и
осмислувајќи ги страниците на периодиката наменета
за младата читателска публика. И она што е најбитно,
како и двете генерации пред нив, донесоа еден модерен
поетски сензибилитет и сопствена автохтона поетика.
Основоположниците и големите етаблирани автори за
деца како уредници во списанијата и во издавачките куќи
продолжија со својата стратегија во оневозможување
нивните творби да бидат вкоричени во книги. Тие беа
противречни на нивните творечки интереси како подхот
и естетска вредност со застарени и неупотребливи
вредности и за читателите и посебно за книжевната
критика која жестоко ги критикуваше или поточно
ги премолчуваше. Секоја чест на ретките исклучоци.
Модерниот книжевен испис за деца и млади едноставно
блескотеше со она што го создаваа Нада Зафировска
и Корнелија Шенфелд. Првата на страниците во
македонските списанија и весници, а втората во додатокот
за деца и млади на угледната Политика во Белград.
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Тоа за жал беше последната генерација автори со која
завршуваат традицијата и континуитетот на литературата
за деца и млади во современата македонска литература. И
тоа прекрасно чудо никогаш повеќе не се повтори.
Што денеска имаме или немаме и што ни се случува!
Ги нема Развигор, Другарче, Наш свет, а Колибри
во Нова Македонија најмалку е книжевен прилог.
Тоа уверливо и поразително потврдува дека овој вид
творештво е останато или поточно има избришана
историја. Колку за илустрација да забележиме дека во
Србија редовно излегуваат дваесет и едно списание за
младата читателска публика. Се поставува прашањето
кои утре ќе бидат читатели на делата што ги создаваат
македонските писатели. Нема списанија кои биле и
остануваат барометри на книжевното катадневие, ниту
пак државни или како сакате именувајте ги издавачите кои
имаат уредници и систем на рецензирање за создавање на
годишна издавачка програмата. Или едноставно речено
има сито и решето на кои и не мора да им веруваме,
но затоа пак не можеме да го одречеме постоењето што
подразбира рамновесие меѓу авторските права и обврски.
Така во мртвото море на Домановиќ се стаиле водите,
загосподариле малодушноста, апатијата и молкот, па
нормално секој се снаоѓа како умее и знае. Каде што нема
ред секако и резултатите се малубројни и кратковечни.
Оттука и не е чудно што одамна ги нема и фестивалите
како извонредна можност за дружење/комуникација меѓу
писателите од една и со децата од друга страна. Народот
мудро рекол оти само сложни браќа градат куќа.
Човекот е општествено битие и не постои и дејствува
осамено и инцидентно. Затворен во сопствениот круг
како магичен простор не може да побегне сам од себе. А
ништо во животот, најмалку уметноста и културата можат
да постојат сами за/по себе. Автори за деца и млади има,
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тие објавуваат книги, анемичната македонска книжевна
критика и натаму ги заобиколува и премолчува, иако
ги исполнуваат условите најголем дел од нив го немаат
членството во нивната еснафска асоцијација, па оттука ги
нема на манифестациите и воопшто во книжевниот јавен
простор, што подразбира оти и не можат да заработат
по некое книжевно признание и награда. Ако ништо
повеќе само како мала човечка и човечна сатисфакција
и преживување. Она што е етика на мајката природа
во која што се човекот и зборот, времето и просторот.
Фондацијата за културна и научна афирмација и
презентација Македонија презент неодамна објави избор
од најновата македонска поезија за деца и млади Нови
штурци. Прв и единствен ваков пример во македонската
практика како творечки предизвик и резултат на
неуморниот проф. д-р Христо Петрески. Изборот
почнува со Вера Андон што сама по себе според нас е
назнака за своевиден антологиски избор, зашто станува
збор за авторка со сопствен ракопис во кој непосредно
и уверливо, ненаметливо и без ронка дидактичност, од
која што најмногу боледува македонската книжевност
за млади, пее за секојдневието на детето и детството.
Таа златна слика врамена е во урбана средина. Ќе треба
некој да се позабави со неа зошто долго молчи и создава
некаде во периферијата на книжевниот простор. Да не
заборавиме дарбата треба/мора да се почитува и вреднува.
А таа во нашите состојби не е ниту една ниту единствена.
Да забелижиме оти во овој избор застапени се и Даниела
Андоновска-Трајковска, Димитар Алачки, Александра
Велинова, Филип Димкоски, Марина Мијаковска, Весна
Мундишевска-Велјановска и Ирена Павлова Де Одорико.
Авторите за деца и млади ги има од сите возрасти
кои живеат и создаваат ширум земјата. Познатиот
карикатурист Драган Поповски (Скопје) беше победник
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на конкурсот на Детска радост и тоа беше податок на
изненадување. Проверената стратегија на издавачот или
носителот на книжевниот конкурс што подразбира и
одредени обврски, се потврди и во овој случај наградената
и од сите фалена книга никогаш да не ја види светлината
на денот. Не беше даден одговор дали на надлежните им
смета новата поетика и нејзините естетски достоинства
или пак тоа што авторот не е име присутно и потврдено
во круговите на творештвото за деца и млади. Кучињата
лајат, карванот си врви, има речено народот. Поминаа
многу години до денот на авторовото самоиздание.
Во древниот Велес создаваат Лила Арсова н Соња
Гаврилова. Нивниот живот е посветен на децата, а тие
пак како писателки својата љубов им ја возвратуваат
и со книги наменети за нив. Арсова пишува поезија,
проза и едночинки во кои како јунаци се јавуваат децата,
животинскиот и растителниот свет. Таа е потврда повеќе
оти добриот педагог може да биде и добар писател.
Кои патишта водат до нив? Критичарската опсервација
на Нада Алексоска е блиска до нашите сфаќања кога
нагласува оти уметничката вредност и значење на овие
едночинки се состои во длабоката хуманост со нив да
се облагороди личноста на децата, да им се всели во
свеста разликата меѓу доброто и злото, значењето на
радоста и добрината, другарството и заедништвото.
Со тоа ја прави личноста на детето да созрева во еден
честит човек. Ако се говори за стилот во овие драмски
текстови авторката го прилагодила на возраста на
читателите и оние го проследуваат на сцена, а тоа се
децата. Затоа ќе кажам дека стилот е скспресивен,
јазикот е прилагоден за возраста на консументите. Тој е
јасен, релјефен и збиен. На крај ќе се послужам со една од
идеите на едночинките, а тоа е: Авторката пишувала
со срце, но раскажувала со душа.
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Правилата од животот логички се вградуваат и во
книжевноста како составен дел од самиот живот. Сметаме
дека таа не се дели според возраста на читателите, дека
нема литература за големи и за мали, туку има повеќе
добри или помалку добри книжевни остварувања.
Границата или ако сакате црвената линија е тука да
потсетува, да предупреди кога се преминале мерите и
притоа нештата добиваат намалена вредност. Романот
Сребрените снегови на Живко Чинго е интересно,
оригинално и високо вредносно дело. Но како лектира
за учениците во основното образование е вистинско
измачување. Едноставно таа не влегува во светот и
во свеста на младиот читател. Песната има необични
патишта. Поводите можат да бидат најразлични. А
таа, песната станува моќно оружје во изборување на
одредени права и слободи. Соња Гаврилова триесет
години е посветена на велешкото еко загадување,
втемелувач е и почесен претседател на Друштвото на
родители за грижа за здраво поколение. Таа не војува
само со акции, туку во таа функција го става и поетскиот
говор кој секако и бил поттикнат од таа мисла. Се пее
за чумата на дваесет и првиот век, за еко загадувањето
и катастрофалните последици врз човештвото. Простор
и време се родниот град Велес и неизлечивиоте рани и
поразии на четиридецениското уништување.
Во Прилеп, далеку од очите и срцето на светот со
децении живее и создава Мирјанка Ристеска. Во
нејзините книги рамноправно опстојуваат приказни
за животни, бајки, возбудливи записи во кои мотив се
познати/легендарни книжевни ликови (Одисеј, Баш
Челик, киклопот Квозимодо) и секако најмногу децата
од денешното забрзано време и урбаната превртена
средина. Најприсутни се забавачињата и учениците од
основното училиште кои ги движат приказните за детето
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и за детството како стожер на домот и семејството. Тие
се најголемото богатство во кое се прекршуваат многуте
првични и судбински егзистенцијални прашања, дилеми
и недоумици. Прифакајќи ги децата како рамноправни
партнери за дијалог Ристеска создава текст што поседува
кревкост и милозвучност, но исто така и потврдува голем
респект за темите и мотивите кои водат по сигурниот пат
до одговор за сите поставени прашања. На овие страници
ќе се задржиме уште на два автора кои по професија се
исто така педагози/магистри Ели Маказлиева и Крсте
Велески. Примери кои наметнуваат преплетување/
обединување на науката и книжевноста. Смеата и играта
на детето и детството би рекле, се постојани теми и мотиви
кај Маказлиева посветено на најмладата читателска
публика. Оттука веселоста или смешното како што милува
почесто да забележи авторката, се оној постојан извор на
нејзино поетско напојување и изразување. Станува збор
за возраст што бара многу почит и љубов, внимание и
грижа. Одговорноста пред пишаниот збор е максимална.
Тој треба да биде едноставен и строг, како што пееше
Блаже Конески, да учи и поучува, но никако, ниту во
еден миг не смее и не може да се претвори во сурова
дидактика. Тоа не го прифаќаат ниту книжевноста од една
ниту оној кому му се обраќате од друга страна. Веселоста
е среќен одбир на постапка и како поттекст во творечката
лабораторија на авторката и дава можност да ги одбегне
сите замки како опасности за кои погоре пишувавме. А
тоа текстот го прави примамлив и приемчив, едноставно
ја аргументира и оправдува својата појава, а детето има
прекрасна дружба што сигурно и позитивно го носи низ
лавиринтите на егзистенцијата.
На дружба и игра повикува и Крсте Велески. Како
проследувач и толкувач на народниот/народносниот
живот низ столетија се покажуваат традицијата и
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континуитетот не само како колективно меморирање
туку и како знак на национална идентификација. На
припомош повикуваме два негови научни труда: оној
за Воспитна работа со ученици-домци и Луѓе времиња
обичаи кои се записи и истражувања за животот и за
луѓето во Горноселието и во Крушево. Тие најбезболно
ќе не доближат и ќе ја објаснат творбата наменета за
деца и млади. Научната работа и елаборација се бави
со детските игри од градинка до основното училиште,
како дел од творештвото на безимениот народен гениј
што го бележеше и креативниот дух на Марко Цепенков.
Вонинституционалните игри од народното творештво
(детските игри, игри за предадолесценти и адолесценти,
игри за девојчиња) се игри и на новите генерации. Ако
некогаш се играло со топка од партали, денеска таа е
заменета со топка од кожа што уверливо ги покажува
свеста и совеста на малиот/младиот човек за сопствената
општествена функција.
Приказната за новата македонска книжевност за деца
и млади е бескрајна. И тоа е добро, факт што треба да не
радува. Значи има што допрва да се работи и сработи,
да се каже, покаже и докаже. Овие страници се еден
можен почеток на зададената тема. Видовме или поточно
направивме обид фрагментарно да запишеме оти има
автори што ја сакаат и така понесени пишуваат/создаваат
книжевност за најбројната и прибирлива читателска
публика. Но тоа е само почетна фаза, нека имаат и темелна
основа, но разбиени и сами по/за себе тие ниту малку не
го градат уште помалку не го афирмираат суштинскиот
систем на книжевноста која само така постои и може
да опстојува, да обезбеди своја иднина и сопствен
просперитет.
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Dušan Đurišić (Crna Gora)
CRNOGORSKA KNJIŽEVNOST
ZA ĐECU I MLADE
     Korijeni crnogorske književnosti za đecu i mlade sežu u
duboku prošlost crnogorskog naroda, u vrijeme nastajanja
prvih usmenih umotvorina na narodnom crnogorskom jeziku. Bile su to forme prilagođene uzrastu đeteta, namijenjene
vaspitanju i obrazovanju najmlađih, ali i zabavi i razonodi.
Prenosile su se s koljena na koljeno, iz generacije u gene
raciju, u istom ili nešto izmijenjenom obliku, jezički i motivski vezane za ambijent u kome su nastale. Naše narodne
tašalice, razbrajalice, pitalice, zagonetke, uspavanke, i
druge kraće forme, a kasnije, u poodraslom dobu đeteta,
basne, bajke, lirske i epske pjesme bile su prva i jedina lektira mnogim naraštajima crnogo-rske đece i mladeži. Usmeno stvaralaštvo, neprocjenjivo blago crnogorskog naroda,
zabilježeno i sačuvano za buduća vremena, bilo je, donekle,
i osnov za stvaranje pisane crnogorske književnosti i imalo
vidnog uticaja na mnoge pisce doba predromantizma, a i
kasnije.
    Začeci naše pisane književnosti, i one koja je dijelom
bila namijenjena mladima, datiraju u vrijeme stvaranja dukljanske, kasnije zetske kulture, od X do XV stoljeća, za
vladavine kraljeva iz dinastije Vojislavljevića i Balšića, a
posebno se nastavljaju u vrijeme slavne crnogorske dinastije Crnojevića. Mnogi zapisi, povelje, pisma, testamenti i
drugi oblici i tragovi prvih literarnih tvorevina nastajali su
46

NOV KRUG

1-2/2017

tada na latinskom, crkvenoslovenskom, italijanskom, ali i
na crnogorskom narodnom jeziku. U čuvenom djelu iz XII
vijeka, „Ljetopisu popa Dukljanina“, između ostalog, nalazi
se i legenda o Vladimiru i Kosari – naš prvi roman za mlade.
U vrijeme Crnojevića Cetinje postaje ne samo śedište svje
tovne i crkvene vlasti nego i kulturni centar: u prostorno
malenoj Crnoj Gori, sa svake strane stiješnjenoj od velikih i
moćnih carevina, 1493. godine počinje s radom crnogorska
štamparija, prva kod Južnih Slovena, u kojoj je štampan
„Oktoih“ (osmoglasnik) i druge crkvene knjige.
    Međutim, doba duhovne i svjetovne vladavine dinastije
Petrović Njegoš je vrijeme i procvata crnogorske književnosti, koja je u „Poslanicama“ (pismima) i drugim djelima Petra I Petrovića Njegoša (1747 – 1830) i „Gorskom vijencu“,
„Lažnom caru Šćepanu Malom“, „Luči mikrokozmi“ i drugim literarnim ostvarenjima najvećeg crnogorskog pjesnika
Petra II Petrovića Njegoša (1813 – 1851) doživjela svoje zvjezdane trenutke. Na porukama i mnogim sentencama iz dje
la Petra I, svetog Petra Cetinjskog, i Petra II vaspitavane su
generacije mladih Crnogoraca, učile da razlikuju pravdu od
krivde, dobro od zla. Veliki Vladika Rade, Petar II, začetnik
je moderne crnogorske priče za đecu („San na Božić“).
  U drugoj polovini XIX vijeka u crnogorskoj književnosti
za mlade javljaju se dva znamenita pripovjedača: Stefan
Mitrov Ljubiša(1824 – 1878) i Marko Miljanov (1833 –
1901). Ljubiša je poznat po djelima „Pripovijesti crnogorske i primorske“ (od kojih je najpoznatija priča „Kanjoš
Macedonović“) i „Pričanje Vuka Dojčevića“, a Marko Miljanov po anegdotama „Primjeri čojstva i junaštva“ i djelu
„Život i običaji Arbanasa“.
   Vrijeme druge polovine XIX i prve polovine XX vijeka u
crnogorskoj literaturi za đecu i mlade nije dovoljno istraženo
i valorizovano. Ono iziskuje temeljitiju i svestraniju obradu
od strane književnih kritičara i istoričara naše literature.
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    Crnogorska književnost za đecu i mlade od pedesetih
godina XX vijeka, kao i mnoge druge književnosti ovog žanra na balkanskim prostorima, ima moderan pristup mladom
čitaocu, kome se obraća s poštovanjem i od koga zahtijeva
aktivan odnos prema predmetu o kome se govori. U proz
nom stvaralaštvu za mlade zapaženi su romanopisci Čedo
Vuković, Stevan Bulajić, Dušan Kostić, Mirko Vujačić i
drugi i pripovjedači Mihailo Ražnatović, Mihailo Gazivoda,
Veljko Martinović, Milorad Radunović, Janko B. Vučinić,
Milenko Ratković i mlađi, moderniji prozaisti Spasoje Labudović, Slobodan Stanišić, Slobodan Vukanović, Radovan
Vujadinović, Jovo Knežević i Đorđina Radivojević. Od
naših savremenih pjesnika za đecu i mlade ističu se nekoliko pisaca rođenih od 1930. do 1934. godine: Dušan Đuri
šić, Vojislav Vulanović, Branko Banjević, Jevrem Brković,
Ivan Ceković i Spasoje Labudović, a od onih koji su se javili sedamdesetih godina prošlog vijeka, i kasnije: Milorad
L. Kalezić, Velimir Milošević, Dragan Radulović, Milutin
Đuričković i Dragiša L. Jovović.    
   Savremena crnogorska književnost za đecu i mlade stva
rana je prvenstveno u Crnoj Gori, ali i u drugim sredinama u kojima su živjeli, ili i danas žive, mnogi crnogorski
pisci (Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Vrbas). Ta literatura,
svojim najboljim ostvarenjima u poeziji i prozi, staje u
red literarnih domašaja u nekadašnjim jugoslovenskim republikama i u drugim balkanskim i evropskim sredinama.
Stoga je prioritetan zadatak naših poslenika u oblasti literature i kulture da crnogorsko književno stvaralaštvo za đecu
i mlade, u reprezentativnijem obliku - putem prijevoda i
prepjeva – bude dostupnije drugim sredinama. Prevodioci s
crnogorskog jezika na razne jezike svijeta (ta blistava duga
koja premošćuje i zbližava literature i kulture) imaju velike
mogućnosti za svoju plemenitu djelatnost.
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    Moderna crnogorska poetska i prozna ostvarenja za
đecu i mlade, sve bogatija novim formama i sadržajima,
raznovrsnija i kvalitetnija, iziskuje svestranu pažnju antologičara i istoričara literature. Odavno je nastalo vrijeme
da se iz raskošne bašte naše poezije i proze izaberu najbolji
cvjetovi.
    Prva antlogija crnogorkog pjesništva za đecu „Otkud
dolazi vjetar“ Slobodana Stanišića, u kojoj je zastupljeno
25 pjesnika, objavljena je davne 1991. godine u Titogradu.
Trebalo je da prođe dvadesetak godina da se pojavi značajna antologija crnogorske poezije za đecu i mlade „Biseri
na suncu“ Žarka L. Đurovića u kojoj se nalaze izabrane
pjesme 48 crnogorkih pjesnika. Autor ovih redova, 1993.
godine, objavio je prvu antologiju kratkih priča crnogorskih
pisaca za đecu „Uvijek ljepota“. Antologija je prevedena na
engleski (1995) i ruski jezik (1998), a knjige su objavljene
u Podgorici.
  Prilikom pripremanja antologije priča za đecu crnogorskih
pisaca nijesam uzimao u obzir broj knjiga za đecu naših
pisaca i njihov ukupni literarni opus nego isključivo kvalitet
odabranih priča. Estetski kriterijum, dakle, bio je jedino pri
maran i to sam pokušao da sprovedem do kraja antologije.
Imao sam i cilj da otrgnem od zaborava dobre priče literar
nih stvaralaca koji za života nijesu objavili zbirke proznih
ostvarenja za najmlađe.
    U antologiji „Prostrani vidici“ zastupljene su priče
pedeset i četiri crnogorska pisca XX vijeka, rođenih u
rasponu od preko šezdeset godina. Želja mi je bila da se
naši čitaoci bolje upoznaju sa dijelom proznog stvaralaštva
za đecu i mlade koje je nastalo u Crnoj Gori, ali i u dru
gim sredinama u kojima žive ili su živjeli crnogorski pisci.                                                                                                                                                                                      
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Александар Чотрић (Србија)

О КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ:
НЕ ОДВАЈАТИ КЊИГЕ ОД ЖИВОТА
Иако на први поглед не изгледа тако, теже је
и одговорније писати за децу, него за зреле људе.
Аутори за најмлађе морају добро да пазе на сваку реч
и поруку и да дуго размишљају да ли ће написано бити
разумљиво и прихватљиво онима којима је намењено.
Познаваоци литературе напомињу да ни у једној
области књижевности уметничка вредност није толико
битна као у стваралаштву за децу, али и да је то жанр
који, осим естетских критеријума, мора да задовољи и
одређене некњижевне захтеве - моралне, семантичке,
педагошке, хуманистичке... Вредно књижевно дело
за децу требало би да поседује естетске и уметничке
квалитете, оригиналност, поучност и занимљивост
фабуле, као и разумљивост дечјем и младалачком
узрасту. Већ се подразумева да литаратура овог жанра
уздиже безрезервну љубав за добро у животу, људскост
и оптимизам.
Класик књижевности Душан Радовић говорио је
да „за децу треба писати као за одрасле, само много
боље“. У књижевности за најмлађе вредна су она дела
која поштују своје читаоце, дакле децу. Стога књижевни
критичар Гојко Божовић велику грешку у литератури за
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децу види у „често присутном неопростивом степену
инфантилизма, што је непоштовање деце, као да су деца
читаоци којима треба све казати и на чију интелигенцију
не треба рачунати“.
Књижевност за децу помаже најмлађима да
одрасту, а старијима да се врате у детињство и да
боље разумеју малишане. Оно што је добро написано
за малишане, требало би да се допадне и одраслима.
Управо због тога велики песник Љубивоје Ршумовић
наглашава да он „пише за децу у људима и људе у деци“.
Квалитетна књижевност за најмлађе мора буде изнад
њиховог знања и искуства и да има и другачије значење
од оног које је деци речено.
Према књижевним јунацима обликују се и деца.
Малишани из генерације у генерацију знају све више,
имају обиље информација и све су им разноврснија
интересовања. Ршумовић сматра да данашња деца
„имају боље и више естетске критеријуме неопходне да
би се примила једна песма“ и додаје да и „одрасли, као
и деца, воле песме које имају духа, нешто од афоризма,
старе мудрости изречене на нови начин“…
О писању за најмлађе Душан Радовић овако је
размишљао: „Деца се могу сматрати народом, па је и
књижевност за децу као народна, разумљива за све,
једноставна, наивна и ведра. Ведрина! Она је за мене,
најпре, знак детињства, затим знак духовног и душевног здравља, и даље, ведрина је и повод и смисао мог
бављења литературом. Ведро мислити и ведро писати, у
смислу – једноставно, бистро, прегледно, читко, кратко и
јасно, то, безмало, значи бити сарадник Сунца.“
Један од водећих теоретичара књижевности за
децу проф. др Тихомир Петровић истиче да „дечја књижевност, као особен литерарни ток, поседује уметничке
домете равне ‘великој’ књижевности“. „Богатство и зна51
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чај ауторских остварења и појава нових имена потврђују
је као жив и пунокрван песнички израз. Значајан сегмент
у културном животу, она егзистира паралелно са књижевношћу за одрасле“, указује Петровић.
Књиге за децу могу да пишу само мудри људи, који
имају духа, који имају шта да им пренесу. Писац овог
жанра мора да разуме малишане, као што и они морају
да разумеју њега. Добра књига за децу има задатак да
забави и поучи. У књижевности за децу очигледније и
јасније су издвојени добри од лоших аутора. Ови први
пишу храбро, отворено, маштовито и с разумевањем
деце и њихових проблема. Добра, квалитетна песма разликује се од лоше, по томе што се заснива на доживљају
и искуству, што је искрена, језички богата, има логичну,
а не баналну риму, што говори о нечем новом, садржи
неочекивани обрт, задржава пажњу од почетка до краја
и подстиче на позитивна размишљања и осећања.
Проф. др Слободан Ж. Марковић неопходну интеракцију између писца и малог читаоца сагледава кроз
императив уживљавања детета у свет литературе: „Код
свих писаца за децу и у свим приповедачким облицима
израз и уметничка представа њиховог дела треба да доносе подстицај за духовну активност детета читаоца, да
му измаме став према збивању и да оно постане саиграч
- један од актера у причи“.
И управо у томе је вредност и значај књига, јер деци
омогућавају да буду у улози својих јунака или да заједно
с њима одрастају у „Павловој улици“, доспеју у „земљу
чуда“, путују „кроз џунглу“ и „пустињу и прашуму“, нађу
се на „пустом острву“, зароне „двадесет хиљада миља
испод мора“, обиђу свет за „осамдесет дана“ или слете
на „звезду КЕЦ“.
Због тога књижевно вредна уметничка дела за
најмлађе морају конзументе да испуњавају емоцијама,
52

NOV KRUG

1-2/2017

да им помогну да стекну знања, да их оплемене, изражајно обогате, развију њихову машту, да допринесу изграђивању правилног односа према породици, друштву
и народу којем припадају, као и свим другим народима
света.
Данас књига води тешку борбу за дечју наклоност
у конкуренцији телевизије, филма, друштвених мрежа,
интернета и компјутерских игрица. Зато савремене књиге
морају да имају понешто од свега поменутог и да уз усто
буду, и едукативне, и забавне, што подразумева њихову
концизност, информативност, хуморност, ефектност
и непредвидивост. Књига је незаменљив пријатељ
малишана и стога јер у њој проналазе одговоре на тешка
питања, захваљујући њој уче да размишљају и обогаћују
свој речник.
Основне карактеристике стваралаштва за децу су
да поседује васпитну и образовну компоненту, да у њему
најмлађи имају главну улогу, да је тематика примерена
њиховом узрасту, да дела нису великог обима (са
пожељним цртежима и илустрацијама), да у се у њима
налази много дијалога, акције и авантуре, уз обавезан
срећан крај који подразумева победу добра над злом.
Према недавном истраживању у Србији, само шест
процената деце читају све књиге из обавезне школске
литературе, док се остали са садржајем књига упознају
кроз дајџестиране верзије доступне на интернету и
скриптама, или посредством екранизованих верзија
књижевних дела. Један од разлога за то је и што су
нека књижевна дела са списка обавезних, који се није
мења већ деценија, постала анахрона, превазиђена,
незанимљива, док она која деца радо читају још увек
нису стекла статус прописаних.
Један од начина да се почетници у читању
заинтересују за књиге јесте и иновативност и експери
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ментисање у књижевности, управо онако како то чини
познати македонски и европски писац Христо Петрески.
Он је, поред многих других, аутор и веома успеле књиге
„Буди звезда“ у којој је налазе текстуалне, али и, што
је новина - визуелне, сигналистичке песме, које су све
одреда духовите, необичне, полетне и веселе, па самим
тим и деци врло пријемчиве.
Да ли ће деца бити читаоци или не, по мишљењу
књижевнице за децу Јасминке Петровић, „зависи од
родитеља, васпитача, учитеља, наставника српског језика,
библиотекара, издавача, Министарства образовања,
Министарства културе, медија и дечјих писаца“. „Није
фер дурити се на децу“, сматра она, „одговорност је на
нама одраслима“.
Кад је тако, онда сви поменути морају да се
максимално и хитно ангажују како писац и нобеловац
Иво Андрић не би био непознат новим покољењима. А
SOVREMEN
GLU[EC живот је неопходан.
његова је мисао: „Књиге
су потребне,
Једно не треба одвајати од другог.“
SOVREMEN GLU[EC
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Билјана Станковска (Македонија)
ВРЕМЕ ЗА СЕРИОЗНА РЕОРГАНИЗАЦИЈА
(СОСТОЈБАТА ВО ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА И МЛАДИ)
Кога се актуелизира прашањето за детската
литература, значи дека повторно се покренуваат пра
шањата за степенот на усогласеноста на содржинита на
делото со неговата функционалност во образовниот и
културен развој на младата личност. Некоординирањето
на овие две компоненти - содржината како внатрешен
чинител на делото и функционалноста како незаменлив
услов за неговата оддржливост во одреденото општество,
се најава за сериозна реорганизација на програмите
за изучување на вредностите на уметничкиот текст.
Состојбата е алармантна бидејќи веќе е загрозена
поврзаноста на делото и општеството, односно, авторот
и читателот.
А кога станува збор за детето како читател и
делото што треба да биде сфатливо за неговата возраст,
тогаш оваа поврзаност е неспоредливо чувствителна.
Проблематиката отвора низа прашања коишто водат
кон комплексни одговори и нуесогласени критериуми.
Затоа, исходот, речиси, секогаш е сомничаво прифаќан, а
новата литература само бегло се посочува во наставата.
Всушност, уште на самиот почеток, со новообјавените
дела - како нови вредности за имплементирање во
современата култура и во општеството, се прават прис
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трасни отстапувања со нивното вреднување. Секако,
конкретната пристрасност е прикриена и, речиси, секо
гаш оправдувана со аргументот за рамномерност во
застапеноста на тематската разноличност, на народноста
на авторот и сл. Особено кога станува збор за лектирните
програми. Но линерниот двиг на времето е во непо
средна врска со севкупната уметничка материја, па
затоа, потребата за усогласување на новите вредности,
односно: на новите идеи, на необичните теми, на новата
лексика и стилистиката, како и на продлабочениот свет на
фантазијата се одраз на современиот светоглед. Новото
предизвикува внимание. Појавата на новите дела - со
поинаква изразеност на внатрешна организираност во
структурата и композицијата на приказната побудуваат
љубопитство и веќе водат кон реформи. Со вревата околу
нивната појава предизвикувачки му се наметнуваат на
читателот.
Тогаш промените се неминовни, а работата е
зачудувачки усложнета од соодносот на старото со
новото.
Дали појавата на новото книжевно дело коешто сѐ
уште не се соочило со рецензентот Време и никој не го
прочитал, освен авторот и неколкумина авторитативни
зналци на литературата; а, сепак, пристрасни од лични
убедувања му одредуваат место во редот на завидните
дела со докажани вредности во книжевната уметност.
Но, изместените вредности само времено го оддржуваат
делото. Времето и детето како читач секогаш се строго
искрени во оценувањето.
Сепак, колку и да е силен и атрактивен новиот
бран, голем број на дела отсекогаш биле незаменливи
учебници и книжевни светилници во логичкиот простор
на времето. Тие книги учат и поучуваат, ја поттикнуваат
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самостојната мисла на младата личност, охрабруваат
и смируваат, влеваат верба, ја побудуваат фантазијата
и креативноста; тие се и модели во првите писмени
изразувања на идните писатели и поети. Тие книги
прочитани во детството, не се забораваат, само може
да им се навратиме во одреден период од животот и
повторно да ја доживееме приказната, но овојпат ја
забележуваме и севкупната уметничка организација
што тоа дело ја има во себе: структурата на дејствијата
што го следат елементарното дејствие (композицијата
на содржината) и, над сѐ - факторот време. Но, сега
времето е еквивалентно на возраста на читателот.
Станува збор за конкретното време, или за временскиот
агол на постоечкото време на читателот. Затоа естетското
доживување не е резултат само на фабулата.
И, еве, повторно е отворено прашањето: каква
треба да е литературата што ќе е во сооднос со возраста
на детето? Одговорот повторно е комплексен, и никогаш
целосен. Но, јасно е дека не треба да се поддржи
случајниот избор. Опасноста од несоодветната содржина
во книгите е подеднаква со сомнителните состојки на
храната што не се за конкретната детска возраст.
Книгата е уметничко дело на авторот и во него се
изразени неговите одредени сфаќања, мисли и чувства.
Но ако не ја пронашол мерата во изразуањето, ако темата
и содржината не се во податлива насока со самостојното
размислување на младата личност, тогаш: авторот има
само една книга повеќе во збирката на своите дела.
Значи, во новата книга нема ништо ново и
атрактивно, или, пак, сѐ е толку туѓо и непрепознатливо до
тој степен што детската луцидност не може да проникне
во уметничката кохерентност на делото. Тогаш се губи
посредноста со книгата, но се влошува и довербата кон
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препорачателите - воспитувачот, библиотекарот, па и
родителот- сеедно.
Ако ни ликовите, ни композицијата на содржината
не поттикнат барем искра од љубопитството што го носи
детската возраст, ако ни во еден момент не ја разбуди
MLE^EN ^ASOVNIK
детската фантазија
или не покрене бран од чувства што
ќе го насолзат или развеселат или замислат неговото
лице , тогаш таквите книги детето ги осудува на прогон
од своето детство.
Вината за неодговорноста е подеднакво голема и
на писателот и на воспитувачот. И казната е подеднакваВремето ги жигосува како лоши писатели и лоши
педагози.
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Љубинка Донева (Македонија)
КНИЖЕВНОСТА ЗА ДЕЦА ОВДЕ И СЕГА
Првите книжевни текстови за деца кај нас,
од залагалки, брзозборки и заспивалки, до малку
поопширни и посложени текстови со различни мотиви
и најчесто со дидактички пораки, ги наоѓаме во нашата
народна книжевност. Во 19 век, големиот Г. Прличев и
неговиот современик К. Миладинов, исто така твореле
за деца. Што всушност подразбираме под поимот
книжевност за деца? Во Естетиката на комуникацијата
и литературата за деца (Македонска реч, Скопје 2012),
д-р Виолета Димова објаснува: „Поимот литература
за деца е синтагма од зборот деца и литература, што
самото по себе означува дека се работи за посебен тип
дискурс. Според многу дефиниции, нејзината посебност
произлегува, пред сè од посебниот, специфичен читател.“
Тој, денешниот специфичен наш читател, децата, во мигов
што го живееме, се ставени пред многу предизвици
и искушенија, во сите области на животот. Нагласено
моќната информатичка технологија се заканува целосно
да ги зграпчи децата на своја страна и перфидно да ѝ го
испразни умот на чистата човекова есенција, и покрај
другото, да го употреби како инструмент за профит и
доминација. При тоа, се настојува од децата да оформи
идни послушници и слепи следбеници на моќниците, без
критички став и сопствено мислење. Книжевноста за деца
сепак може да се спротивстави и да ѝ конкурира. Тоа е
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видливо зашто сѝ уште, со некои свои читатели, Алиса се
„губи“ во земјата на чудата, Пипи Долгиот Чорап палавее,
Малиот принц советува...Тука некаде заталкале или
се кријат и чирачето Лапе на Ивана Брлиќ-Мажураниќ,
русото перче на Мика Антиќ и јунаците на Љ. Ршумовиќ...,
а некои од нив преку Книгата за џунглата на Киплинг,
можеби и стасале таму... Притаени некаде, веројатно
чекаат да се покажат и лошите деца на Горан Бабиќ и
да „распалат“ по новава технологија. По завршувањето
на Втората светска војна, децата од регионов го „живеат“
својот детски уметнички свет преку текстовите на тогаш
значајни автори. Почнувајќи од Цицибан на О. Жупанчич,
јунаците на Бр. Ќопиќ до Јан Бибијан (на Елин Пелин),
до Зоки Поки на О. Николова... Со „Шеќерното дете“,
Славко Јаневски, а подоцна и П. М. Андреевски со
Шарам Барам, македонската книжевност за деца се
израмнува со веќе афирмираните европски литератури
за деца. Излегувањето на повеќе списанија за деца, ја
поттикнува и збогатува македонската книжевност за
најмалите и најмилите и таа расне, се надградува и
усовршува и содржински и уметничко-естетски. Како и
децата, и книжевноста влегува во тинејџерска возраст и
преку списанијата ( Титов пионер, Другарче, подоцна Наш
Свет, Росица др) и делата на некои автори, израснува и
се зацврстува и си придобива трајни љубители на овој
вид книжевност (дури и возрасни читатели, како книгите
на Горјан Петревски, Киро Донев, Стојан Тарапуза и
др.). Едно време, книжевноста за деца кај нас, како да
беше во експанзија, а по распаѓањето на поранешната
татковина, како и во другите области на животот, така и
во книжевноста за деца, нештата застанаа или дури се
вратија назад. Како и да е!...
Неколкумина наши современи автори, сфаќајќи
ја потребата од нови (специфични и најпосакувани)
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читатели, настојуваат да раздвижат, да поттикнат и
поддржат и свои нови колеги, автори кои се свртени кон
новиов свет на современите деца. А нашите читатели
од иднината, кои сакаме да ги придобиеме сега, се
многу умни и пребирливи. Нивниот свет не е веќе само
природата, љубовта кон животните и палавостите,
баба,дедо, тато, мама, бато... Сегашните идни читатели
не ги интересираат само залагалки со рими(чки) и
певливи стихови од типот: чирибу-чириба, тралала и сл.
Нивниот свет е и светот на компјутерските игри,
светот „збогатен“ со многу насилство и со вредности
кои родителите ги (о)ставаат преплашени или барем
ги оставаат зачудени. И ним, на денешните деца, им се
потребни урбани херои, силни, умни, но и сочувствителни,
енергични, праведни... А токму литературата за деца
има задача, преку естетски издржана комуникација да
ги воведува во негување на етички вредности содржани
во овој вид книжевност. Не дека недостасуваат такви,
но потребни се ликови, на некој начин врсници, со кои
детето праведник, морално, свесно и детето борец,
ќе се поистоветува, ќе се идентификува и расне, ќе се
надградува и ќе оформува свој свет. Потребни му се
урбани ликови (зашто руралните како веќе да исчезнаа)
кои ќе го потпомагаат и крепат тоа раснење, а при тоа
и ќе го радуваат. А естетиката ќе се згусти ако при тоа и
директно и непосредно го орасположуваат својот млад
читател. Лесното „дружење“ со децата, сè уште го има кај
Стојан Тарапуза, Велко Неделковски и други, но потребен е
еден и поинаков пристап кон младиот читател и поинакви,
посовремени содржини. Досегашната книжевност за
деца ја определуваат неколку карактеристики. Меѓу
нив, важно место има улогата на детето во текстот;
темите одговараат на возраста на децата; текстовите се
релативно куси, напишани се на едноставен јазик близок
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до децата. Во текстовите за помалите деца нужни, а и
присутни се и ликовни илустрации. Ритамот и играта исто
така се битни во создавањето комуникација со децата, а
со тоа и допир и врска на децата со книжевната уметност.
Во книжевноста за деца поприсутни се дијалозите кои
би требало дискретно да подучуваат. Не е недостаток
отсуството на описи кои би го оптовариле текстот.
Авторите настојуваат да внесат авантури преку кои исто
така ја протнуваат воспитната компонента и најчесто
во оваа книжевност, се сугерира среќен крај. И тоа е во
ред и е потребно. Современото живеење пак бара да се
укаже на реалноста во која се живее и дека не секаде
и не секогаш светот е убав. Не грубо и директно, туку
суптилно, топло, авторите треба да му покажат на малиот
читател, дека борбата со животот не секогаш е успешна
и дека не сите луѓе се здрави, активни и радосни. Светот
на децата е загрозен од немањето време на родителите
(за барањата на децата), отсуството на квалитетна грижа
за квалитетно детство, оптовареноста со материјални
потреби и добра и слично. А демнат чудовиштата на
денешницата, првенствено преку загрозеноста на
живиот свет, природата, самиот живот директно. А стари
теми се алкохолот, дрогата и особено, урбаното и речиси
насилничко однесување, така што задачата за писателот
кој сака да им се доближи на децата е прилично
одговорна. Отсуството на емпатија, негувањето на
љубовта кон науката, спортот и уметностите, исто така ги
има или многу малку или воопшто ги нема. Недостасуваат
и драмски текстови за деца, бајки (авторски) за
поттикнување и развивање на фантазијата на децата
како најподатен „терен“ во кој може да се избега од
притисокот на динамичното живеење, а како придобивка
да се разбранува имагинацијата. Имагинацијата пак е
предуслов за силни личности чиешто оформување е
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задача на книжевноста за деца. Оваа празнина, пред
некое време се обиде (успешно) да ја пополни Христо
Петрески со Антологијата на драмските текстови за деца
(2013) и Антологијата на авторски бајки за деца (2014).
Неуморниот и прониклив Раде Силјан пак, ги состави
антологиите на македонската поезија и на македонската
проза за деца. Со тоа ја пополни присутната празнина и
ја разбуричка застоеноста. Како и возрасните и децата на
нашево време се и жртви на ретки болести, на осаменост,
изолираност, дури и депресивност, која пак најубаво
може да се победи токму преку занимливи книги кои
ќе ги заинтригираат и раздвижат децата. Нужно е
нивниот отпор кон читањето книги, да се разбие преку
весели, забавни содржини и форми кои не се здодевни.
Своевремено, цртаните филмови за деца, го привле
куваа вниманието токму преку уметничкиот склад
меѓу формата и содржината. Волт Дизни, своевремено,
децата на светот ги придоби покажувајќи ги обичните
нешта на необичен начин. Позната е неговата уметност
за спријателување со најмладите, на пример, со меур
чињата што клокотат, и преку кои им покажува на
децата дека водата и правот заедно, оживуваат, го
покажуваат раѓањето на самиот живот. Така Дизни
ги воведува своите обожаватели и во мистериите
на науката. Содржински, во книжевноста што им е
наменета ним, децата се запознаваат со борбата меѓу
доброто и злото, со неправдите, со итрината и глупоста
и со сè она со што светот на децата треба и мора да се
збогатува. Телевизиите помагаат со визуелниот дизајн и
со тоа придонесуваат во развојот и негувањето на здрави
личности. Новата технологија и алчноста за профит пак, ги
донесоа видеоигрите во кои насилството (независно што
се крие зад плаштот на борбата меѓу доброто и злото) и
суровоста се доминантни. Токму имајќи ги предвид сите
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околности во кои растат денешните деца и влијанијата на
различните видови медиуми врз психологијата на децата,
ние се обидуваме да ги воведеме сегашниве деца во свет
во кој нема само да внимаваат како да се борат со злото
(кое за жал е сè поприсутно), туку ќе ѕирнат во себе и ќе
ги разоткриваат своите квалитети и дарби, а тие ќе им
покажат дека тие развиваат самодоверба и го зацврстуваат
чувството на самоувереност и моќ. А дарбите кај човекот,
вклучително и кај децата се неисцрпни. Најпрвин, нужно
е да се развива чувството на емпатија и на свесноста за
улогата на човекот поединец во севкупните текови на
човештвото. Возрасните се должни да им покажат на
децата дека најважно за човекот е човечкото во него.
Ова од причина што современиот начин на живеење е
полн со несреќи, нечиста околина, болести, глад, војни...
Во книгата Царка Ветерка, Љ. Донева внесува нови
теми во македонската книжевност за деца (зборувајќи за
хендикепираните и различните), упатува зошто треба да
се има цел (поттикнува на спознајност, на когнитивност),
дискретно подучува на љубов кон јазикот и упатува кон
науката и уметностите, а покажувајќи и кон духовните и
материјални вредности на човештвото. Непретенциозно,
го посочуваме примеров со оваа книга, зашто (пред да
биде објавена), содржините од истата беа „испробани“
преку директна комуникација со многу и блиски деца
и се виде што нив ги интересира. Докажано е дека
децата најдобро учат преку игри. А во најсовремената
книжевност за деца, тоа е повеќе од потребно. Во самото
книжевно дело, потребни се инвентивни игри кои ќе
го заинтригираат читателот, како на пример јазичните
игри кај Велко Неделковски. Повеќе од потребно е да се
нагласува грижата за чиста околина, зашто сè повеќе се
затрупуваме со ѓубриња и отрови. Ова не значи дека во
нашата книжевност за деца не се обрнува внимание на
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тоа. Значи дека треба „поагресивно“ да ги учиме децата
на заштита на околината и светот во кој живеат, но тоа
да биде на извесен начин интерактивно. Убава би била
соработката и со наставниците кои се занимаваат со оваа
дејност. Најновата книжевност за деца бара и од писателот
и од читателот активност и поединечна и меѓусебна. Не
само прочитување и задоволство од прочитаното, туку
акција. Најновата книжевност за деца треба да поттикнува
на истражувања, експерименти, па дури и „опасности“
(условно кажано) кои ќе ја зацврстуваат самодовербата
кај децата и ќе движат напред. Заради сето погоре
кажано, редно е да
посочиме
дека
треба да се пофали
^ADOROT
E VE^NA
TEMA
иницијативата на Христо Петрески и Трајче Кацаров за
ново списание за деца, во кое ќе има место за автори
кои на вистински начин во центарот на својата книжевна
уметност, го ставаат младиот читател имајќи го и како
советник и критички настроен соговорник, слушател и
показател на насока кон која треба да се продолжи.
^ADOROT E VE^NA TEMA
носете чадор
и во лето и во зима
и во пролет а не само во есен кога кал има
носете чадор и кога надвор облаци нема
чадорот е вечна тема, а дождот
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м-р Жаклина Михајлова (Австралија)
КНИГИТЕ ЗА ДЕЦА – ПРОЗОРЕЦ КОН СВЕТОТ
Книгата е средство за поттикнување на имагинацијата.
Ален Бенет

Истражувањата во светот без двоумење укажуваат
и докажуваат со факти, дека за потполн и правилен развој
на детето најважни се првите три години од животот,
каде што тоа се стекнува со вештини кои го потпомагаат
на долги стази когнитивниот, интерперсоналниот,
емоционалниот и говорниот (јазичниот) развиток кај
детето. Во овие критични три години мозокот на новиот
човек рапидно зрее и е чувствителен на средината
во која се развива или недостигот на позитивната за
развој средина. Токму, во овој период од животот се
воспоставува взаемна врска помеѓу лингвистичкото,
емотивното, когнитивното и регулаторните системи на
една личност. Темелот за интелектуалната надградба на
идниот човек се гради со материјалот од средината што
го опкружува дома или во предучилишните установи.
Највлијателна сила за воспоставување на односот помеѓу
родителите и децата ја има КНИГАТА, која им помага
трајно да воспостават меѓусебни навики, вредности и
доблести. Кога родителите им читаат на своите деца
тие имаат можност постојано, со одбран, богат јазик, со
емоции и љубов да комуницираат и на своите деца да им
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ги откриваат книгите, да им го откриваат светот, јазикот и
концептот за животот.
Познатиот детски автор во светот ДР Сеус вели:
„Да научиш да читаш и да ти читаат значи да патуваш во
нови места“! Буквално значи да се научат нови работи
во смисла на развојот на детето, а метафорично да се
отворат нови погледи и прегледи во животот.
Психолозите, специјалисти за когнитивниот и
општиот развој на детето се позитивно категорични дека
најважното место за развојот на детето го има книгата.
За таа цел, во развиените земји се прават специјални
програми со кои на родителите им се даваат книги за да
им читаат на децата. Тоа се прави организирано, упорно
и систематски.
Кога е најдобро да почне да му се чита на детето?
Истражувањата покажуваат дека на детето треба
да почне да му се чита секојдневно, рутински уште
додека е во утробата на мајката. Евиденцијата (B. D.
Debaryshe, “Joint picture-book reading correlates of early
oral language skill,” Journal of Child Language, vol. 20, no.
2,1993) покажува дека децата на кои секојдневно им се
чита во одредено време, уште на осум месечна возраст
покажуваат јазични способности. Експерименталните
студии покажуваат дека е важно и како им се чита на
децата, со каква интонација, со каков глас, но и како
се дискутира во врска со сликовницата , т.е. книгата.
Читањето низ ликови и во дијалог, придонесува најмногу
за напредок во писменоста кај децата. Овој модел
истражен кај мајките на двегодишни деца, се применува
во градинките и предшколските установи ширум
светот(G. J. Whitehurst, F. L. Falco, C. J. Lonigan et al.,
“Accelerating language development through picture book
reading,” Developmental Psychology, vol. 24, no. 4, 1988. ).
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Зошто е потребно да им се чита на децата уште од
најмала возраст?
Секој родител се стреми да одгледа интелегентно,
паметно и образовано дете. За да се постигне тоа на
децата треба да им се покаже виделината. Сигурно,
најдобар прозорец кон светот е книгата. Читањето на
деца помеѓу 2 и 5 годишна возраст има повеќе добробити:
1. Родителот гради цврста врска со детето (Мо
ментите на читање придонесуваат меѓусебно гушкање,
љубов, сигурност и мир)
2. Академски развој (Современите студии
покажуваат дека децата на кои им е читано од најрана
возраст имаат позитивни навики кон учењето и след
ствено сериозно и со интерес учат и го сакаат формалното
учење)
3. Развиени говорни способности (Уште кога
детето ги учи првите зборови, ако се ги врти страниците
на сликовницата и ако се обидува со неразбирлив јазик
да чита, тоа „читање“ покажува дека детето има веќе
развиен смисол за писменост)
4. Основни постапки при читањето (Децата на кои
им е читано имаат поим за збор, за реченица, можат да го
покажат и поврзат значењето на зборот со сликата, знаат
како се чита, од лево на десно, како се отвора книгата,
како се вртат страниците...)
5. Усовршување на јазичните способности и
имагинацијата (Убавите сликовници и нивното читање
се поврзани со способноста за разбирање на јазикот во
предшколската и школската возраст)
6. Логичното размислување (Најважниот фактор на
развојот кај децата е имплементирање и усовршување
на разбирањето за апстрактен концепт, употреба на
последователни и логички сценарија, препознавање на
проблемот и ефектот од истиот и употребата на расуду
вање кај малите мислители)
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7. Прилагодување на промени (ако има проблем
со новонастаната ситуација во животот, тежок период
и слично, прераскажувањето на некоја приказна дра
матично ќе придонесе кај децата нормалното сфаќање
на постоечката состојба)
8. Зголемување на концентрацијата и дисципли
ната (Откако ќе почнат да разбираат за што се зборува
во книгата, степенот на концентрацијата, меморијата и
сопствената дисциплина кај децата ќе се зголеми)
9. Знаењето дека читањето е задоволство
(Истражувањата покажуваат дека децата на кои редовно
и рутински им е читано ја одбираат книгата пред видео
игрите, телевизијата, ајпедите и слично)
10. Децата се сигурни во себе (Децата на кои
им е читано или читаат стануваат посигурни во себе,
партиципираат во сите активности во градинката или
училиштето, добиваат нови искуства и полесно се прила
годуваат на животот)
Кога треба децата да почнат да читаат?
Македонскиот јазик е фонетичен и читањето лесно
се учи. Ако детето покажува интерес веднаш треба да
се поттикнува и да му се овозможи читање. Во земјите
со англиско говорно подрачје (англискиот јазик не е
фонетичен) децата почнуваат сами да читаат на 5 години
и низ добро осмислени книги и рутина за читање во
училиштата, веќе на 6 години самите читаат комплицирани
книги, некои дури и по 50 страници. Кај нас, моментниот
образовен систем во прво одделение на македонски јазик
им овозможува на учениците да ги научат буквите од
азбуката, но не и да читаат!!! На оние деца кои доаѓаат во
прво одделение со веќе научена азбука и кои читаат не им
се овозможува индивидуална програма за усовршување
и унапредување на знаењето според сопствените
капацитети. Со други зборови – се тапка во место!
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Какви книги им се потребни на децата?
Децата ги привлекуваат книгите со убави илустрации, живи и шарени бои, книги со интерактивни
активности, книгите кои можат со сите свои сетила. Колку
ќе се заинтересира и задлабочи детето во книгата, зависи
од возраста на детето од неговиот личен стил на учење и
од вниманието кое му го посветуваат возрасните. Секое
дете е уникатно и учи на свој начин. Истражувањата
покажуваат дека сите луѓе поседуваат способност да
ги употребуваат сите или неколку стилови на учење,
но еден од нив е доминантен. Умешноста на учителот,
откако детето ќе стане ученик, е да го открие стилот на
учење на ученикот и целото откривање на концептот да
го прави низ индивидуалната призма на ученикот. За таа
цел потребно е да се издаваат и печатат книги за деца кои
ќе бидат скроени според теркот на стиловите за учење
кај децата. Така книгата ќе се доближи до широкиот
дијапазон на интереси кај децата.

Логичен
Со слушање

Визуелен

Стил на
учење

Аудио

Социјален

Самостоен
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Сликовниците наменети за најмалите треба да ја
осликуваат природата, системот на вредности, околината
и традицијата каде што живеат. Со книгите од домашната
атмосфера децата ќе се поистоветуваат многу повеќе,
отколку со книги кои им се апатични, далечни и туѓи. За
најмалите, доволни се по неколку зборови на страница
на сликовницата, но концепциски осмислени, одбрани за
лесно помнење. Во раното детство им се читаат и потешки
сликовници на децата, кои треба да ја разберат суштината
на текстот во нив. За да се случи учење, родителот или
учителот , континуирано поставува прашања во врска со
текстот, со илустрациите, со детаљите во сликовницата,
го остава детето да предвидува што ќе се случи на
следната страница или откако ќе се заврши книгата, се
размислува што сега се случува со главниот јунак, на
пример. Една сликовница се препрочитува повеќе пати
и детето се насочува кон драматизирање на делови
од сликовницата, кон проценување и повторување на
вредностите и поуките од неа. Милион активности можат
да произлезат од една сликовница и пожелно е да се чита
повеќепати, можеби и повеќе месеци. Двете поважни
стратегии за читање, кои експертите ги посочуваат се
гестикулирањето и имитирањето на движењето на
телото, како и вербалната рутина при читањето. За оваа
намена се пишуваат специјални книги. Македонската
народна литература изобилува со приказни, народни
песни и слични детски умотворби, кои од колено на
колено се пренесувале низ генерациите. Потребно е да
се фрли поглед кон тие важни умотворби, фантастични
приказни, брзозборки, поговорки, детски вербални игри
, да се упрости јазикот, да се илустрираат и отпечатат, за
да можат, за доброто на идните поколенија да се користат
изворни матерјали.
Многу родители не ја гледаат предноста на книгите
во развојот на децата, а кај нас и општеството не се
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занимава со книгите за најмалите, со други зборови,
литературата за нашите најмали читатели, за жал , скоро и
не постои. Сликовниците, оние оригиналните, се скапи за
креирање, уште поскапи за издавање. Речено народски,
оваа година, во Македонија на раце можат да се избројат
сликовниците што се издадени од домашни автори.
Друго прашање е дали се квалитетни и за која возраст
одговараат? Скоро е сигурно дека во книжарниците
најмногу се продаваат во светот одамна излитените
приказни за Снежана, Црвенкапа, Волкот и седумте
јариња и слично, кои се издаваат во оригиналната
морбидна форма и текст, така несоодветни за денешните
деца. Се издаваат ископирани странски боенки, кои во
недостаток на квалитетни македонски сликовници им
се нудат на децата како книги. Вредностите за развојот
на нашите идни поколенија се градат на туѓи основи. На
децата уште од најмала возраст им се всадува пораката
дека туѓото е подобро и дека ние не вредиме доволно, а
со тоа и дека они се безвредни.
Нема национална стратегија која би ги стимулирала
издавачите да издаваат вакви скапи, а полезни книги
за деца. Писателите за деца ги чуваат своте текстови
со години во фиоките. Малку подобра е ситуацијата со
поезијата за деца. Поетските детски книгички полесно
се издаваат самостојно, поефтини се, но не допираат до
читателот, до детето, заради тоа што наставните планови
и програми се нефлексибилни и не оставаат простор,
учителот да ги внесе новоиздадените, современи дела
на своите часови.
Илустратори за детска литература во Македонија
не се школуваат, а и тие неколку што ги има се самоуки.
Оние, малкумина писатели за деца, кои успеваат да
издадат сликовници, најчесто приватно, поминуваат
незабележливо, зашто никој од академските професори
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по национална литература, детска литература, маке
донски јазик, методика на јазикот или советници од
оваа област, доброволно не ги анализира избраните
дела и професионално (како најповикани) не укажува на
предностите, вредностите или слабостите на издадените
сликовници и книги за деца.
Состојбата во Македонија со сликовниците и кни
гите за најмалите читатели е алармантна. Неколку
невладини организации ни подбутнуваат програми, кои
не се соодветни за нашиот јазичен систем. Книгичките
што ги промовираат и со кои ги подучуваат децата се лошо
преведени на македонски јазик и создаваат конфузија
кај новиот читател. Јазикот е жива материја, значи со
секојдневна погрешна употреба на конструкцијата на
речениците, со позајмени и извитоперени зборови се
менува, а со тоа менување е претсостојба за прифаќање
на неправилностите и констатирање на промените, т.е.
помирување со нив.
Планирањето на развојот на специјална програма за
книгоиздателствата и за промовирање на националните
и социјалните вредности кај децата во најрана возраст,
треба да е комплексен проект со стабилна , разновидна и
темелна стратегија, во кој ќе се слушне зборот на одбран
Совет во кој се вклучени врвни учители, професори,
психолози, педагози, но и учители кои директно работат
со деца.
Од петте примероци кои авторите и издавачите
задолжително ги даваат на НУБ „Климент Охридски“, за
издадената книга, еден примерок треба директно да се
упатува до гореспомнатиот Совет, кој би давал препорака
и повратна информација за квалитетот на книгата и
гледано од различен аспект, би посочувал изборна
програма. Во училиштата треба да се креираат нови
форми за промоција на книгата за деца, на приказните во
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нив, на уметничкото што треба да ги привлече децата кон
читање. Секоја започната иницијатива од овој вид треба
да опстане, да ги издржи сите препреки и професионално
да се избори за достојно постоење.
Добрите книги за деца, добрите сликовници се
инвестиција во иднината. Францис Бекон рекол:„ Некои
книги треба да се пробаат, некои да се проголтаат, а само
неколку можат да се соџвакаат и сварат“. Добрата книга е
крвоток за душата и кај малите и кај големите. Всушност,
MOJATAкнига
PESNA
вели Р.Д. Куминг „Добрата
нема крај“.
(авторката е учителка по македонски јазик,
едукатор и писател за големи и мали)

MOJATA PESNA

јас сум птица
со две крила
а без нив јас
не сум птица
и да (по)летам,
летам и (с)летам
би немала
сила
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Славица Дабевска - Кировска (Македонија)

ЛЕКТИРАТА И СОЗДАВАЊЕТО НОВИ ЧИТАТЕЛИ
Лектирата и лектирното читање е од огромно
значење во подигањето на вистинските вредности кај
младиот читател. Долгогодишното искуство покажува
дека образовниот триаголник: наставник - родител –
ученик треба сите сили да ги насочат во тој правец, кој
за жал години наназад лектирата се помалку е застапена
на часовите по македонски јазик. Методиката вели: Со
читањето се усвојуваат темелите на јазичната вештина, а
вештината на читање е база, не само за мајчиниот јазик...
таа е претпоставка за учење на сите подрачја и учество
во сите сфери на општествениот живот.
Вештината на читање, освен задоволство во умет
ничкиот дел, го подготвува читателот за сите облици
на делување. Таа е клучна и за разбирање на туѓите
мислења, како и за артикулација на сопствените ставови.
Темел на демократијата – да се разберат другите и јасно
да се искажат сопствените потреби и ставови.
При изборот на содржини треба да се внимава
на следниве компоненти: литературно – уметничката
вредност на делото и педагошко - психолошката подоб
ност, содржински да одговараат на возраста на ученикот.
Главната цел е детето да го засака читањето и
да стекне навика за читање. Исто така, при изборот на
книгите во наставата треба да се внимава на нивната
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поврзаност со програмата, таа да е еден вид на илустра
ција на градивото кое траба да се усвои.
Значаен критериум е разноликоста да може секој
ученик да пронајде нешто што ќе му се допадне. Дали
содржината е привлечна, одговорот ќе се добие ако се
поведе дискусија која ќе ни послужи како “преглед “
кои текстови ги привлекуваат децата за да можеме да
создадеме читатели.
Целта ни е ученикот да го претвориме во читател
и читателски разбирач. Ова е битна компонента при
изборот на содржините за учебниците и списанијата.
Бидејќи наставникот има централна улога и место
во наставно-образовниот процес кога се во прашање
лектирата и создавањето нови читатели, подготвивме
еден може прашалник – потсетник.
Прашалник за наставниците за
лектирата во основното образование
I. Проценки за изборот на лектирите
1. Дали е направен соодветен избор на лектирите
според наставните програми?
а) Направен е добар избор (застапени се дела од литера
турното творештво според програмата)
Наведете показатели за оценката:
б) Не е направен добар избор на делата
Наведете показатели за оценката:
На пример: еден од показателите е дека изборот не
одговара со возраста на ученикот; друга оценка е дека
не соодветствува со програмата за работа...
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2. Дали со изборот на лектирите им се овозможува на
учениците да се запознаат со различно литературно
творештво?
• Басни, бајки:		
		
Да
Делумно
Не
• Приказни, раскази, сказни:		
		
Да
Делумно
Не
• Стихотворби (песни):
		
Да
Делумно
Не
• Романи за деца:
		
Да
Делумно
Не
• Драмски текстови:
		
Да
Делумно
Не
• Гатанки, поговорки:
		
Да
Делумно
Не
3. Дали е преголем бројот на лектирите ?
		
Да
Делумно
Не
4. Дали се лектирите соодветни на возраста на децата?
		
Да
Делумно
Не
5. Треба да се обработуваат:		
		
• 3 лектири
		
• 4 лектири
		
• најмногу до 5 лектири
		
• може да се обработат повеќе од 5 лектири
6. Од лектирата може да се изостават некои дела?
		
Да
Делумно
Не
7. Дали е направен соодветен избор на лектирите од:
• македонски автори
		
Да
Делумно
Не
• автори од другите заедници во РМ
		
Да
Делумно
Не
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• автори од други странски народи и култури
		
Да
Делумно
Не
II. Проценка за јазикот, стилот и речникот на којшто
се напишани лектирите
1. Јазикот на којшто се напишани лектирите дали е
соодветен на возраста на учениците?
		
Да
Делумно
Не
2. Дали јазикот на којшто се напишани лектирите во
сите избрани дела е разбирлив за децата?
		
Да
Делумно
Не
3. Дали е соодветен речникот што се користи во
приказните, бајките, басните, сказните, расказите,
стихотворбите и сл.?
		
Да
Делумно
Не
4. Дали со лектирите се збогатува детскиот речник?
		
Да
Делумно
Не
5. Дали е добро контролирана должината и струк
турата на речениците во текстовите што се обра
ботуваат во лектирите?
		
Да
Делумно
Не
III. Проценки за тематиката на лектирите од аспект
на возраста на учениците
1. Во сказните, приказните, бајките... дали има
содржини кои предизвикуваат страв кај децата?
		
Да
Делумно
Не
2. Дали во песните, стихотворбите, приказните...
има и се повторуваат едноставни, банални и здодевни
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описи за природата, годишните времиња, расте
нијата, животните и сл.?
		
Да
Делумнo
Не
3. Дали случките и настаните во реалистичните
детски раскази им се блиски и познати на децата?
		
Да
Делумно
Не
4. Дали случките и настаните се духовити, интересни,
привлечни и поучни за децата?
		
Да
Делумно
Не
5. Дали детските ликови се опишани како снаодливи,
умни и итри во однесувањето со возрасните и
врсниците?
		
Да
Делумно
Не
6. Дали навиките на децата што се поврзани со
случките и настаните се својствени за таа возраст?
		
Да
Делумно
Не
7. Дали темите на бајките, приказните, расказите,
сказните... се соодветни за децата на таа возраст?
		
Да
Делумно
Не
8. Дали има трагични и морбидни случки и настани кои
се вознемирувачки за децата од таа возраст?
		
Да
Делумно
Не
9. Дали има доволно раскази или други творби преку кои
децата можат да откриваат фантастични нешта поврзани
со светот на животните и растенијата?
		
Да
Делумно
Не
10. Дали децата на оваа возраст ги разбираат
содржините на ваквите творби и можат да извлечат
што е клучно и поучно од нив?
		
Да
Делумно
Не
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11. Дали во лектирите се повторуваат премногу исти
теми и мотиви?
		
Да
Делумно
Не
IV. Проценки за уметничкото ниво на лектирите
1. Како го проценувате придонесот на лектирите
за поттикнување на учениците за забележување и
доживување на убавото (јазик, стил, описи и сл.)
Солиден
Делумен
Недоволен
V. Проценки за уредувањето на текстовите
и визуелните прилози во лектирите
1. Со уредувањето на текстовите и визуелните прилози
во лектирите (илустрации, слики, стрипови и сл.) дали
се исполнети педагошките и графичките стандарди?
		
Да
Делумно
Не
2. Дали има визуелни прилози со кои се поттикнува
вниманието и заинтересираноста на учениците за читање
на лектирите?
		
Да
Делумно
Не
3. Дали илустрациите и другите визуелни прилози се
соодветни на тематиката?
		
Да
Делумно
Не
4. Дали илустрациите се ликовно-графички квалитетни
и разбирливи?
		
Да
Делумно
Не
5. Дали е соодветен фонтот на буквите во изданијата
на лектирите?
		
Да
Делумно
Не
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ТВОРЕЧКА РАБОТИЛНИЦА
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Božidar Proseǌak (Hrvatska)
ŠUNKA ZA PREDSJEDNIKA DRŽAVE
Markov tata bio je gradonačelnik i dječak je bio na
njega ponosan. Ali, već nekoliko dana otac je bio na velikim
mukama. Dugo je navečer razgovarao s mamom. Lice mu je
bilo jako ozbiljno i zabrinuto.
- Predsjednik države dolazi u naš grad! – rekao je tata.
- Pa to je baš lijepo! – nasmiješila se mama.
- Da, ali ja sam još prije nekoliko mjeseci obećao predsjedniku ću mu darovati šunku ako posjeti naš grad!
- Zašto baš šunku?
- Zato jer je naš kraj nadaleko poznat po dobroj hrani i
zdravom mesu!
- Imaš pravo, - složila se mama. – Ali, ne vidim u
čemu je onda problem!?
- Problem je u tome što šunka za predsjednika države
mora biti nešto posebno!… Ne mogu je valjda kupiti u supermarketu!
- A tako!? – zamislila se sada i mama. – Možda bi je trebao
nabaviti negdje u inozemstvu?
- Što ti pada na pamet?… To bi bila sramota, kao da mi u
našoj zemlji ne znamo napraviti dobru šunku!…
- Pa ima finih šunki i u mesnicama!
- Istina je, ali takvu šunku može kupiti svatko!… Ona nije
ništa posebno!… Hoću da to bude domaća šunka! Razumiješ?
- Pa, onda idi u selo i nabavi je kod seljaka!
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- A zar ti, ženo, ne znaš da i seljaci danas hrane svoje svinje
umjetnom hranom i koncentratima!… Baš kao i na velikim farmama!… Po čemu je onda njihova šunka posebna?
- Ne znam, stvarno ne znam kako ćeš to riješiti! – odustala
je majka.
- Eto, vidiš da mi nije lako! – rastužio se otac.
- Znaš što?… - majka je napokon nježno spustila ruku na
očev dlan. - Naš narod kaže da je jutro pametnije od večeri…
Idemo mi lijepo na počinak. Sutra je novi dan. Sigurno ćeš se
nečemu dosjetiti!
Zatim je majka pozvala i Marka:
- Sine, spremi igračke, idi u kupaonicu i obuci pidžamu!
Dječak je poslušao majku, ali ga je jako zanimalo kakva će
to biti šunka za predsjednika države! Zamišljao je da će je tata
kupiti u jednom od onih velikih i blistavih dućana s tisuću svjetala.
Ali, na kraju Marko je bio razočaran.
Šunku za predsjednika države tata je nabavio od najsiromašnijih ljudi na selu. Kupio ju je od jednoga djeda i bakice, koji
uopće nisu imali novaca, pa su hranili svoje gice samo hranom iz
vlastitoga vrta.

UČITELJ GLAZBE
Lidija je svirala flautu. Njezin učitelj glazbe bio je s njom
blag i strpljiv.
- Dijete, pokušaj sad ovako, i ovako… To nije još dobro!…
U tvom sviranju nema radosti!… Obećaj mi da ćeš još vježbati!
Djevojčica je spustila glavu.
- Reci mi, zašto si žalosna?
No, Lidija je šutjela. Nije imala snage prevaliti riječi preko
usana. Ali, učitelj nije navaljivao. Samo bi je s vremena na vrije
me ohrabrio.
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- Vidiš da ti to možeš!…
I na iznenađenje svih, baš njezinu glazbenu točku uvrstio
je u program završne školske priredbe. To je bio znak velikoga
povjerenja koje je imao u nju. Morala se potruditi. Nije ga smjela
iznevjeriti. Zavoljela je tog dragog učitelja, kojeg je u svom srcu
potajno nazvala svojim čovjekom. Bio je njezin dar s neba, poput
drugoga oca. I ona je njemu vjerovala. Iako je bio već sijed i mogao
joj je biti gotovo djed, učitelj glazbe imao je živ pogled pun poleta i
tako ljubazno lice. U njegovim postupcima nije bilo grubosti.
- Aha, ovako je već puno bolje!… Vidim da si se trudila!…
Srce bi joj tada na trenutak zaigralo, a onda se opet snuždila.
- Reci mi, zlato, što tebe toliko muči!? – pitao je učitelj glazbe, onako kao usput.
Pogledala ga je, a onda, malo po malo, iz nje su počele kapati riječi:
- Gospodine učitelju, moji doma se svađaju… Tata se napije…, psuje…, a ponekad i mene i mamu kaišem tuče… Moja

mama je često nervozna…. Kad je ja molim da mi pomogne
riješiti zadaću, kaže da nema vremena… A ako donesem lošu
ocjenu onda se na mene ljuti i viče da sam lijena i glupa…
Ovako kao vi, sa mnom nitko ne razgovara… Ali mene još
najviše boli što mi mama brani da se igram sa svojom naj
boljom prijateljicom… I da znate, ni u našoj školi nema prav
de… Učiteljica mi je jučer dala jedinicu zbog žvake koju su
joj drugi zalijepili za stolicu… Život je tako ružan i žalostan!…
Učitelj mirno pogleda svoju učenicu, a onda reče:
- Lidija, to je bio tvoj odgovor o tome kako ti vidiš život, a
sad poslušaj mene i reci mi iskreno čiji je odgovor ljepši, tvoj ili
moj!?
I profesor je uzeo u ruke njezinu flautu, a zatim je počeo
svirati. Prostorijom su se razlili milozvučni tonovi prekrasne

melodije. Lidiji se učinilo da je na prozore dolepršalo jato
ptičica koje su počele zanosno pjevati. Toliko je bilo ljepote
u njegovoj svirci da se njezino lice malo po malo ozarilo. Oči
su joj zasvijetlile. Gledala je svoga učitelja glazbe koji je svi85
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rao zdušno i potpuno zanesen. Svirao je njoj i za nju. Osjetila
je kako se u njezinom srcu polako topi gruda leda i umjesto
hladnoće u grudima joj se razlila neka milina. Postalo joj je
ugodno i toplo. Usne su joj se pomakle i ona se nasmiješila. Razumjela je na neki svoj djetinji način što joj je njezin
učitelj želio kazati. Svaki je čovjek stvoren da u svijet donese malo ljepote. I ona će tako. Odlučila je darovati svijetu
ono najbolje što ima u srcu, kao ptičica na grani svoju veselu
pjesmu, makar vani bio snijeg i led…

OTVORENA KNIGA

OTVORENA KNIGA

ОТВ

ОРЕ
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Мошо Одаловић (Србија)
СЛОВО О РАЂАЊУ
Немој да мислиш — рађање је лако;
досадно УНУТРА, па кренеш тек тако.
Шта, ако се збуниш на почетку самом,
па не умеш да се раскрстиш с мамом?!
Ништа не почињи без мајчина знања,
где нема мајке — нема ни рађања!
Један се рађао кришом, у свитак,
и дан-данас зову га ЈЕДВИТАК.
А тамо нека Кека одгађа да се рађа;
хтела би слаткица да буде мало млађа.
Буди где јеси ДО ДЕВЕТ МЕСЕЦИ,
тад пупак пресеци, придружи се деци.
Нађи у постељици главни завијутак,
ал мајка ће рећи: САД ЈЕ ТРЕНУТАК!
Крећеш из мајке, биљчица си, никни,
малчице заплачи, па пуно подвикни:
Осим бабице, сви да се склоне:
РАЂА СЕ ЧОВЕК, ТО ЗРНЦЕ ВАСИОНЕ!
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КОД МАМЕ УНУТРА
Кажу доктори да беба, кад је УНУТРА,
преко пупка и мамине душе зна како је НАПОЉУ
Дуго нисам знао, па ме знање привело:
кад сам био УНУТРА, од пупка се живело!
Зар она смешна петља, рупица на стомаку,
СПАЈАЛА СА НЕБОМ МЕНЕ И МОЈУ МАЈКУ?!
Још ће ми неко рећи: Не зна, види ти њега,
а преко пупка постао крадљивац Сунчевих пега.
И мирисао шебој, ладолеж, камилице,
растезао пупак, да разгони птице.
А замислите и ову чисто научну цаку:
ВОЛЕО САМ ДЕВОЈЧИЦУ У ДРУГОМ СТОМАКУ!
Излежавао се у мами пуних девет месеци;
такви смо по природи и ја и моји преци.
Пупак је веза са светом, ма какви телефони,
неко ме негде спомиње, а мени пупак зазвони!
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МАМА ЈЕ ГЛАГОЛ
ОД ГЛАГОЛА РАДИТИ
Родити, подојити, повити, покрити,
прићи, обићи, опет подојити;
стално је ту, нећеш се прехладити —
мама је глагол од глагола радити.
Доручак, ручак, ужина, вечера,
двадесет слатких, пет без шећера;
минут надокнадити, несаницу зарадити —
мама је глагол од глагола радити.
Посоли, досоли, замеси, подмеси,
добар дан, изволи, побогу где си?!
Коприву вадити, руже садити —
мама је глагол од глагола радити.
Помети, полети, оплети рукавицу,
окрпи сину десну ногавицу;
таблету попити, облогу хладити —
мама је глагол од глагола радити.
А тата ништа неће па неће,
да бар понекад купи цвеће;
стално рецитуј, треба му досадити —
МАМА ЈЕ ГЛАГОЛ ОД ГЛАГОЛА РАДИТИ!
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МОЛИТВА ЗА МАМУ
— Ја немам маму и живим сама,
кажи — колико вреди мама?
— Она вреди Сунце бело, ведро Небо, све планете,
три улице, цело село, тону среће, кило сете.
Царску круну, брдо злата, царичину огрлицу,
једно стадо и два јата, и кућу и окућницу.
Сто извора, два-три мора, корпу смиља и босиља,
осам гора, девет зора, загрљај од десет миља.
Два Дунава и три сплава, шећерану и солану,
милион и пуно мрава, Велику и Малу Плану.
Мајску кишу, житну њиву, Грачаницу, жубор Дрине,
сто бадњака, Жичу, Пиву, Витине и Неготине.
Све заставе и све јелке, окићене, озвездане,
све путеве и путељке, Ђурђевдане, Митровдане.
Прву трешњу, прво зрење, медно саће, нар распуко,
све радости и ордење, па двоструко, па троструко...
— И више, мноооооого више!
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НЕ БУДИ САМ
Ово је прелепа прича. Ником је не испричах.
Идем широким пољем, насред поља камичак.
Ту, код камичка, пати и нешто зида мрав;
рекох му онако, људски, буди ми жив и здрав!
Мрав је из мравињака клиснуо због неке свађе,
и, ево, прави кућу од грађе какву нађе.
Види да ми је душа као у мрава мека,
а да ћу сваког мрава разумети ко човека.
Кад се већ разумемо, рекох му: — Или ћу пући,
или ћеш са мном, мали, да пођеш мојој кући!
Е, сад је оно главно, да просто душа заболи,
насред широког поља мој братић сузу проли.
Мислио је да нигде и нико под капом плавом
неће мућнути главом, да пита — шта је с мравом?
Тамо у мравињаку нико не зна да броји,
и нико да се сети — да мој братић постоји.
Постоји и те како! Вредан је, боли глава!
Стално нешто радуцка, а ја се излежавам.
Важно је да је мама читаву причу схватила;
намигнула тати и нешто с татом татила.
После девет месеци, гле како дани теку,
мрав и ја смо добили секу, прелепу секу!!!
МА, КАКВА ДИВОТА
91

SPISANIE ZA KNI@EVNOST ZA DECA I MLADI

Трајче Кацаров (Македонија)

ПОНИЈАНА
Не знаев дали беше најубавата во улицата, зашто
не живеевме на иста улица.
Не знаев во која клупа седи и дали е најубава во
одделението, зашто не учевме во исто одделение.
Не знаев дали ѝ беше доделена улогата на пеперутка
во брканиците со децата во училишниот двор, зашто не
учевме во исто училиште.
Не знаев која ѝ беше омилена боја, зашто сјајот со
кој ме заслепуваше секогаш кога ќе ја погледнев, не ѝ
оставаше шанса на ниту една од боите да ѝ ја одбележи
облеката, но и носот и образите.
Не знаев дали верува, ако помине под лакот на
виножитото, дека ќе ѝ се остварат сите желби.
Не знаев дали на пролет се искачува на Исарот,
ритчето што се извишува над градот за да фрли точно
четириесет каменчиња зад себе. Секое девојче што ќе го
направи тоа на верскиот празник „Четириесет маченици“,
ќе може на сон да го види оној за кого ќе се мажи.
Не ѝ го знав ни вистинското име.
Ја крстив Понијана.
Знаев. Да, знаев каде живее, ама поради стравот
од лекари ниту на крајот од умот не ми доаѓаше да се
спуштам по улицата, односно да ѕирнам во градината на
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нејзината куќа, која се наоѓаше зад Градската болница,
во која се наоѓаше страшното инекционо одделение.
Токму од тоа инекционо одделение ја здувнав како
мува без глава, во мигот кога медицинската сестра го
крена шприцот и без трошка милост тргна да ми ја забие
иглата во делот од белото мевце што срамежливо се
наѕираше под спуштените панталончиња .
Ах! Викнав.
Сестриштето се стресе и тресна на подот. Инекцијата
наместо во моето мевце остана забиена во нејзината
крупна задница.
Ауууу! Аууу! Врескаше колку што ја држеа гласните
жици.
„Нека вреска, неке осети како боли игла забиена
во задницата“, си велев радосен додека со долги чекори
ја совладував угорнината што ме водеше директно во
дворот на мојата спасителка, нана Блажа.
***
Не можам да се пожалам дека ретко ја среќавав,
зашто кога не ја гледав на јаве, ја гледав на сон.
По некоја моја пресметка, излегуваше дека повеќе
ја гледам на сон отколку на јаве. Поради тоа името
Сонувана повеќе би ѝ одговарало отколку Понијана. Но,
јас го избрав Понијана и останав на тоа.
***
Во времето кога бев слеп при очи, што би рекла
мојата нана Блажа, зашто ништо не гледав друго освен
Понијана, на мода беа „Пони“ велосипедите. Децата од
мојата улица, поточно децата од градот не возеа други
велосипеди освен „Пони“.
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„Пони“ велосипед возеше и мојата симпатија.
Јас и не ја гледав да оди пеш. Секогаш кога ќе ми
излезеше пред очи и на сон и на јаве, возеше велосипед.
Затоа и ја крстив Понијана.
Тато не можеше да се помири со таа мода, поготово
што се ширеше со голема брзина во градот за кој велеше
дека улиците не се погодени за возење велосипеди.
Не сакаше да слушне да ми купи велосипед, нај
малку „Пони“.
Бев строго убеден дека без коњ не ќе можам да ја
освојам мојата принцеза.
Си дадов задача по секоја цена да набавам коњ,
однсоно велосипед и тоа „Пони“
И најдов.
На мојата радост и немаше крај.
Го позајмив од еден мој верен другар. Од другарот
што покажа големо разбирање за мојата болка и
потребата од лек за неа.
***
Без да му ги видам забите на коњот, односно без
да проверам дали е сѐ во ред со велосипедот „Пони“,
само што го фатив во рацете скокнав на седлото и го
насочив кон улицата на која најчесто на своето „Пони“ се
појавуваше Понијана.
И гледај чудо.
Да видиш да не веруваш.
Само што пристигнав на улицата, од спротивната
страна кон мене како отпуштена стрела од затегнат лак,
се зададе Понијана.
Возеше како да беше на трка. Како да бегаше од
некого.
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Зедов длабоко воздух. Ги кренав градите и храбро
ѝ тргнав во пресрет.
Нели реков дека тоа беа години во кои бев слеп при
очи, зашто не гледав ништо друго освен неа, Понијана.
Заслепен од нејзината убавина не ми остануваше
ништо друго освен со моето „Пони“ да се бувнам во
нејзиното.
За дел од секундата, после силниот тресок, се
разнесе по улицата веста дека се случила сообраќајна
несреќа во која со расцепена глава останала да лежи на
асфалтот, ќерката на познатиот лекар, оној што живее во
куќата зад Градската болница.
Не знаев дека татко ѝ бил лекар.
За миг пред купчето од луѓе и пред двата скршени
велосипеди „Пони“, се паркира колата на „Брзата помош“.
Ја кренаа Понијана на носила и заедно со нејзиното
„Пони“ ја однесоа во болницата.
Јас заборавен, не интересен, за свидетелите на
несреќата, го нарамив веќе скршеното позајмено „Пони“
и си тргнав кон дома.
***
Од тристата стравови што ме сардисаа не чувствував
никаква болка иако едната од ногавиците ми беше
искината, а на коленото што се наѕираше се гледаше
широка крвава драсканица.
Тогаш прогледав.
Ми се избистри сликата пред очите и сфатив дека
треба да измислам добар изговор за преполовениот
„пони“ велосипед, да го истрпам гневот што тато ќе го
истури врз мене поради тоа што ја прекршив забраната
и засекогаш да заборавам на Понијана, девојката што не
беше од мојата улица, со која не учев во исто одделение и
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во исто училиште и на која велосипедот „Пони“ воопшто
не ѝ одговараше посебно кога го возеше по лошите
патишта на моите детски соништа.
Да се вози велосипед пони
Не е никаква маана
Посебно кога си во друштво
Со Понијада
Кога ја добив
првата љубовна рана
го јавнав велосипедот пони
и право кон Понијада
За возење Пони
мајстор сум голем
но штом ја здогледав Понијада
патот ми излезе солен
Можев со окото да ѝ мигнам
или да ѝ кажам здраво
ама јас ко магаре рикнав
кога под тркалата на нејзиото „пони“се пикнав
се собраа луѓе ко на парада
за моите џумки никој не водеше грижи
остави го, велеа, асфалтот да го лижи
кога велосипед „пони“вози и мижи
А кој може да гледа
Ако велосипедот го вози
поради средбата со Понијада
и нејзините прекрасни нозе
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Тоде Николетић (Црна Гора)
СЛОН У БОЈИ
Кад бих ја био слон
Не бих уопште био
Ко слонови други.
Офарбао бих се
У розу боју,
Или у браон,
А можда у шарено
Као боје на дуги.
Сурлу бих нијансирао
У светлоплаву,
А кљове у јаркожуту.
За реп и главу бих белу
Боју бирао,
Бељу од линија
На свеже асфалтираном
Путу.
Сви би рекли
Кад би ме видели:
Гле! Ено шашавог
Слона у боји.
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Неки би се можда
Постидели,
А неки би рекли:
„Аууу, ал му лепо
Стоји!“
А ја бих парадирао
По цео дан
Да ме Милица види
Па да се заљуби
У моје уши зелене.
Још бих нокте налакирао
Онало налицкан
Да свим дечацима
Срце од беса забриди
И да сасвим повилене.
Али, ја нисам слон
И могу да дубим на глави
Да ме Милица спази.
Њој је важнији Он
Па макар ћебе на себе
Да стави.
Она не уме ни
Језик да ми исплази.
Ипак, ја ћу и даље
Глумити слона.
Променићу сто кошуља,
Мајица и панталона.
Потрошићу фарбе на тоне
Овако трапав и креативан.
Све док ми једног дана
Милица не приђе и не шапне:
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„Јој, што си ти диван.
Волим те,
Шашави мој слоне!“

ПЛАВИ ШЕШИРИЋ
Не питај зашто волим лето
И повечерја кад се дан
На починак сели.
Не питај зашто се увек
Спремам брзоплето
Да би се случајно
У шетњи срели.
Не питај зашто задрхтим
И минем без даха
Ко несташни лептирић,
Ни зашто ми ноге
Заклецају од страха
Кад угледам
Твој плави шеширић.
Пусти да те сањам
Ко шкољка на плажи
Док бисер у њој расте.
Пусти да те око тражи
И да ти у срце урањам
Тихо и нежно као лет ласте.
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И прави се да ти је
Свеједно
Што пет пута идем
У твом правцу
И бленем у тебе ко блеса.
Прави се, ал’ погледај чедно
Као да мрву хлеба
Дајеш врапцу
За лет у небеса.
Тада ће наше очи
Све рећи и небо ће
Руменилом звезде
Обојити.
Тада ће усне ћутањем
Све дорећи
И љубав ће нас
Невидљивим концем
Испод плавог шешира
Спојити.
КОБАЈАГИ СЛУЧАЈНО
Јуче сам једну девојчицу срео.
А нисам хтео. А нисам хтео...
Случајно смо истом страном улице ишли
И случајно смо стали.
Случајно смо једно другом пришли,
И случајно се погледали.
А онда смо поруменили
Ко две булке што цветају
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Крај пута. У њиви.
Та минута је трајала дуже
Од стварања свемира.
Та минута расте и живи
И у сваком трептају
Буја у мени
Од чудног немира.
Јуче сам добио крила ко ласта,
Већа од храста. Већа од храста...
Одједном се испред мене створила
И ушла без куцања у срце моје,
Затим га је осмехом отворила
И пустила лептириће нестварне боје.
А онда их је из плавих, крупних очију,
Упрегнула у златну кочију
И кренула на најлепши бал
С торбом ка школи.
Око врата је носила шал
Ко генерал еполете
И на њему једно
Заљубљено дете
Што воли.
Од јуче без крила могу да летим,
Чим је се сетим. Чим је се сетим.
Кроз мене чудна протиче струја
И цвркут милион сто славуја
Па нешто мами, голица, жуља,
Ту око срца нестравно лупа.
Из главе море жеља куља
И носи нас барка школска клупа.
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А ми у њој ко два локвања
Пловимо сами од слатког ткања,
Док нежност купа
Латице беле
Што су се случајно
На путу среле.
Сада у нама магија траје
А знамо шта је. А знамо шта је.
И узалуд скривамо тајну изнутра,
Љубавним нектром окупани.
Знајући да ћемо се
Срести сутра,
Кобајаги случајно на истој страни.

БРКОВИ МОГА ДЕДЕ
Бркови дедини
Као из неке приче,
Историјски гледано
Имају хиљаду детаља.
Такве оригинал,
Тврди баба,
А бабина се не пориче,
Могли сте видети на сликама
Славног Петра Краља.
Такве бркчине,
Бар тако јуначке песме кажу,
И Краљевић Марко је носио
Где год да је било фрке.
Са њима је, епски певачи се слажу,
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Злотворима пркосио.
А чак је због њега
И коњ Шарац
Дискретно пуштао брке.
На њих је,
А то није шала,
На једном прелу
У нашем родном селу
И баба пала.
На њима су се, истина цела,
Могла препознати сва јела
Из тог доба;
Разљевуша, пура,
Бундевара пита
И умакалица са јајима.
Са његових бркова свако је могао
Да чита.
Да проучава историјски развој
Дуванске индустрије
И дима.
По украсу дединог лица
Могли сте у нашем завичају
Скројити мапу.
Ако би питали људе да ли га знају?
Сви би рекли да знају бркајлију!
Деда их је носио као амајлију,
А да га је тада видео бркати морж,
Из поштовања би му због бркова
Скинуо капу.
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Бркови дедини
Су мали времеплов о срећи
И најлепша ризница длака.
И шта још треба на крају ове песме рећи?
Ништа!
Част им свака!
  
БАБА У ПУБЕРТЕТУ
Са бабом нешто није у реду,
Сви се са мном слажу, дабоме.
Ако не верујете
Питајте деду,
И деда је приметио
Чудне симптоме.
Испред огледала дан-ноћ буљи,
Поправља фризуру и гледа стас.
Ако је деда не опасуљи
Стрефиће и мене и њега фрас.
Ко клинка се сатима шминка,
Ставља маскару, обрве чупа…
“Старија си баба од Инка”,
Деда је пецка:
“ Не буди глупа!”
А, баба, ко баба,
На моду слаба,
Утегнута у хеланкама цвили,
Ко молер седе трепавице фарба,
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И пита: “А, како ми стоје, мили?”
Па онда игра са дедом лудо,
Уз музику из средњег века.
Плашим се ако настави још дуго
Да ће се распасти јадни дека.
И док се бакац упорно цери
Мене и деду срамота смори.
Јауче посуђе у судопери
И пиле што одавно у рерни гори.
Не знам шта је баби по среди,
Ал’ трпимо оба огромну штету,
Није лако ни мени ни деди,
Са бакутанером у пубертету.
Q KAKO QUBOV

Q KAKO QUBOV

Q
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Драган Ј. Ристић (Србија)
О ДЕЦИ
(хаику песме)
1.
шушти суво лишће
- пси вуку дечаке
или обратно?
2.
благ осмех мајке
детету у игри –
трагови сећања
3.
маше авиону –
дете се не сећа последњег
бомбардовања
4.
градски парк –
низ тобоган склизну
прва кап кише
5.
школски одмор –
ђацима досадно док
чекају следећи
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6.
земљотрес –
страх мајке појачава
детету страх
7.
брбљање бебе
освежи свима тмуран
јесењи дан
8.
за веселом
грајом основаца
угажено лишће
9.
снежна олуја –
ко каже да је лош дан:
малом Саши рођендан
10.
летња врућина –
како да уживам на сунцу
питаћу цврчка
11.
горе на небу
нема дечјих змајева –
доле поплава
12.
дечији цртеж –
толико искрености у
цртању мајке
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Александар Чотрић (Србија)
НАСМЕЈАНИ АФОРИЗМИ
***
Када сам добио јединицу из биологије,
наставница је рекла да могу више од тога.
И заиста, на следећем часу
добио сам две јединице.
***
Време је за твој нови почетак,
рече ми учитељ!
И тако сам понављао разред.
***
Волим основну школу у коју идем.
Толико је волим
да десет година не могу да се одвојим од ње.
***
Имам много јединица.
Али ја и не учим због оцена,
већ због знања.
***
Пре него што ме пита за оцене,
тата прво седне.
А после и прилегне.
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***
Имам високе оцене у школи.
Добијам кечеве к'о врата.
***
Родитељима сам саопштио једну добру
и једну лошу вест.
Добра је да сам у школи добио јединицу,
а лоша је да сам добио још три јединице.
***
Сањам да добијем петицу.
Зато и спавам на часовима.
***
Дејана је крива за моју јединицу из математике.
Преписивао сам од ње,
а она је све погрешно урадила.
***
Добио сам оцену мање из географије,
јер сам рекао да се Земља окреће око своје пчеле,
уместо око своје осе.
***
Изгубио сам ђачку књижицу,
али се не секирам много.
Када је неко нађе и види оцене,
пожелеће да је што пре врати.
***
Добио сам мању оцену из биологије
јер сам рекао да постоје ове врсте медведа:
бели, сури, мрки и - плишани!
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***
Откад је отац видео моје оцене,
неће да види мене.
***
Мој тата се много нервира кад гледа
Дневник на телевизији.
Али то није ништа у поређењу с нервирањем,
кад на родитељском састанку погледа
дневник с мојим оценама.
***
И ја учествујем у великом кућном спремању.
Кад почне спремање,
спремим се и изађем из куће.
***
Мој рођендан смо славили у стану.
Мама до следећег рођендана има годину дана
да дође к себи.
***
Кад сређује моју собу,
мама свашта пронађе.
Понекад у том хаосу
нађе и мене!
***
Кад почне цртани филм,
ја се нацртам испред телевизора.
***
Гледам телевизију шест сати,
па онда направим паузу.
Морају и глумци да се одморе.
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Саво Костадиновски (Македонија)
ВРАТЕНО ПИСМО
Пред да заминат во Германија, родителите на Весна
живееја в село, а таа учеше во трето одделение. Беше одлична ученичка и учителката тагуваше што ќе се раздели
од неа. Тагуваше и Весна за учителката и за другарчињата. Но така мораше да биде. Разделбата беше неизбежна. Во Германија Весна го продолжи училиштето. Не ѝ
беше лесно. Пред неа се испречи јазикот што полека почна да го учи. Оттогаш помина време, а таа не ја заборави својата обврска. Со солзи на очите им напиша писмо
на својата учителка и на другарчињата во родната земја.
Писмото го почна, а и го заврши со „мила моја учителке“.
А потоа изнареди во него сè што ѝ тежеше на душата. Го
отвори срцето и си кажа дека многу ѝ недостасуваат учителката и нејзините другарчиња од некогашното одделение. Потоа го адресира до учителката и го испрати по
пошта. По извесно време, кога се врати од училиште, ја
пречека мајка ѝ со зборовите: – Писмото ти се врати! Весна се загрижи. Како можело да се врати кога убаво и точно го адресира? Кога го зеде в рака забележа дека не е
тоа писмото што го испрати таа. – Мамо, ова е одговор, а
не вратено писмо! – радосно извика и почна да го чита.
Во писмото сите другарчиња од одделението беа напишале по некој збор. Тоа ѝ беше најдрагото писмо што го
имаше дотогаш добиено. Се радуваше што не се врати
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писмото, туку што ѝ донесе одговор од најмилите. Така
го започна своето допишување. Во секое писмо не забораваше да им напише: „До скоро видување!“ Најмилите
никогаш не се забораваат. И не само тоа... Преку писмата
што ги испраќаше и ги добиваше, таа беше многу поблис
ку до родната земја.
ПРОСТУВАЊЕ
Неколку Македончиња играа заедно со Германчињата. Едното од нив се спречка нешто со Ристе и му
рече налутено: – Странецу, оди си дома! Другите деца
ништо не рекоа. Кусо време молчеа, а потоа како ништо
да не се случило, си ја продолжија играта. Ристе не можеше да ја премолчи навредата. Ја напушти играта и отрча
до продавница од каде што купи гуми за џвакање. Потоа
се врати и на сите им подели по една. Му даде и на Германчето со кое пред малку се спречкаа. Тоа, пак, малку се
помисли, а потоа, сепак, со виновна насмевка ја подаде
раката. Во тој миг тоа ја почувствува својата грешка. Тоа го
забележаа сите, а најмногу Бошко, Ване и Ристе. Најпос
ле играта заврши. Децата се разотидоа дома. Другиот
ден пак се сретнаа. Едно од Германчињата извади полно
ќесе со чоколадни бонбони и ги почести сите. Најпрво им
подаде на Македончињата, а потоа и на другите деца. И
со восхит им рече: – Хајнц се кае за грешката. Никогаш
повеќе нема да ве нарекува ниеден од вас „странец“. Ние
сме другари и заедно ќе раснеме и ќе играме. Разбирате
ли? – Бездруго, Герд! Ти благодариме! – му одговори Ристе. – Ние сакаме да бидеме другари, да играме заедно.
Така беше и најдобро. Децата најдоа свој јазик и брзо се
смирија. Неправдата со навредата на Ристе не остави кај
никого белег. Децата најдобро умеат да простуваат.
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ХАЈДИ
Беше топло летно утро кога еден автомобил запре
пред нашата куќа. Тој беше со германска регистрација, а
од него се појави чичко ми. Него веднаш го познав. Но
не и жената со девојчето што излегоа од автомобилот.
Ги оставив играчките во дворот и отрчав дома да им кажам дека пристигна чичко ми. Тоа не беше потребно. Тие
знаеја по брмчењето на возилото и веќе ја подготвуваа
куќата за пречек. Чиче влезе дома, а по него жена му и
девојчето, кои по малку се стеснуваа. Тој се смести на
триножничето до прозорчето, а жена му одвај го препозна татета кој им беше на свадбата во Келн. Оттогаш
беа поминати десетина години и таа го имаше заборавено. Јас ја гледав Хајди (така се викаше нивното девојче)
која имаше сини очи и руса коса. Таа седеше во скутот на
мајка си и одвреме-навреме ме погледнуваше со сините
очиња. Мајка ми ја повика да дојде кај неа и ние сите се
изненадивме кога таа ги рашири рацете и втрча во нејзините прегратки, иако дотогаш не се беа виделе. Потоа
Хајди ја поканив да дојде со мене да си играме со моите играчки во дворот. И таа дојде. Посакав да ѝ покажам
една моја игра и почнав да ѝ објаснувам. Хајди само ме
слушаше, а јас мислев дека сè ме разбира. Кога нешто ќе
ѝ објаснував, обично ѝ велев: – Добро, Хајди! Убаво, Хајди! – Добро, убаво! – ми одвраќаше таа. Оттогаш почнаа
да течат нашите заеднички денови. Со Хајди се запознаа
и другите девојчиња и момчиња. Таа беше весела и сите
ја засакавме. Чичко ми и стрина ми беа безгрижни. За
Хајди имаше кој да се грижи. Таа научи и едно чудо зборови и ѝ стана многу полесно. И прекрасно се забавуваше со нас. А кога заврши одморот, Хајди беше многу таж113
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на. Не сакаше да се раздели од нас. Тажни бевме и ние.
Сакавме да остане со нас во селото и понатаму, но тоа
беше невозможно. Кога влезе во автомобилот, ни рече:
– Ќе дојдам пак! Татко ѝ се зачуди на убаво изговорените
зборови и ја гушна. Тоа го направи и стрина ми. Со солзи
се разделивме од Хајди. Оттогаш постојано ја очекуваме
да ни се врати. Сега Хајди е во Германија, но ние ја сонуваме. Можеби и таа нè сонува нас. Сега заедно сонуваме
пак да бидеме заедно.

KLU^ALKA
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Емилија Церовић Млађа (Србија)

ПАРК
Рођеном у граду, за мене су одувек једина природа били градски паркови. То је судбина нас који немамо
бабе и деде на селу и нисмо никада трчали ливадама и
пољима, него смо фудбал шутирали по травњацима паркова, бележећи голиће таблама са натписом „Не гази
траву“. Али свако од нас, градске деце, има свој парк који
види са свог прозора, у коме је правило прве кораке,
где се сакупљају сва деца из комшилука и у који веома
рано може да иде само, праћено сазнањем да мама увек
може видети шта оно ради.
Дуго сам веровао да је мој парк мали, да га прегазиш у десет корака. Па, уосталом, сви из краја су му тепали: Идем у Паркић, Бићу у Паркићу, Немој излазити из
Паркића.
Али колико је тај наш Паркић у ствари велик и колико он мени значи схватио сам тек недавно, захваљујући
богињама. Због досадних црвених тачкица расутих у
ројевима по моме телу читаву недељу нисам могао да
изађем из своје собе, нити је ико, осим маме, могао да
ми се приближи. Чак ни тата, из неког разлога богиње
су за њега биле веома опасне. Био сам остављен сам са
својим играчкама, својим књигама и, наравно, својим
црвеним тачкицама. Оне су чиниле да све ствари око
мене, ма колико ми до тада биле занимљиве и драге, из115
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губе сваку драж. То је зато што нисам желео, већ зато што
сам морао да будем са њима. Осетио сам да ми страшно
недостаје мој Паркић. Не другови, не игра са њима, не
фудбал, него баш мој Паркић. Почео сам да проводим
сате уз прозор гледајући у њега. Пред мојим очима отворили су се светови о којима до тада нисам ни сањао, а
сви смештени у мом Паркићу. Један је смењивао други,
без престанка, без предаха, у круг, у круг, у круг... често не
знајући или не марећи једни за друге.
*
Небо над Парком још је бело од свитања. Под широким сенкама богатих крошњи кестенова, на тврдим
клупама, назиру се уснула тела. То су бескућници из нашег краја. Мало ко их познаје, чак им је и лица мало ко
видео. Јер они долазе веома касно ноћу, претварајући
парк у велику спаваоницу под окриљем мрака, а одлазе
сасвим рано, у време када се бледо небо благо зарумени
на истоку. Дане проводе негде далеко од свог парка-спаваонице и мене, њиховог ноћног суседа.
*
Тек што су ноћни становници почели да напуштају
парк и кренули за својим дневним послом, низ улице
које као зраци теку од Паркића на све четири стране града, Паркић се у мах претворио у омиљено састајалиште
паса из нашег краја. мали и велики, уредно очешљани
или чупави, једнобојни и шарени, троми или лаког, брзог
хода, поздрављају једни друге махањем репа и лавежом.
Њушкају около не би ли по мирисима открили ко је све
прошао и шта се ту све збило између њихове две посете.
Ту су њихови тоалети, трим стазе, игралишта, омиљени
кафић поред сунцокрет-чесме.
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*
Чим су се пси повукли у мир својих кућа и вратили својим дужностима чувара дома, а младо сунце загрејало преподневни ваздух, из свежине својих кућа у
Паркић су лаганим ходом и често ослањајући се на штап
ушетале баке и деке. Пожурили су, на свој спори начин,
да са пријатељима из суседства поделе мисли које су се
множиле током њихових сати проведених изван Парка.
Понеко са собом доведе своје унуче још недорасло за
школу.
*
У подне Парк опусти и у њега се усели врелина.
У њему завлада чудна тишина коју не дотичу бука аутомобила и бат корака који промичу улицом тик уз њега.
И у тој тишини игра јасних сенки што их исписују бљештави зраци сунца и лишће високог дрвећа. Понеко, тек
неколико минута поседи на једној од клупа да се у благодарној хладовини окрепи и предахне, па онда настави
свежијим кораком за својим послом.
*
Али чим мине поподневна врелина и сунце благо
искоси своје поглед-зраке, а сенке се издуже и полегну по
топлом асфалту, тишине намах нестане. А у Парк се уселе гласни повици весеља, страсни позиви на игру, лопте,
бицикли и ластиши. Школа се завршила, на брзину се ручало и прелистала по која књига или свеска. Тада настаје
бесомучна трка за лоптом, терање бицикла у круг, у круг,
у круг... кликтаво подврискивање. Без краја и конца. Без
умора и застоја. Без предаха и трена тишине.
*
А затим, сасвим полако, као што се полако тама
увлачи под крошњепотискујући светлост, тишина почне
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да се увлачи у Парк смењујући повике весеља и игре, све
док они не постану сасвим ретки и док се сасвим не изгубе са последњим одблесцима сунца на врховима високих крошњи.
*
Моји другови су отишли из Паркића. Завладале су
тишина и тама. Али ако добро напрегнем очи и уши схватим да Паркић ипак није празан. При слабој светлости
уличних лампи назирем групе младића и девојака, тинејџера из нашег краја. У шуму лишћа разазнајем њихов
шапат. Састану се ту и друже се. Остану дуго у причи. Или
се ту тек сретну да би наставили дружење негде у граду,
далеко од нашег Парка.
Ево и паса поново. Без дневне веселости. без
жеље за игром, обиђу неколико кругова уз своје господаре и онда се врате својим кућама.
*
Ноћ је.
Моји другови, њихове сестре, браћа и родитељи
спавају. Уснуле су баке и деке. Спавају бицикли, лутке и
лопте. Спавају и пси у комшилуку. Само, њихов сан је некако танак и прекида се при сваком шуму. Понеки с времена на време залаје потврђујући своју ревност чувара
дома.
У Парк се полако враћају бескућници. Заузимају
своје кревет-клупе и брзо тону у сан.
Ноћ је све благословила својом хладовином и миром.
*
Размишљам нешто. Паркић и биљке у њему личе
на природу. Дрвеће бехара у пролеће, а његови листови
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вену у јесен. Трава је гушћа и зеленија лети. Али... Његов живот је од почетка, од рођења, везан за нас људе.
Дрвеће у шуми само бира где ће расти. Дрвеће у Паркићу посадили су људи где се њима прохтело. Трави
и цвећу простор за живот ограничен је стазама које су
људи направили. Он не зна за потоке, жубор воде из сунцокрет-чесме милује његов слух. Не зна ни за поплаве и
суше, људи се старају да дрвеће и трава никада не осете
жеђ. Он је захвалан за то и пристаје да свој живот живи
кроз наше животе.
*
И опет, чим се небо над Паркићем забели од свитања, а његови ноћни станари оду улицама које воде
KOMPLIMENTI
на све четири стране града, ево паса у веселој јутарњој
шетњи. Ускоро ће и баке и деке стићи.
И тако у круг, у круг, у круг, без краја и конца.
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Викторија Македонска (Македонија)
БУМБАР
Има на ливадата
бумбар дебел црн,
без трунка страв
застанал на трн.
О, колку е смешен
со големиот мев,
и мало главче
што личи на тавче
Тромаво се движи
зарем така може,
сакав да го фатам
а тој ми штипна ноџе.
ШТРК
На исчаден оџак
од нашата куќа
нешто стои чудно
и не следи будно.
Долги нозе има
и фрак бела боја,
застанал гордо
над куќата моја.
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А треба ли барем
дозвола да бара,
за гнездо да прави
над нашите глави.
Шармантниот штрк,
со клун како меч,
се насели без да праша
над куќата наша.
ПАПАГАЛ
За роденден добив
шарен ара папагал,
во златен кафез
како да е цар.
Тој тажно ме гледа
срце ми се кине,
низ вените мои
морница ме мине.
Во соба го пуштив
самиот да шета,
а тој е благодарен
на рамото ми слета.
Сега другаруваме
нема тајни меѓу нас,
не можеме еден без друг
ниту еден час.
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КРАВИЧКА
Кравичката наша
сочна трева пасе,
ќе ни даде млекце
за мене и Васе.
И за Јован има
слатко млекце бело,
сите да се сладат,
во нашето село.
А баба ми моја стара
сиренце ќе прави,
кашкавал и путер
да бидеме здрави.
ГОДИШНИ ВРЕМИЊА
Каква боја волшебна
планината во есен има,
златна и жолта,
зелена и сина.
Колку бели снегулки
танцуваат во зима,
а кристални мразулци
на кровови има.
А штом пролет стаса
разелени трева,
под земјата се што расте
почне да се крева.
И летото врело
часкум ќе ни дојде,
и секој од нас
на одмор ќе појде.
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МОСТОВИ
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Ненад Грујичиќ (Србија)
НА МАКА СО БУКВИТЕ
Лутиот Жиле букви учи
писмо сака на баба да и прати
полно да е со соништа нови
гатанки, чуда и бајки.
До половина азбуката ја научи
зарем сите мора да ги знае
Седум дена се мачеше
Сув ко трн стана од знаеење
Осмиот ден ко рис лут
Ги расфрла тетратките и книгите
Ќе си измисли ракопис си вети
Што нема да му штети.
КРАДЕЊЕ НА ЈАЈЦЕ
Кокошката јајце снесе
на ракатка златна слама
кокодака-слуша селото цело
неподнослива е тоа галама
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А кога се смири
и на бунарот отиде
малку вода да пивне
од лончето со пет-шест шарки
Опасниот Жиле одзади
до скривницата се мувна
го украде јајцето
и од дворот ја здувна.
КУЌЕН ГОСПОДАР
Во огласите во весниците
секојдневно некои тетки
под нормални услови
би чувале туѓо дете.
Токму тоа Жиле не го сака
на работа ги испраќа
тато и мама, до вратата ги следи
потоа самиот на работа се фаќа
И сам е до три часот
единсвен господар дома е
Се’ поправа или крши
Здраво само ако е
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МАСКАРАДА
Кога детето ќе се размачка
Со слатко или мармалад
Не ќе ви помогне тоа
Што кришно ќе ве јаде јад
Пуштете го нека прави
по лицето шеќерни шари
и огледало да му се купи
Дури и за ефтини пари.
А кога ќе се види
оти на индијанец личи
уште утре со шарите на лицето
насекаде ќе се величи.
ФАНТАЗИЈА
И шарените спотови
за децата се добри
тоа се зготвени чорби
на магичните планети, творби
Од соѕвездијата далечни
каде роботи живеат
хероите се од железо
а ѕвездените убавици само се смеат
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На детето свое
не бранете му да фантазира
напротив дајте му
да мисли и креира.
НА ПАНАЃУР
Рингишпилот е чудо
поголемо на светот нема
се врти како ветре лудо
без вртење го фаќа трема.
Жиле го заболе главата многу
па не може даа заспие
Кој му е виновен
се вртеше ептен бргу.
Сепак подобро ќе му беше
ако чичкото го слушаше
на усната хармоника
што свиреше или шушкаше.
Превод на македонски јазик:
Трајче Кацаров
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Христо Петрески (Македонија)
ВРАБЧЕ
Аз съм пъргаво врабче –
сива, дребна птичка.
Пак с цигулчица щурче
стих реди по срички.
Нощем слушам го в захлас,
щом звезди изгреят.
Иска то с децата в клас
песен да изпее.
Вярва, също като тях
може да танцува.
Смея се със искрен смях...
Как ли ще рисува?
Как ще пише и чете?
Няма си тетрадка.
Мисли си, че е дете,
пълно със загадки.
Бийте бързо, сърчица!
Детството е кратко.
Беличките личица
греят в час и сладки
думички във текст редят.
Литвам във простора,
облаците дето спят,
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гдето няма хора.
Сутрин моят силен вик
с изгрева се носи!
Пей със мене: чик – чирик,
лято русокосо!
СРЕБЪРНИ ЗВЪНЧЕТА
Припкат кончета, сърнета...
Много шум се вдига.
Скачат пъргави козлета.
Петльо кукурига.
Зимата се е задала
с ветрища и хали.
Ти дали си я видяла,
бабичко, да гали
бузки розови и бели?
В моите книжлета
бият чудно пощурели
сребърни звънчета.
Искам само да ги чуя
в сън или наяве.
След това ще се събуя
и ще спя за здраве.
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ИГРАЧКИ ПЛАЧКИ
Татко снощи ни донесе
хубави играчки.
Аз в леглото ги пренесох.
Прави ситни крачки
моето немирно братче.
Иска да ги вземе.
Пак на своето креватче
с тях да си подреме.
Прави си със мен закачки.
Уж се заиграхме,
пък получиха се плачки
и играта спряхме.
ОБИЧКИ
Малка лазарка се гизди
с хубави премени.
Момък конче сиво язди
в хълмове огрени.
Тя със обички ще кичи
своите ушенца...
Не ушенца на момиче...
Те са от листенца.
Кошничка в ръката носи
бялата брезичка.
Слънцето с момчето босо
вече се боричка.
В клонките ù тъй зелени
пеят волни птички.
Утрините са засмени,
както ние всички.
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ПОТОЧЕ
Малко палаво поточе
чудно се извива.
В бяс подскача и клокочи,
бъбрейки игриво.
С вятъра се то надбягва.
Бърза страховито.
Никога не изнемогва.
Перчи се сърдито...
Мога ли да го догоня
в китните горички,
дето припкат в крехки клони
сладки пойни птички?
Няма как да го преваря –
сръчно е, чевръсто,
но не ще да разговаря
с облаците гъсти.
Тук поточе, там поточе...
Моя страх измиват...
Накъде да ги насоча?
Те в реки преливат.
ЩЪРКЕЛ
Щъркелът гнездо гнезди
горе нависоко,
дето светят куп звезди
там, във вис широка.
Искам да се покача
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бързо общо взето,
без от страх да заквича,
мигом до небето.
Стълба кой ще ми даде,
щъркела да хвана?
Котето сега преде
шумно на дивана.
Тате също е зает.
Мама ме не чува.
Броди щъркелът напет,
жабки атакува
в блатото отрано сам,
без да се бунтува.
Как без бой да се предам?
Ще се налудувам.

ТАРАЛЕЖ
Малка топчица чудата
се търкаля по земята.
Има остри тя бодли.
Ритна ли я с крак – боли...
Мама вика:
- Синко, беж!
Можеш да се убодеш.
Туй е дребен таралеж.
Има ситен бърз вървеж.
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Топчицата взех в ръце.
Бие нейното сърце.
Вкъщи ще я отнеса.
Под големи дървеса
аз от всички ще я скрия,
в топъл шал ще я увия.
Ежко Бежко ще е с мен
в този най-вълшебен ден.
Превод на бугарски јазик:
Ваня Ангелова (България)

АВТОМОБИЛ
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Трајче Кацаров (Македонија)
JESU LI TATE
Jesu li tate
Nekad bila deca
Jesu li vozila bicikle
Gurali trotinete
Jeli sladoled u kornete
Zvakali zvake
Umazane marmaladom
Ratovali cokoladom
Jesu li usred mraka
Zubima cvokutali
Drzali se mamine suknje
I suze uz batine gutali
Jesu li i oni
Bezali iz skole
Cepali pantalone
Menjali nove cipele
Za izbusene lopte
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Jesu li znali
Jesu li znali
Da moj tata
jedini tata na svetu
Nikad nije bio mali
KAD TI JE OTAC
Imam oca
Veci od planete
Pa kad me
na ramenima digne
mogu da sunce dovatim
Na mesecu
oko rucka da svratim
Zvezdama repove
I da produzim I da skratim
Eheej, kad me
na ramenima digne
Ja onda sve vidim
Ja onda sve znam
I to, da si najvece dete
Kad ti je otac
Veci od planete

Prevod na srpski jazik:
T.R.V

136

NOV KRUG

1-2/2017

ПАНОПТИКУМ
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Нада Зафировска – Матиќ (Македонија)
„ГРЛИЦИ“ – ЗАГРЛЕНА СЕМЕЈНА ТОПЛИНА ОД
ВАСИЛ ТОЦИНОВСКИ
Васил Тоциновски. Грлици. Струга:
Здружение за литература, култура и наука Бран
и списание Бранувања, 2016
Книгата куси раскази „Грлици“ на Васил Тоциновски
со насловот буди интерес кај секој читател а особено кај
оној кој има за цел подлабоко да навлезе во тајните на
прозниот (дискурс) текст наменет за младите (децата).
Тоа ме водеше и мене кога ја земав книгата в рака а за
неа веќе имав слушнато дека е посебна. Со второто мое
читање, (а тоа не ми се случува со секоја книга), забележав
дека триесет и четирите раскази може да се поделат на
два дела. Во првиот дел авторот раскажува за најмладите
од родната земја – Македонија а во вториот дел настаните
се случуваат во пријателската земја – Хрватска во која
авторот престојувал и се подготвува да замине.
Грлиците како мотив се сретнуваат во првите
текстови (раскази) од двата дела и последниот кој
можеме да го наречеме – епилог за мудроста и размисла
за минливоста на животот. Значи, сите куси раскази
топло се загрлени во прегратките и љубовта на стариот
професор и така стокмени може да се рече прават една
целина – слика на две среќни семејни гнезда (семејства)
налик на гнездата на верните грлици кои се грижат за
своите најмили.
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Самотникот, нараторот, стариот академски профе
сор кој на својата маса ги средува „многувековните
македонски хрватски книжевни и јазични врски“ ја
потврдува тезата дека луѓето, а особено детските срца
секаде се (преокупирани) обземени со желбата што
побргу да пораснат. Тие, понекогаш, со своите коментари
ги изненадуваат возрасните, но и ги опоменуваат дека
треба да се замислат за своите постапки. Малите нешта
се содржина на семејните односи. Сите членови на
големото семејство ги почитуваат навиките и карактерите
на постарите. Ако баба и дедо додека пијат кафе не си
кажуваат (разменуваат) ниту еден збор внуката знае дека
се лути (скарани) за нешто.
Грлиците се најблиските пријатели на самотникот.
Низ сказновиден разговор како благодарност за грст
трошки и милување му ветуваат дека ќе му ги раскажат
приказните за неговите најмили а тој треба само да ги
запише. Разговорот на старецот со грлиците детето ќе
го разбере како сказна. Оваа сказновидност возрасниот
читател би ја преточил во симболичен приказ – разговор
на мудриот старец сам со себе. Секој нов наслов
поставен како теза за размислување (за дискусија) кај
читателот буди интерес да го прочита расказот и потоа
длабоко ќе размислува за постапките на малите но сепак
големи јунаци. За книгата „Грлици“, е забележано при
доделувањето на наградата „Крсте Чачански“: „Еве
детска книга (книга за деца) за возрасни“.
Метафората – семејството на грлиците разоткрива
многу чесни постапки, верност, љубов, топлина,
добрина, убавина во семејните врски. Многу од расказите
(насловите) би можеле да бидат пример за есеистички
расправи на учениците на часовите по вежби за пишување.
„Но, секое добро за зло и обратно, отпи од утринското
кафе и шолјата ја прегрна во двете дланки. Ги топлеше
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порцеланот и таа топлина како да го отвораше малечкото
човечко срце та цел свет да го збере во себе. Така пееше
неговиот омилен поет и сограѓанин чија што трагична
погибија се случувала некаде при крајот на војната. Во
несреќен случај пукале во него двајцата најдобри поетови
пријатели, а смртта со себе во гроб ја понесе и вечната
вистина. Со денови во ушите му одѕвонуваше не како
опомена туку како тешка казна песната што кучиња лајат
бабо. Како остри камења по тесните и стрмни улички
се тркалаа зборовите оти кучињата лајат, кучињата
лајат мила мајко, лоши луѓе идат. Се одгласува силна
грмотевица. Молња го распарчува мрачното небо. Лоши
луѓе, лоши луѓе идат мајко, мене ми те бараат.“
Близината на душичките (грлиците) ја облагоро
дуваат душата на научникот и го поттикнуваат на
размислување за вистините на животот. Многу од тие
пораки можат да бидат тези за убави есеи. Во првиот
текст „А зборот пак има вредност само тогаш кога се
престорува во добро дело“.
Драг читателу, доброто дело е пред тебе, прочитај го!
								

БЕСКОНЕЧЕН ВОЗ
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проф. д-р Васил Тоциновски (Македонија)

НИВНОТО ВИСОЧЕСТВО ДЕЦАТА И ПРИРОДАТА
Васил Мукаетов. По зелени раеви – слезови и чаеви
Скопје: Китано. 2016.
Во тековите и резултатите на македонската кни
жевност за деца и млади трајни траги и резултати
остави четвртата генерација творци. Таа го следеше
континуитетот, но истовремено отвори нови процеси
и можности за развиток кои љубоморно ги чуваа
веќе овенчаните првенци кои најчесто беа изморени
и истрошени. Немаа што повеќе ново да кажат.
Генерацијата на Васил Мукаетов (1941, Кавадарци) во
која што тој е еден од најдаровитите и впечатливи автори
донесе нова поетика во која детето и детството како тема
и мотив ги одразуваа новите генерации и забрзаното/
забревтано урбано живеење. За нив дидактичноста што
доминираше дотогаш и како текст и како поттекст, беше
туѓа. Па разбирливо нивното постоење и реализација
во севкупноста на современата македонска литература
не беше ни лесно, ни едноставно и во многу примери
безуспешно. На тој макотрпен пат Мукаетов издржа и
од првата поетска книга Ти реков ми рече објавена во
1995 година, во дванесетте стихозбирки покажа и докажа
оти е автор со сопствена поетика и со резултати кои се
чест и достоинство на спевот за најмладите. Следејќи го
сопствениот творечки пат и во најновата книга По зелени
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раеви – слезови и чаеви и без неговата идентификација
читателот точно знае кој стои зад текстот. Тоа подразбира
оти станува збор за човек кој поседува дарба и во
истовреме за човек зналец. Секоја негова книга е проект
долго подготвуван и смислуван. Книгата ја составуваат
пет циклуси: Зеленило бликнато, што посадиле никнало;
Нивни се и делниците и празниците; Зимските, летните
и пролетните!; Игрите на сите страни така беше и лани
и Некои случувања, надитрувања! Ваквата структура на
делото ја имаме како формална страна зашто тоа е една
хомогена целина чија што етичка и естетска вредност
се следат и се остваруваат од првата до последната
песна. Подолгите наслови би рекле, точно упатуваат на
темите и мотивите, ги откриваат пораките и поуките кои
ненаметливо се евидентираат во активниот однос меѓу
поетот од една и рамноправниот партнер за поетски
дијалог детето, од друга страна. Стихот е радост и среќа,
другарување и верба, пријателство и надеж.
Васил Мукаетов е автор/поет за деца и млади. Ретка
и малубројна категорија во македонската книжевност.
Која е неговата општествена функција? Првиот катрен
во песната Петелот Бендер има непогрешив точен
одговор што и каков треба да биде поетот за деца. Дали
е тој мудар старец, човек што советува и прекорува,
подучува и се заканува! Мукаетов гласноговори: барам
писател / што ќе напише, ќе седне: / - Што треба за
еден петел, / за да биде бендер? Децидно се бара автор
кој ќе седне да ја загрее столицата и да напише убава,
најубава песна како што и бендерот е специјална сорта на
најубав петел. Така песната како тој убавец ќе биде печен
/ за трон свечен. Песната е празник за срцето и мислата.
Таа не е бесмислена игра со детето и со зборовите. На
тие импровизации и поклоненија со сопствениот труд и
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резултат им се спротивставува Мукаетов. Нема место и
смисла малиот човек/читател да се прашува што сакал
притоа да каже авторот! Во песната Како да се обои
пролетта во единството/хармонијата меѓу надворешното
и внатрешното, видливото и недопирливото се јавува
поетот оти Пролетта е готова, / чиста и без дамка. /
На сликава песната, / нека биде рамка. Во Добредојде
за штркот пејзажот ги открива сите свои раскошни бои:
Надлета поле / по сино небо, / над бела слива цела во
цвет, / до бадемот розов / гнездото го чека. / Што ти
бил / убав овој свет. Расположенијата и милината од нив
протекуваат во вените на милата птица: Дома! / Од децата
и од соседите, / веста пренесена / за вакви штркови и
за вакви деца / и во песна внесена. Изговорениот збор се
заборава, времето го збришува, но одговорноста пред
пишаниот збор е голема. Со него авторот не смее да си
игра. Така децата му веруваат на својот писател. Тие му
пишуваат и прашуваат каде најпрво доаѓала пролетта
вака видена од катовите на урбаниот, затворен и отуѓен
свет, по улиците од градскиот метеж или во парковите
како бегство од сивилото и загаденоста (Помогни и на
пролеттта). Во песната Да сум бистра вода... авторот
теоретски ја покажува народната песна како извор и трајна
инспирација за уметничката поезија како вечна патека.
Ние со децата, / во стихови ќе ја зафатиме, / од некој
засенет извор, / низ камчињата, / низ бранчињата, / во
поточе ќе ја испратиме. Тоа е онаа мисла за вековитоста
и лековитоста на песната.
Во новата стихозбирка на Васил Мукаетов
рамноправно опстојуваат два света: природата од една и
детето и детството од друга страна. Не само по обем, туку
и според естетските вредности се одвојуваат и оставаат
силен впечаток песните кои ги воспеваат убавините и
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дарбите на природата. Едноставно и магично зборовите
се престориле во сликарска четкичка која ги насликува
севозможните појави во природата со сите нивни бои,
мириси и вкусови. Промените на годишните времиња
носат нови расположенија и во една постојана динамика
како да се натрчуваат со неуморното и љубопитно дете.
Бисери се песните инспирирани/посветени на есента.
Пожолтените лисја што ветрот ги развејува на сите страни
се златници кои се одгласуваат како химна на радоста
за животот и за природата. Есента во дворот, / донесе
мириси влажни, / Ги позлати тревникот, / патеката... /
Следуваат работи важни (Соседите во есен). Појавите
во природата се во совршена хармонија со внатрешните
доживувања и чувства на детето. Тоа е тема во песните
од вториот дел на книгата. Мукаетов во чекор го следи
катадневието на детето. Тој е со неговите копнежи и
желби, соништа и фантазии. Како ветре тоа пројурува
во домот и семејството, на улица и со другарчињата, во
игрите и во забревтаноста на модерното време. Оттука
и разбирливо дедото се појавува како прв и верен
сопатник и другар. Случките и доживувањата најчесто
имаат хомористична подлошка. Така дознаваме оти не
бил виден зајак со очила, зашто морковот го изострувал
видот (Зеленчуците во мода) или кога најпосле студената
и сурова зима сфаќа оти само децата не се плашат од неа
(Што сѐ има во оваа зима)? Или досетката како возбуда
кога леталото за кое се потребни само хартија и конец се
престорува во Жаба што лета.
Во својата нова поетска книга По зелени раеви –
слезови и чаеви Васил Мукаетов на најуверлив начин
демонстрира оти книжевноста не се дели според возраста
на читателот, туку едноставно нејзина поделба и разлика
се само естетските вредности и достоинства. Како
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илустрација за ваквата наша определба ќе цитираме дел
од антологиската песна Ќе завее ли? Нежниот лирски глас
се проткајува како свилен конец: Некоја бела тишина, /
по улиците, дрворедите, / Ретки и соседите.../ Стуткани
врапчињата, / од далеку – по некој лавеж, / на кучињата.
// Вее ли вее... / На прозорецот – љубоптини носињата.
/ Новите патеки ќе ги направат, / смеата и радоста на
дечињата. / Па, / добредојде за зимата! Станува збор
за автор со модерен поетски сензибилитет. А негови
квалитети се едноставноста и јасноста, чистотата и би
рекле чедноста од кои блескотат топлина и мудрост,
добрина и разбирање. Како вулкан се разнесува на сите
страни позитивна енергија што ја враќа довербата во
изгубените соништа и илузии. Пишувајќи песни за деца
Мукаетов всушност го има сопствениот кров над глава,
домашното топло огниште што го грее и одржува во живот.
Едноставно да се повикаме на древната крилатица оти
тој за животот на литературата возвраќа со сопствениот
живот. Затоа и се чита со леснотија и интерес. Нека му се
множат годините, среќата и новите книги во ризницата на
соврмената македонска книжевност.

Avtor na vizuelnite (signalisti~ki) tvorbi vo
ovoj broj e Hristo Petreski
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