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ФЕНОМЕНОЛОГИЈАТА НА МАГИЧНИОТ РЕАЛИЗАМ 

  

Преку статиите застапени во оваа книга  ќе направиме обид да одговориме 

на прашањата што претставува терминот магичен рализам, што лежи во неговата 

основа и зошто се јавува тежнението кон него. Како што покажува самиот термин 

кој е кованица од два спротиставени поима, станува збор за комплексен наслов кој 

го презентира богатството на различното искажано преку синергијата на складното 

дејствување на двојноста. Усогласените спротивности се изразуваат во различноста 

на меѓусебно комплементарните форми на целосната реалност зад чии појавни 

граници постои скриен аспект. Интегралното согледување на спротивностите на 

реалното и магичното и манифестното и латентното, не води кон невидливата 

суштина олицетворена во динамизмот на светот.    

 Всушност, овој феномен се случува кога развитокот на светскиот поредок 

доживува потполн замав, незабележително подготвувајќи се за нужниот пресврт. 

Во времето на значајните културни промени се јавува бран на негирање на 

постулатите на европската култура и свртување кон алтернативните форми на 

духот. Враќањето на непосредните-примитивните доживувања на светот станува 

мото на мисловниот и на уметничкиот процес, а неговата практична реализација е 

во големиот интерес за народното творештво, враќањето кон фолклорот и кон 

магичниот начин на мислење.  

Со почетокот на XX век во Европа, односно во нејзината духовна 

атмосфера, се раѓаат негативни тенденции. Од еден вид на доживување на 

модерното време засновано од одушевување од техничките и од научните 

достигнувања  на современата урбана цивилизација, која му овозможува на човекот 

да ги прошири границите на своето искуство, се преоѓа кон чувство на семоќност. 

За тоа време клучни зборови биле техника, машина, брзина, модерно. Луѓето што 



се залагале за овие квалификации биле екстравертни, оптимистички настроени. 

Маѓепсани од најновите достигнувања на епохата се чувствувале како господари на 

светот.  

Истовремено, апсолутизирањето на модерната цивилизација се поклопува со 

футуристичкото величање на милитаризмот, национализмот и хероизмот. Една од 

посилните компоненти на духовната атмосфера на епохата се одликува со општа 

несигурност предизвикана со уништување на сите духовни и материјални потпори 

и столбови на кои почива врежаната слика на светот. Според најдлабоките чувства, 

со Ничеовото уверување дека бог е мртов, никој повеќе не се плаши од бога. Со 

употребата на атомите во модерната физика, предупредувањата од опасностите од 

најразлични зрачења, хемиски супстанции, невидливи струења, вербални 

притисоци,  масовните раслојувања, зборот криза стана клучен термин на ова 

време. Поимите Бог, доблест, вистина, правда, алтруизам се покажуваат како 

сознајно теориски, и практично невтемелени, односно празни. Догмите на 

религијата, метафизиката и етиката стануваат неодржливи и чекаат темелно 

превреднување. Еве како Хуго Бал во 1917 год. го претставува чувството на 

кризата на духовните вредности.  

Бог е мртов, еден свет се руши. Религијата, науката и моралот се 

феномени, кои настануваат од состојба на страв на примитивните 

народи. Едно време се руши. Илјадагодишната култура пропаѓа. Нема 

повеќе ниту столбови, ниту потпори, кои не се разурнати. Црквите 

станале кули во воздух, верувањата предрасуди. Нема повеќе перспективи 

во моралниот свет. С# што е горе, е долу, а с# што е долу, е горе. Се случи 

превреднување на сите вредности. Начелата на логиката, на центарот, на 

единството, на разумот  се презрени, како постулати на теолошки желби 

за власт. Смислата на светот исчезнува. Настанува хаос. Светот се 

покажува како слеп конфликт меѓу подредени и спротиставени 

разобличени сили. Човекот го загубил своето божествено лице и станал 

материја, случај, збир. Тој го избегнува посебното место, кое му го 

обезбедува разумот. Станува честица на природата. Човекот од кого е 

симната божествената илузија, станал обичен т.е. со ништо не е 

поинтересен од камен и поради тоа што е изграден и покорен од исти 

закони исчезнува во природата
1
.  

                                                 
1 Ball, Hugo. Kandinski.  во Expressionismus. Manifeste und Documente zur deutschen Literatur 

1910-1920. Stuttgart. 1982, str.124. 



Поради откритијата во областа на фундаменталните науки, се менуваат 

многу дотогашни сфаќања. Физиката особено укажува на фактот дека сликата на 

светот, која ја дава современата наука е неделива од човекот како сознајен субјект 

па така тој  е поблиску до симболичното прикажување и операционалните 

константи отколку до вистинското суштество „по себе“.  Видливиот свет се покажа 

како еден од можните на рамништето на севкупната стварност.  Предметите 

стануваат разложливи на елементи за кои на крај не било извесно дали се од 

материјална или од бранова природа. Времето и просторот не се општоважечки, 

како што нас ни се чини, туку е утврдено постоење на координатни системи т.е. 

светови, каде што обичните закони на геометријата, поради специфичната и 

неразделна измешаност на времето и на просторот, нема веќе да имаат смисла. Така 

се разнишува сигурноста во реалноста на објектите, која човекот ја имал дотогаш. 

Фројдовата психолошка теорија  ги  поткопува темелите на свеста и на разумот и 

ги прави отворени за најразновидни вплетувања на несвесното.  

 Проблематизирањето на сите цивилизациски постулати, било да се 

однесуваат од гледна точка на техничкиот прогрес било од гледна точка на 

егзистенцијалната невтемеленост, нужно морала да ја зафати и областа на 

уметничкото дејствување. Уметноста веќе не ги задоволува човечките очекувања, 

бидејќи е ограничувана од рамките на академизмот, што ја прави скаменета и 

мртва. Желбата да ја ревитализираат уметноста ќе ги натера писателите да  

одговорат на предизвиците на мигот. Чувствата на младите писателите се сложени, 

расположението е променливо, започнува потрага по книжевниот израз, по нови 

теми. Во таа конфузија тие се свртуваат кон новите, свежи, детски, па дури и 

примитивни народни извори. Чудата се присвојуваат без коментар, како што би ги 

прифатило детето, без прашања или рефлексии. На тој начин се добива еден нов 

тип нарација, која стои меѓу природното и уметничкото. Народот преку своите 

песни, игри, свирки, говор, анегдоти, пароли на најнепосреден начин ги изразува 

своите душевни расположенија и станува пример за младите писатели, кои  трагаат 

за апсолутна синтетичка експресија.                                       



Дефиниции, именување и локација 

За да се означи постапката со која се пишувани делата на современата проза 

пишувани во педесеттите години во Латинска Америка, но и во Европа и пошироко 

во светот, кои за своја карактеристика го имаат спојот на реалното и имагинарното, 

е неопходно воспоставување на нов книжевен термин, бидејќи со употребата на 

стариот појмовен апарат е невозможно разбирањето на новонастанатата 

литература. Најпрвин не постои согласност при одредувањето на терминот, бидејќи 

различни теоретичари предлагаат различни синоними, кои алтернативно можат да 

се формулираат. Некои автори типолошкото обопштување на овие дела го 

означуваат како нова објективност
2
, необарок

3
, новореализам

4
, вистинско-

чудесно
5
. Во последно време с# повеќе се употребува терминот магичен реализам, 

кој го среќаваме и во посериозните трудови на Рулфо, Астуријас, Маркес, 

Кортасар, Карпентјер. Прв што го употребува овој израз е Франц Рох
6
 (1925) во 

својата книга Nach-Expressionismus. Magischer Realismus (Кон експресионизам. 

Магичен реализам) во која го третира проблемот на новото европско сликарство. 

Две години пред него Хартлауб (Hartlaub)  организирал изложба на која, 

зборувајќи за експресионизмот, ќе направи разлика меѓу две групи на 

експресионистичко сликарство. Едната група ја нарекувал лева или веристичка, 

                                                 
2 Терминот е на Густав Хартлаб, кој во 1923 год. ќе го употреби овој термин за да го означи 

сликарството на една нова експресионистичка група. Види кај: Guenther, Irene, Magic Realism, New 

Objektivity, amd the Arts during the Weimar Republic, in Magical Realism, Duke University Pres, Duhram 

and London, 1995, p. 34. 

3 Карпентјер ја поставува тезата дека Америка е ветена земја за барокот, затоа што е 

континент што се наоѓа во постаојано движење, вриеж и пулсација. Салватјера како фактори од кои 

доаѓа барокноста на новиот латиноамерикански роман ги наведува: незавршеноста на формирањето 

на американското општество, вкстувањето на расите, влијанието на физичкото и духовното, на 

варварството и цивилизацијата. Види во Carpentier Alejo, The Baroque and the Marvelous Real, in 

Magical Realism, Duke University Pres, Duhram and London, 1995, p. 104. 

4 Земјатин го определува ова ново движење во руската литература со терминот 

новореализам, кој произлегува од спојот на спротивните правци реализам и симболизам. Види: 

Jevgenij Zemjatin, Nova ruska proza, vo Roman, Nolot, Beograd, 1975, str. 187.  

5 Тоа е термин на Алехо Карпентјер со кој тој прави разлика меѓу европското чудесно, 

книжевно и артифициелно (пред с# во надреализмот) и она што е обележано во фолклорот на 

Латинска Америка, во суеверијата и колективните верувања. Види во: Carpentier Alejo, On the 

Marvelous Real in America, in Magical Realism, Duke University Pres, Duhram and London, 1995, p. 84. 

6 Franz Roh, Magic Realism: Post Expressionism, in Magical Realism, Duke University Pres, 

Duhram and London, 1995, p. 14.  



која го содржи она што е објективно во светот на објективните факти. 

Втората класицистичка, која е ориентирана кон потрагата на објектот во 

неговата вонвременска вредност, односно сака да се реализира во домените на 

уметноста преку вечните закони на постоењето.
7
 Подоцна ликовната критика, го 

користи терминот магичен реализам за  да го означи творештвото на втората 

класицистичка групација. Ова движење, кое се јавува во ликовната уметност, 

нешто порано отколку во останатите подрачја на духовниот живот, претставува 

знак на побуна  и отпор против дотогашното „сетилно“ примање на податоци од 

надвор, спротиставувајќи им се со „душевниот“  внатрешен израз. 

 Овие податоци ги наведуваме со цел да допреме до коренот на терминот 

магичен реализам.  Меѓутоа, за да навлеземе подлабоко во суштината на 

феноменот  магичен реализам, за кого веруваме дека има мошне сложена развојна 

линија, мораме да појдеме од објаснувањето на некои термини. Најпрвин ќе го 

разгледаме германскиот поим magisher ideolizmus (магичен идеализам), кој 

„поставувајќи ги причините за нештата такви какви што ни се дадени, се однесува 

на апсолутот, на трасцеденталноста во смислата на еден свет кој не е само 

веројатен”.
8
 При тоа треба да се земе  предвид дека идеологизмот е само еден 

поглед на свет, според кој севкупната стварност е само израз на идеите, односно на 

она што има лик или изглед на виденото, такво какво што е дадено или како што 

Платон
9
 ќе рече: „она што всушност е“, а тоа не е веќе природа, туку нешто што е 

зад неа или над неа. И затоа ќе речеме дека идеологизмот се однесува на апсолутот, 

на вечната непроменлива битност. Својата оправданост тој ја заснова на смислата 

на конструирањето на еден свет, кој не е само веројатен.   

Новалис анализирајќи го поимот магичен реализам, барајќи го одговорот 

што всушност претставува тој, поаѓа од поимот реализам, кој  критички тврди дека 

светот на нештата постои независно од свеста и дека го осознаваме таков каков што 

                                                 
7 Guenther, Irene, Magic Realism, New Objektivity, amd the Arts during the Weimar Republic, in 

Magical Realism, Duke University Pres, Duhram and London, 1995, p. 34.  

8 Guenther, Irene, Magic Realism, New Objektivity, and the Arts during the Weimar Republic, in 

Magical Realism, Duke University Pres, Duhram and London, 1995, p. 35. 

9 Filozofski rečnik, Matica Hrvatska, Zagreb, 1965, str. 164. 



е. Во своите основни принципи реализмот се судира со натурализмот, во чии рамки 

се прикажуваат дури и фотографски репродуцирани детали. Реализмот смета дека 

меѓу нашите мисли и нештата постојат сличности но, и суштествени разлики и дека 

во елементите на нашето осознавање има такви, кои се чисто субјективни
10

. Затоа, 

реализмот го става акцентот на изразувањето, на она што се нарекува „реалистичен 

израз“  употребен од Густав Курбе
11

 (1855), кој сликајќи социјални проблеми „без 

идеал и без религија“, сака да ја прикаже тегобноста на работата со определена 

функција, која се состои во тоа да предизвика протест против експлоатацијата и 

пауперизмот.                  

Во секое книжевно дело постои ефективна основа како основен и нужен 

предуслов за развитокот на комуникацијата, која по самата своја природа и потекло 

е долготрајна и експресивна. Литературата според Јохан Даисне
12

 не е рефлексија 

на појавите, што значи не е фотографија, туку романсирана транспозиција на 

реалното и според тоа, таа е ситуирана таму каде што не постои одделување на 

реалното и сонот. При тоа епитетот магичен во транспозицијата не го  означува 

феноменот само психофизички, туку пред се парапсихолошки, метафизички, дури 

и мистично. Со тоа во магичнореалистичната уметност е создадена една реалност, 

побогата и поконкретна, отколку во делата на реалистите и натуралистите. 

Повторно се враќаме на Платон 
13

, кој тврди дека земните нешта се појавност или 

отисок на вечните идеи. Сето ова што досега го изложивме има една основна цел, 

да покаже, како што вели Ернест Јингер
14

 дека нештата и настаните нудат 

рефлексија на идеи.   

Магијата се дефинира како трансцедентна продукција на човекот, а тоа 

всушност значи дека појавите со кои таа се занимава лежат надвор од границите на 

                                                 
10 Види во Rečnjik književnih termina, Nolit, Beograd, 1985, str. 632. 

11 Enciklopedija likovnih umetnosti, Jugoslovenski leksikografski zavod, Zagreb, 1966 god., tom. 

4, str.65. 

12 Weisgerber Jean, La locution et concept, Le Realisme Magique, Centre d’Etude des Avant-

Gardes litteraires de l’Universite de Bruhelles, str. 16. 

13 Цитирано според Žan Bern, „Platon i akedemija“, Plato, Beograd, 1998, str. 49. 

14 Weisgerber Jean, La locution et concept, Le Realisme Magique, Centre d’Etude des Avant-

Gardes litteraires de l’Universite de Bruhelles, p. 14. 



свеста, во апсолутната стварност издигната над с# што е ралативно и конечно 

случување.  Кант смета дека мислењето со транцендецијата нужно се заплетува во 

неразрешливи противречности, а Хајдегер трансцеденцијата ја смета за премин од 

постоечкото одделно во сферата на битието. Сонот и реалноста ги сочинуваат 

двата пола на човековото постоење и магнетизмот меѓу тие два пола ја раѓа 

магијата преку дејството, чија светлина навлегува во трансцедентното, во 

вистината зад реалноста на животот и сонот
15

. Уште пред Борхес, Масимо 

Бонтемпели ги користи магичните доктрини во своите дела. За него 

најплодоносната вредност е создавање на атмосфера на „луцидно запрепастување“ 

во форма на магија. Тој пишувал: Јас сум  како еден геометар, кој сака да ги 

сознае сите сензибилни квалитети на телото за единствено да се обиде да ги 

развие формулите на нивната димензија
16

. Она што ја чини основната структура 

на секоја магија е верувањето дека некој збор, гест или чин го повикува 

присуството на надприродното суштество и овозможува човечка контрола над 

тајните сили. При тоа ѝ  користи на заедницата, затоа што ги одвраќа неволите и 

предизвикува оздравување. Од ова би следело дека литературата, односно 

текстовите на магичниот реализам имаат примарна задача да обезбедат 

надминување на злото, неволите, притисоците, заканите, смртта, сиромаштијата, 

болестите и немоќта. Повеќекратни се причините поради кои таквата претпоставка 

е многу веројатна. Тие ќе бидат коментирани подоцна.  

Во литературата за магичниот реалезам се говори како за израз на 

колективното несвесно, преку архетиповите, кои се среќаваат во старите митови, 

преку народните суеверија и соништа на индивидуите. Со други зборови 

литературата е област, која се интересира за архетипските кругови, кои го 

поврзуваат авторот што пишува со колективното несвесно, кое го стимулира 

сознанието. Процесот на дејствувањето на митовите се споредува со 

преведувањето на некој автор од странски јазик. Толкувањата се разликуваат, 

бидејќи магичното не претставува објективна област, туку бара невообичаена 

                                                 
15 Ibid, p. 17. 

16
 Ibid, p. 16. 



духовно-научна интерпретација, односно специфичен начин на проширена 

херменевтика. Литературното дело, во крајна линија, е трансцеденција. 

Концентрирајќи се врз него го откриваме она што е „одвнатре познато“. Тоа е она 

по кое не можеме да дојдеме по екстерен интелектуален пат. Затоа, нашето 

разбирање и интерпретирање е насочено кон симболичките творби и текстови, во 

кои се бара објективно поврзаната смисла, за да можеме критички да ги разјасниме 

текстовите.  

Неопходно е сега повторно да се навратиме на претставата за магичниот 

реализам во литературната сфера. Венецуелскиот писатал и критичар Артуро 

Услар-Пиетри
17

 човекот го разбира како мистерија, наспроти реалистичките 

податоци, кои постојат за него.  Ангел Флорес во магичниот реализам гледа смеса 

на реализам и фантазија. Тој го истакнува творештвото на Борхес како пример за 

„студена, церебрална и ерудитивна нарација, со трансформација на баналното и 

секојдневното во нешто застрашувачко и иреално со ефекти на изненадување, со 

една речиси математичка прецизност“. Но, исто така, тој го прифаќа и мислењето 

на Кирико дека: „мислата треба да биде исфрлена толку далеку од вообичаените 

земјени релации, така што работите треба да изгледаат потполно нови, како да се 

илуминирани со една дотогаш невидлива констелација
18

“.  Флорес се обидува да го 

дефинира магискиот реализам како книжевен правец, кој се јавува во 

латиноамериканската проза во 30-тите години на овој век под влијание на 

европскиот роман и на надреализмот. Тој ги гледа почетоците на магичниот 

реализам од овој век како реакција на ќорсокакот на фотографскиот реализам.
19

 

Реализмот создава текстови заразени од обичното, од реалното. Имагинацијата, 

која е еден друг аспект на реалното, е напуштена. Така, се раѓа еден нов вид 

нараторство. Фантастичното престанува да биде граница на светот, бидејќи сега се 

оди од еден свет во друг. Имагинацијата не е веќе безусловна меѓа поставена во 

                                                 
17 Ibid, p. 18. 

18 Flores, Angel, Magical Realism in Spanish America Fiction, in Magical Realism, Duke 

University Pres, Duhram and London, 1995, p. 114. 

19 Творештвото на писателите, кои ги става Флорес во рамките на магичниот реализам, е 

разновидно. Единствена заедничка точка им е што сите се спротиставуваат на документарниот 

регионализам од позитивистички тип.  



далечината. Двете структури на реалното и имагинарното егзистираат паралелно и 

се преплетуваат во овие дела. Она што некогаш  се нарекувало емпириска реалност 

станува с# повеќе нереално, а она што се смета за нереално с# повеќе се претвора 

во валидна реалност.  

Точно е дека кај магичниот реализам се среќаваме со дилемата на 

употребата на ирационални и на мистични податоци, со цел реалистичниот текст да 

се направи поимпресивен, подобар и повозбудлив. Но, исто така, размислувајќи за 

овој феномен треба да се имаат на ум тврдењата на критичарот Луис Леал дека 

магичниот реализам не може да се идентификува ниту со  фантастичната 

литература, ниту со психолошката, ниту со надреалистичката и херметичката. 

За разлика од надреализмот, магичниот реализам не користи мотиви од сон, ниту 

пак ја нарушува реалноста или создава  имагинарни светови, како што тоа го 

прават писателите на фантастичната литература или на научната 

фантастика, ниту пак ја нагласуваат психолошката анализа на карактерите, 

бидејќи не се обидуваат да ги најдат причините за нивните постапки или за 

неможноста да се изразат.
20

  Магичнореалистичниот текст не може да се 

идентификува со ниеден од овие феномени, но исто така, како што нагласува Скот 

Симкинс, тој е дополнет со најразлични додатоци, кои изворно потекнуваат од 

наведените феномени и кои се испреплетуваат со реалистичното раскажување, 

правејќи ја нарацијата сама по себе магична.  

Според дефиницијата на Франц Рох: Магискиот реализам во основа е нов 

тип на објективизам, кој продирајќи длабоко во стварноста ги допира 

незамисливите тајни. Но, тајните не се наоѓаат надвор од стварноста, туку се 

нејзин составен дел. Значи таинственото, натприродното не доаѓа во конфликт 

со стварноста, туку ја дополнува.
21

 Човековото верување во магијата и 

метафизиката  е дел од спознајната функција на умот, но се наоѓа и во книжевната 

форма кога се сака да се одговори на прашањата за човечката суштина.         

                                                 
20 Simpkins, Scott, Sources of Magic Realism, Suplements to Realism in Contemporary Latin 

American Literature,  in Magical Realism, Duke University Pres, Duhram and London, 1995, p. 146. 

21 Mena, Lusila Ines, Ka teorijskoj formulacii magiskor realizma, Delo, XXI, 8-9, 1978, str. 63-71. 



Многубројните безуспешни напори за прецизно дефинирање на овој 

феномен  говорат во прилог на неговата комплексност, која не се состои само од 

спојувањето на бинарно опозитните кодови на реализмот и на фантазијата, туку во 

прилог на создавањето на тешкотиите за сепофатно дефинирање е неговата 

територијална распространетост, која доведува до формирање на различни типови 

магичен реализам. Следејќи го развојниот пат на терминот  јасно се оцртуваат два 

основни правци. И затоа е неопходно да се направи дистинкција меѓу двата типа: 

европскиот и латиноамериканскиот. Магичниот реализам во Латинска Америка 

има некои посебности. Да се потсетиме дека чудесното создава засилени чувства, 

но објективно тешко се интегрира како реално. Ова не е карактесистично за 

Латинска Америка, каде што тоа спонтано се вклопува во реалноста како секој 

обичен секојдневен факт. Истото тоа го среќаваме кај примитивните култури 

отворени за имплементација на архаичните митови
22

. Ваквиот однос на 

интегрирањето на чудесното доаѓа од нивниот вроден инстинкт на љубопитност. 

Во латиноамериканската литература митските архетипи сугерираат интимен 

контакт на авторот со колективното несвесно. Митот може да се прикаже како 

преживеана историја, како примитивни селски верувања, кои присуствуваат во 

секојдневниот живот. Додека латиноамериканската тенденција на магичниот 

реализам сака да ги евоцира искуствата, кои потекнуваат од човечките релации, 

европската струја, која е интелектуална, сака да реконстуира еден хипотетичен 

свет. Парадигма за таа насока се расказите на Борхес, кои се транспонираат во една 

чиста игра на духот, на крај посветена сама на себеси, автономна, без да се потпира 

на некоја емпириска верификација. Според Борхес, магијата се означува како 

„кошмар на каузалноста“. Кај Бонтемпели - чудесното, кое е главна карактеристика 

на магичниот реализам, го среќаваме во форма на надприродното, кај Дајсне - 

мистичното, а кај Јингер - ехото на Платоновите контемплации побудуваат 

размислување за трансцедентното.    

                                                 
22 Секоја цивилизација тежнее да ја процени објективната насоченост на своите мисли, што 

значи дека таа насоченост никогаш не е отсутна. Грешиме мислејќи дека примитивните народи 

исклучително се водени од нивните органски или економски потреби, бидејќи нивната желба за 

стекнување на знаења е поразвиена од нашата. (Klod Levi Stros, Divjla misao, Nolit Beograd, 1966, str. 

37) 



 

Концепт за магичниот реализам 

Појавата на магичниот реализам предизвика значајна промена не само во 

книжевните текови, туку и во сите уметности. Создавајќи нови односи, таа 

дејствува како нов поттик во напорите за ширење на хоризонтите. Самото име 

укажува дека се работи за комбинација на реалното и на чудесното, магичното, но 

при тоа реалното останува како фундамент над кој магичните феномени се 

суперпонираат. Правејќи ја дистинкцијата меѓу реализмот и магичниот реализам ќе 

ја спомнеме идејата на Брајан Мек Хејл
23

 дека едните наратори 

(магичнореалистичните) се трудат да одговорат на прашањето „од каде ги 

познаваме нештата“, додека другите (реалистите) „што се тие нешта“. Од оној 

момент кога во нарацијата во рекунструкцијата на настаните започнува нешто 

свесно да се измислува и да се дополнува со фикции, тогаш се поминува од 

реалното кон имагинарното, што е клучен критериум за поминување од реализам 

кон магичен реализам. Реалистичниот наратор прави напори да ја наслика 

конкретната реалност во сета своја разновидност, но при тоа останува тежнението 

да ја стилизира таа реалност. Така, реалистичниот наратор не избегнува да ги 

раскаже игрите на судбините, комбинаториката во случувањата, силината на 

емоциите, која, таа игра на случајности и необичности, ја претвораат во драматична 

трагичност, но не ги сокрива ниту илузиите ниту привидите, кои го претвораат 

животот во неверојатна суровост. Реализмот има за цел да го прикаже само она што 

постои. Ослободувајќи се од измисленото, самиот си наметнува ограничувања. И 

како што ќе заклучи Лукач
24

, реализмот потпирајќи се на развојната шема, нештата 

да се прикажат од своето ’ртење до цутењето, при што немилосрдната вистина да 

се гледа во очи со сета своја песимистичка студена светост, се покажува како 

фрустрирачки феномен. 

                                                 
23 Faris, Wendy, Scheherazade’s Children: Magical Realism and Postmodern Fiction, in Magical 

Realism, Duke University Pres, Duhram and London, 1995, str. 166.  

24 Lukač, Ogledi o realizmu, Kultura, Beograd, str.5.             

 



 Наспроти ваквиот концепт во магичнореалистичниот текст нарацијата не 

води строго грижа за природните или физичките закони, или за обичната 

концепција на вистината кога кореспондираат мислите со нештата. Магичниот 

реализам создава нов уметнички сензибилитет, кој се здобива со наполно нов шарм 

кога се измислуваат идентитети, кога задачите се решаваат со помош на магични 

средства. Кога при создавањето на делото не се придржуваме стриктно до товарот 

на минатото и до реалните искуства, туку се изнаоѓаат магични начини за да се 

заврши нарацијата, тогаш велиме дека делото поседува елементи на магичен 

реализам. Оваа постапка не се одрекува од креацијата на материјални и реални 

метафори, но среќаваме и халуцинаторни бизарни нешта, на пример, гласови кои 

доаѓаат од гробови. Со еден збор магичниот реализам, покрај тоа што во својот 

состав инкорпорира мистика, не се одрекува од нишките што го сврзуваат со 

реалноста. Како една од примарните карактеристики на магискореалистичната 

фикција е тоа дека  во содржината на текстот таа има елементи на магии, нешто 

што не може да се објасни според законите на природата, кои ги знаеме. Кога се 

зборува за магија првенствено се мисли дека постојат надприродни сили на кои 

човекот може да влијае, со чија помош би предизвикал одредени сакани промени, 

кои, со природни средства, не можат да се остварат. Различни се формите низ кои 

се исполува магијата. Понекогаш магиска моќ имаат пооделни предмети (амајлии), 

посета на одредени места, вода од посебни извори, добивање делови од некои 

животни, симболички зборови и дејства, жртвувања, на пример, да се пресече 

саканото дрво, изговарање на посебни молитви, изведување ритуали. Во секоја 

магија постои верба во сили што може да ги контролира човекот ако знае како да го 

стори тоа. Во секоја магија има и зрнце реалност, верување дека постојат сили, кои 

можат да не вознемират, да не предупредат пред да го доживееме ужасот. Често се 

прашуваме дали ние сме господари или жртви на нашата судбина ако веќе 

однапред животот ни го одредуваат некои сили.   

Присуството на точниот опис на настаните и на феномените прави да биде 

присутен реализмот во магичниот реализам. Патот по кој продолжува да  оди  

реалистичната традиција е збогатен со сензорни детали, кои ѝ  даваат на нарацијата 



нов квалитет. Како што истакнува Фарис
25

: Реалистичните описи креираат 

замислен свет  сличен на оној во кој живееме, што го потврдуваат многуте 

детали во одделните примери. Во таквата реалистична приказна се вклопуваат и 

магични настани, се внесуваат возбудливи магични детали, кои н# насочуваат кон 

фантастичното и н# оддалечуваат од доменот на реалистичното. Деталот е 

ослободен на еден начин од традиционалната миметичка улога во повисока мерка 

отколку порано, вели Фарис
26

. Магичното се појавува само во деталите, а 

наративниот текст останува вистинит. Тој ни дава докази за реалистичката основа 

на феномените, кои се поврзани меѓусебно во еден континуитет. Но, истовремено 

се чувствува и една спротивна насока на која на моменти ѝ  се дава предност. Во 

животните истории, кои се прикажуваат, не може да се смета само на реалните 

случувања, туку и на имагинарните нешта. За да се разберат феномените не е 

доволно само објективно да се поврзат во некоја осмислена целина, критички да се 

изврши прочистување од измешаните повеќезначни искажувања, кои не стоеле во 

корелација со конкретните објективни ситуации. Формално реалистичната 

литература е ослободена од магичното, концентрирајќи се на историјата на 

обичните луѓе, на она што е познато за нив. Настаните се средуваат хронолошки во 

причинско последични врски, се бара внатрешна поврзаност, се комбинираат 

нештата придавајќи му преголемо значење на свесното, интендираното. Очигледно 

е дека во таквите наративни текстови често доаѓа до дискрепанција меѓу 

објективно и субјективно доживеаното. Литературата никогаш не се откажала да 

зборува за она што е одвнатре познато, како и за она непознатото до кое не може да 

се дојде. Реализмот се базира на она што е познато, средено, објективно, објаснува 

насочено поврзани интенционални актуализирани содржини од секојдневното 

животно искуство. Наспроти тоа, магичното не е насочено кон смисловната 

поврзаност кон димензиите на она што е свесно интендирано, не подлежи на 

критички оценувања и според тоа има карактер на акцидентално.  

                                                 
25 Faris, Wendy. Scheherazade’s Children:Magical Realism and Postmodern Fiction in Magical 

Realisms. Duke University Press. Duhram and London. 1995. Str. 169.  

26 Ibid. str. 170. 



И покрај таквото маргинално значење, тоа врши големо внатрешно 

влијание. Наспроти деформацијата на логичното, магичното извршува психолошко 

соединување, чија транспарентност не ни е достапна. Тоа открива нов хоризонт 

упатувајќи на фактот дека не е се разјаснето, систематизирано и дека нашите 

сознајни можности се ограничени. Така ние стануваме субјекти, кои самите себеси 

се мамиме. Со магичното се спуштаме до некои подлабоки нивоа, а водени од 

прагматичните потреби, сето тоа го игнорираме во нашите секојдневни дејства,  

бидејќи тоа ги поминува границите на нашите интенции.  

Постојат многу непосредни причини зошто во белетристичката реалистика 

се внесува магичното. Зборувањето за историските реални настани, за позицијата 

која е на власт, за нараторот има идеосинкратско значење. Тој чувствува 

одвратност да се изнесуваат тие сведочења и затоа врши притисок и цензурирање 

да не се прави тоа, ставајќи ги настрана, во некое далечно минато, давајќи им 

мистична компонента. Така настанува поврзувањето на мистичното со реалното, 

односно се мешаат старите настани со актуелниот миг. По пат на асоцијации, 

магичното ѝ дава комплементарни рефлексии на актуелната стварност. Се создава 

комбинација меѓу вечните мистични вистини и историските настани, се вклучуваат 

фолклорните мудрости во она што претставува историја, што, во крајна линија, е 

колективна меморија. Во таквиот текст се разликуваат неколку нивоа. Далечниот 

историски настан е само фасада во која се инкорпорирани остатоци од реалната 

актуелност. Како нов слој што може да биде рационално неповрзан, се јавува 

магичното иако има обиди тоа да се систематизира. Магичното што се појавува во 

наративниот текст  може да се сфати како компромис склопен меѓу цензурата и 

потребата да се искаже една подлабока вистина, која тешко се кажува јавно. Затоа, 

авторот на магичнореалистичниот текст е принуден да се изразува метафорично 

или алегорично, или систематски да се маскира за да ги отстрани отпорите. Токму 

затоа магичнореалистичниот текст, покрај својата длабина, непроѕирност, 

недостапност за интерпретации, добива светла компонента.  

Во магичнореалистичната конструкција материјалниот свет е претставен во 

сите свои детали. Среќаваме раздвижена разноликост, како и инстанции, кои го 

ограничуваат и го контролираат говорот и дејствата. Редоследот на сцените не е 



веќе подреден по синтаксички правила, непостои диференцијација за средствата на 

лигичката поврзаност, бидејќи логичките правила се ставаат настрана. Предметите 

добиваат други оригинални значења. Магичниот реализам, како што е познато, е 

најголемо наследство на надреализмот. Степенот на магичните квалитети повеќе 

соодветствува да се нарече surrealism (надреализам), често поради тоа што некои 

појави се немотивирани, што тешко се интерпретираат, што личат на 

изненадувачка лудост, на неартикулирани нешта
27

.  

Една од основните карактеристики на магичниот реализам е поврзаноста со 

митскиот начин на мислење. Магичното ни се чини како регрес, повторно враќање 

на степенот на митскиот начин на мислење со своите специфични објаснувања. 

Добивајќи општ безвременски карактер, овие магичнореалистични текстови не 

обезбедуваат пристап до подрачјето на објективната критичност, што важи во 

јавната комуникација и во интеракцијата во општествените односи, каде што 

сегашното се врзува во констелацијата на минатото. На местата каде што во 

текстот се испреплетува реалното со магичното, каде што постојат двете 

конструкции, кои овозможуваат контрадикторно да се разберат настаните, можат 

да се јават дилеми и сомнежи. Раскажувачкиот текст претставува реконструкција 

на релевантни настани, кои наративно се прикажуваат како историја на животи, 

кои, во почетокот на раскажувањето, се непознати. Тоа се само хипотетично 

предложени конструкции во кои се внесуваат фантастични и чудесни компоненти, 

така што читателот, како што вели Фарис
28

: „се двоуми дали настанот може да се 

објасни според законите на природата или според законите на чудесното, кое бара 

некои промени на тие закони“.  Реалноста наметнува догматични ограничувања. 

Животот треба да се  сфати онаков каков што е земајќи ги сите околности трезвено 

и критички. За разлика од неа настаните, кои имаат халуцинаторен карактер, се 

однесуваат според принципот на задоволството, каде што желбите раѓаат претстави 

за објекти, кои треба да ги задоволат определените очекувања.  
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Магичниот реалист се наоѓа меѓу светот на сонот и јавето. Тој е искачен  на 

точката од која ги гледа двата света, светот на живите и реалното и светот на 

мртвите, кои го исполнуваат светот на осамените. Реалноста бара да се определат 

категориите: време, простор, идентитет. Идејата за времето е особено нагласена, 

просторот е определен, а идентитетот утврден. Кај магичното претставите за 

времето се разнишани, чувствоито за простор е занемарено, чувството за идентитет 

е преориентирано, концепцијата за субјектот е менлива. Со еден збор, се создава 

една нова реалност, типична за кризните ситуации, кога стануваат неизбежни 

надворешните конфликти. Во такви ситуации се реагира со страв. Но, во случаите 

кога не можат да се решат конфликтите меѓу желбите и реалноста на артикулиран 

начин, како единствен излез останува само бегството. Ако употребиме премногу 

фантазии во решавањето на проблемите, и ако нормалната ситуација не нуди 

никаква можност за бегство, тогаш техниката за одбрана од стравот н# одвраќа од 

реалното и н# насочува кон имагинарното. Ликот кој бега, кој не може да се избави 

од надворешната реалност, мора да се скрие и од самиот себси. Од овде доаѓа 

поместувањето на категориите: време, простор и идентитет.  

Ќе се задржиме и на констатацијата на Фредерик Џејмсон
29

, кој го 

формулира магичниот реализам како технички апарат, каде високиот реализам и 

натурализам се претвора во нарација, која ги задоволува трите императива: 

авторска деперсонализација, единство на гледиштето и рестрикција на сценска 

презентација. Овие моменти во појмовната синтеза на магичнореалистичната 

стратегија се развиваат во една инструменталистичка нараторска техника, во која 

се искажуваат релевантни историски реалности. Реалноста некогаш може да биде 

почудна од фикцијата. Реалните ужаси некогаш ја надминуваат книжевната 

имагинација. Работата што ја врши некој историчар во објаснувањето на 

општествените појави се разликува од толкувањата што ги дава некој наратор. 

Разликата не е само во објективноста, туку и во специфичните начини на 

пристапување, во различните техники, во воведувањето на нови димензии. 

Магичнореалистичните писатели, вбројувајќи го тука и Чинго, неслучајно ги 
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земаат биографиите на ликовите како појдовна точка за својата анализа на 

разбирањето, реконструкцијата на животно-историските поврзаности, кои можат да 

се оживеат преку нарацијата. Книжевноста има предност пред историските 

објективни факти, поради способноста подолго да се задржи во сеќавањето. 

Книжевните текстови се многу посложени продукти, кои се концентрираат и на 

надворешноисториски објективности и на внатрешните непровидни случувања. 

Магичното едноставно не може да се објасни како индивидуална или како 

колективна халуцинација, или како чиста лага, туку треба да се сфати како 

продолжување на напорите да се сознае што има од другата страна на хоризонтот. 

Тоа го постигнува сметајќи на неверодостојноста и хаотичноста на субјективните 

доживувања.  

Определбата за неверодостоен наратор магичнореалистичниот текст го 

поврзува со чудесното и со магичното. „Во магичнореалистичната нарација 

честопати се провлекува античкиот систем на верување“
30

. Ликовите веруваат дека 

одредени нешта можат да ги спасат: како што се пиењето на лековита вода, 

носењето на амајлии, одењето од одредени места, и други ритуално обредни 

дејства. Протиставувањето на она што е фактичко, (референцијално) и она што е 

само имагинација е критериум за строго разграничување на реалното од магичното. 

Дистинкцијата меѓу факти и имагинации, разграничувањето на објективното и 

фиктивното, има за цел да ги елиминира апсурдностите.  

И како последна карактеристика на магичнореалистичната концепција ќе ја 

наведеме карневализацијата. Функцијата на книжевноста е да ги стабилизира 

случувањата со тоа што ќе им даде ред, ќе ги прочисти одвнатре и ќе ја истакне 

нивната надворешна егзистенција. Врз основа на таа функција, на прагматичен 

начин се прифаќа тешката, често хаотична реалност. И како одбрана од страшната 

реалност се јавува карневалскиот дух, што претставува успешен начин да се победи 

стравот
31

. Карневализацијата во текстовите се изведува со користење на магични 
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детали, особено на детали што не се алегориски важни или јасно издиференцирани. 

Доживеаната, на прв поглед,  раздвиженост на инвенцијата во овие текстови има 

предност над реалистичните претставувања. Преку карневализацијата магичниот 

реализам го истакнува парадоксалното, ги активира разликите и на тој начин 

тежнее да ја разбие востановената страшна реалност. Сликите на гротескните 

претерувања, всушност, се израз на стравот пред светот.  Магичнореалистичните 

писатели, уплашени од светот, се враќаат кон митското, благотворното, магичното. 

Тоа е единствениот начин на кој тие можат слободно да го искажат своето 

мислење.              

(Jaсмина Мојсиева-Гушева. 2012. Магичен реализам. Дијалог:Скопје).   

                  

 

 


