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1. Осовременување на латинската педагогија 
Нема сомнение дека за класичното образование треба повторно да се размислува. 

Класичните филолози може да учат и од други дисциплини и да се обидат да разберат де-
ка нивните грижи се тесно поврзани со предметите од областа на класичните студии. Ко-
нечно, треба да се допушти другите дисциплини да повлијаат на начинот на кој класични-
те филолози ја замислуваат својата работа во сопствената област. Со други зборови, класи-
чните филолози мора да почнат да сметаат дека нивна подеднакво важна и главна улога е 
и поучувањето на учениците во областите надвор од класиката – ученици кои не биле упа-
тени во античките јазици, ниту во севкупноста на Altertumswissenschaft. 

Што се однесува до преведувањето, иднината на класиката како дисциплина нема да 
може да смета на предавање на грчки и латински во оригинал, но исто така не би можела 
да се базира на курсеви што се потпираат само на преводи и курсевите по латински јазик 
нема да можат секогаш да се ограничуваат на стандардните текстови и автори. Кога станува 
збор за наставата, суштествена претпоставка е професионалното и добро познавање на ла-
тинскиот јазик. Но има и некои подготвителни курсеви по латински наменети за наставни-
ци без никакво познавање на латинскиот! (на пр. Prima Latina). Исто така има и програми што 
имаат главна цел учењето латински да стане полесна задача, како на пример интернет стра-
ницата LATIN WITHOUT TEARS (латински јазик без солзи). 

Овие мисли нè водат кон следниве прашања: како треба да изгледа програмата по ла-
тински јазик, дали таа треба да биде идеална или поспецифична. Кога предлагаме програ-
ми за професионален развој на професорите по латински јазик или на наставните програ-
ми по латински јазик, обично правиме прилично специфични препораки за автори и дела 
што треба да се прочитаат и теми кои треба да се обработат, односно, наместо специфич-
ни курсеви, предлагаме автори, дела и теми. Јас немам намера да барам (или да предлагам) 
некаква „идеална“ програма како што правевме порано, туку попрво би сакала да се оби-
дам да образложам една програма, во согласност со специфичните цели на еден курс по 
латински јазик. Ќе се обидам да дадам пример за тоа како може да им одговориме на по-
себните цели на еден курс со специфична тематска рамка. Натаму ќе предложам посебно 
насочување кон предавањето и учењето латински преку книжевни преводи. 

Онака како што е замислено тука, користењето книжевни преводи во образовниот 
процес е едно характеристично рефлективно вклучување во друга култура во споредба со 
нашата сопствена култура. Програмата што се заснова врз превод исто така го унапредува 
концептот за културна писменост, што допушта еден вид дијалектичка резонанција и ме-
шање меѓу двете култури, со тоа што на учениците им се предава за разликите и им се да-
ваат аналитички и практични знаења и вештини како во учењето на јазикот, така и во про-
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учувањето на пренесувањето на даден латински текст од неговиот оригинален културен 
контекст во еден модерен контекст. 

„Педагогијата е научен пристап на пренесување знаење кај ученикот преку процесот 
на учење и ефикасно организирање на соодветно знаење за остварување на образовни цели... 
Педагогијата треба да ги интегрира когнитивната, ефективната и психомоторната област 
кај учениците. Со јасно определен распоред на активности чија што цел е постигање на 
избрани цели или исходи, со сигурност ќе го постигне она што го пропишува наставниот 
план, затоа што сите тие се целно ориентирани.“ 

Кога станува збор за обликувањето на еден курс, според претходно споменатата де-
финиција прва и најважна задача е поставувањето на приоритетите и дефинирањето на 
предметите и целите на дисциплината. Училишниот курс по класичните дисциплини мо-
ра да се испланира така, за да се постигне јасно утврден резултат. Она што ќе избереме да 
го работиме на уводните училишни часови, сè до деталните стратегии што би можеле да 
ги усвоиме во педагогијата на јазикот, сето тоа е навистина условено од предвидените цели 
на курсот. 

Зошто учениците учат латински? Има илјадници можни одговори на ова прашање, на 
пример, „латинскиот им помага на учениците да го подобрат своето логичко мислење“, 
„латинскиот нè учи на граматика, зборови, спелување, композиција, историја, географија, 
уметност, музика, религија и многу повеќе“; „зошто да се предаваат единаесет предмети ко-
га може само еден“, „учете од Овидиј како да се спријателувате со спротивниот пол на јав-
ни места“, „погледнете едно навистина растурено семејство: прочитајте една грчка траге-
дија“ итн. 

И уште еден одговор кој јас би го проширила: „Грците и Римјаните биле исти како 
нас / Грците и Римјаните воопшто не биле како нас“. 

Мојот сопствен одговор на ова претставување би бил: здобијте се со (поголемо) знае-
ње на латинскиот јазик, книжевност и римската култура низ (со помош на) неговата специ-
фична преводна рецепција, а следствено и спротивното – научете ја својата книжевност и 
култура подобро преку латинскиот јазик и римската култура, односно, премостете ги на 
специфичен начин двата јазици и/или книжевности и/или култури. Ние вообичаено по-
сочуваме на заедничкото културно наследство и нашите заеднички европски корени, за 
кои класичните јазици и цивилизации ни го даваат моделот. Но најдобар начин да се со-
гледаат врските меѓу оваа голема целина и малиот дел (чиишто претставници сме ние во 
оваа особена заедница) е постојано да се споредуваат текстови и култури и од нив да се из-
влекува специфичната рецепција. Јас овде би сакала да се заложам за настава по латински 
која што ќе биде повеќе ориентирана кон рецепцијата, па така нагласокот би можел да се 
стави врз заедничките корени и наследство на европската култура од една страна, а од дру-
га, да се нагласи нашата сопствена специфична културна (или поточно книжевна) рецеп-
ција на античкиот свет. 

Кои знаења посакуваме да ги постигнат учениците за време на курсот? Дали сакаме „подобро 
да читаат латински“ или„да знаат повеќе за животот во Рим“? Ова е дилема што често се 
обидуваме да ја разрешиме со комбинирање и на обете цели. Со ова прашање е тесно по-
врзано и следното: 

Колку долго треба да трае курсот? Знаењето со кое ќе се здобијат учениците зависи од 
времето што го имаат на располагање за учење. Колку што ми е познато (и сметам дека ова 
е општ тренд не само во наставата и учењето класични јазици), курсевите по латински ста-
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нуваат сè пократки и сугерираат или збиено количество информаци во кое се обидува да 
се прескокнат деталите и се сосредоточува на општите црти на големо количество инфор-
мации, кои претходно биле презентирани во подолг временски период, а кои денес се 
компресираат во пократок временски период. Следствено на ова, одвај можеме да сметаме 
на времето и на традиционалните помагала во наставата и изучувањето на латинскиот ја-
зик, т.е. прво да се читааат, па да се преведат и да се разберат големи количества текст за да 
се илустрираат граматичките специфичности и да се запаметат во праксата. 

Која методолошка рамка треба да се усвои? Дури откако ќе одговориме на погорните пра-
шања, би можеле да размислуваме за соодветните и адекватни (исто така и реални) настав-
ни инструменти кои би требало да ги примениме во образовниот процес. Би сакала да ви 
изложам еден, би рекла, старомоден начин на настава по латински, една илустрација од 
„Учителот по класика“ и четири принципи во наставата по латински со кои би сакала да 
полемизирам. 

1: „Меморизирај ја латинската граматика“ 
... Од суштествена важност за латинскиот е да се научи латинската граматика – декли-

нациите и конјугациите, кои ние исто така ги нарекуваме „форми“. Работете низ грамати-
ката систематично, не ја третирајте како збирка од неповрзани повторувања, или пак во 
смисла на деклинација овде, конјугација онде. Предавајте ја граматиката како систем. Со-
средоточете се на неа. Научете ја. Совладајте ја. Запомнете дека во минатото учениците и 
професорите немале нешто многу повеќе од латинската граматика. Дали во тоа бил клучот 
на нивниот успех?“ 

Јас би одговорила: не, затоа што во минатото учениците и професорите немале ог-
ромен број дисциплини кои требало да се предаваат и да се научат како денес. Класичните 
јазици во блиското и подалечното минато претставувале помалку или повеќе срж на секој 
наставен план. Очигледно, латинската граматика не може и не треба да биде единствениот 
интерес во учењето на латинскиот. Во нашиот глобализиран и мултикултурен свет јазикот 
никогаш не може да биде согледан како систем per se. Лингвистичките концепции секогаш 
вклучуваат и некои комуникативни аспекти и јазични варијации во и меѓу општествата. 

2. „Рецитирај ја латинската граматика усно“ 
Латинската граматика е едноставно премногу за да се меморизира визуелно или да се 

научи со повторно и повторно препишување. Усното рецитирање на деклинациите и кон-
југациите е непроценлива помош за меморијата. Рецитирајте деклинации и конјугации се-
кој ден.“ 

3. „Вежбај ги граматичките форми за подобро владеење“ 
Големо постигање е да може да се изрецитираат и напишат сите деклинации и конју-

гации без грешка, но не е доволно. Неопходно е да може веднаш да се даде одговор на 
прашања за „формите“. Прашајте ги вашите ученици за „акузатив множина од stella“, „од 
законите“, „во реката“, „јас бев одел“, „гледавме“, „тие беа нападнати“. Сфаќате што сакам 
да кажам. Тежнејте кон непосредно присеќавање. Вежбајте 5-15 минути секој ден. 

Ќе бидат потребни неколку години за да се постигне непосредно присеќавање... 
Но ако имаме само една година на располагање за учениците да се здобијат со извес-

но познавање на латинскиот, ние нема да имаме време да рецитираме деклинации и конју-
гации и да се здобиеме со претходно споменатото непосредно присеќавање. Ќе мора да се 



Joana Sirakova 

 20

разработат различни методи на меморизирање кои би можеле да заштедат време во уче-
њето на јазикот. Следствено на тоа, ова ќе бара специјален когнитивен пристап кон про-
цесот на учење и предавање. Таквиот пристап би можеле да го илустрираме со методо-
логијата „заснована врз превод“, претставена во овој труд, ориентирање на процесите на 
меморизирање кон компаративно и асоцијативно усвојување на јазикот преку мајчиниот 
јазик на учениците и неговата книжевност.  

4. „Преучување“ 
Кога мислите дека вашите ученици ја знаат граматиката, најверојатно не е така. Само 

учениците кои се преучиле имаат барем некаква шанса, кога ќе дојде време, всушност да го 
применат своето знаење. 

Се појавува истиот проблем: нема толку време (а можеби ни потреба) да се преучи. 
Најверојатно треба повторно да ги разгледаме целите заради кои би се учел латинскиот ја-
зик во модерно време и во согласност со него. Курсевите по латински би можеле да разви-
јат поширока тематска рамка што би се протегала не само надвор од лингвистичките веш-
тини и експертиза, туку и надвор од контекстот на минатото. 

 
2. Појдовни точки и методолошка заднина 
Идните професори ќе мора да научат да ја трансформираат содржината во наставни 

цели и методи. Јас овде ќе се обидам да дадам пример како би можеле да трансформираме 
специфична содржина, земајќи еден оригинален латински текст и неговиот превод и прет-
ворајќи го во лекции што ќе се предаваат и какви информации би можеле да извлечеме од 
преведените текстови. Така би можела да се разработи една интегрирана методологија 
воедно и „граматички заснована“ и „културно заснована“. 

Јас имам намера да ја применам „преводно заснованата“ методологија на поспеци-
фичен начин отколку што тоа првично било замислено во класичната филологија, а так-
вата примена подразбира предавање на морфологија и синтакса, точно декодирање на 
текстовите, користење на методот наречен „граматика-и-превод“. Би предложила поместу-
вање на средиштето на наставните цели од „настава која што учи разбирање на латинскиот јазик 
за читање“ и основна компетентност во преводот кон „настава по латински низ блиска споредба 
со јазикот на учениците“ и проучување на рецепцијата на латинските текстови во целниот културен 
и/или книжевен контекст. 

Навикнати сме да го правиме искуството на учениците со латинскиот слично на ре-
шавањето загатки и на тој начин ги ограничуваме можностите постепено да се зголеми ин-
туитивното разбирање кое што е суштествен дел на знаењето на кој било јазик. Се раз-
бира, извесно декодирање е сосема природно за да може да се искомуницира лингвис-
тичкото значење; сепак, оваа специфична и неизбежна задача би можела да се оствари 
преку други средства. Всушност, поместувањето во гледањето на латинскиот лежи во осно-
вата на секој нов дидактички пристап: латинскиот ниту е само код, што треба да се декоди-
ра, ниту пак збир од загатки со кои треба да се избориме. Тој е јазик, а тоа имплицира пос-
тоење на некои нему својствени комуникацијски аспекти. Тука би предложила помагало 
што ја прави употребата на латинскиот еден специфичен комуникативен лингвистички 
инструмент меѓу книжевностите и културите. Тоа не се состои од учење на учениците да 
превeдуваат за да го разберат оригиналниот латински текст и јазик, туку повеќе од учење на 
учениците да го користат преводот и за да го разберат оригиналниот латински текст и да 
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добијат увид во културата на рецепторот, односно во сопствената култура. Многу 
класичари најверојатно би полемизирале со ваквиот начин на размислување, бидејќи тие 
се убедени дека единствениот коректен начин на учење латински е самостојно да се пре-
ведува. Но овој предложен метод им дава можност на професорите и на учениците да раз-
гледаат некои важни разлики меѓу нивниот мајчин јазик и јазикот што го учат кои инаку 
би останале незабележани и би можеле да бидат испуштени. И ваквото испитување секако 
не значи дека преводите на традиционален начин ќе бидат оставени настрана. Предло-
жената методологија секогаш ќе може да се искомбинира со самостојна работа на учени-
ците. 

Една од целите на ваквата „преводно заснована“ методологија е да се заштеди време 
во овој современ свет каде што нештата се движат побрзо во споредба со поранешниот на-
чин на живот, а на новите генерации им е потребен пристап до повеќе информации и мо-
ра да се здобијат со повеќе знаење во пократок временски период. Би ја илустрирала важ-
носта на оваа специфична контрастивна перспектива, во која што се анализираат латин-
ските текстови, со зборовите на американскиот лингвист Бенџамин Ли Ворф. Тој вели 
дека контрастивната лингвистика е „од уште поголема важност за идната технологија на 
мислење“, затоа што „ги вцртува исклучителните разлики меѓу јазиците – во граматиката, 
логиката и општата анализа на искуството.“ 

Користењето на преводот во предавањето латинска книжевност не е ништо ново. 
Неколку наставни програми за овој курс се засноваат врз преводи на латински оригинали, 
било буквални било книжевни. Дури постојат и курсеви за латинска книжевност во пре-
вод. Но во наставата по јазици овој метод не е толку традиционален, туку повеќе контро-
верзен. Многу програми ги користат преводите само како дополнително помагало во нас-
тавата по латински, но не како суштествен материјал за разбирање на прочитаното, однос-
но не како материјал со подеднаква важност како и оригиналниот јазик и/или текст. Нај-
важна характеристика на оваа методологија е дека преводите, особено книжевните, прет-
ставуваат не само поддршка за подобро разбирање на некој текст, туку стануваат интегра-
лен дел на проучувањето. 

„Преводно заснованата“ методологија може да искомбинира две средства за инструк-
ција кои всушност се прилично традиционални. Првото е дидактичкиот метод во нас-
тавата, и тој се состои од претставување модели на учениците за заедничко промислување. 
Така и професорот и ученикот се ангажираат во заедничко промислување. И обајцата ак-
тивно размислуваат за моделите поставени пред нив. Како резултат, и обајцата се движат 
кон поточно разбирање на идеите што се содржат во предметот. За да се направи ефикас-
на оваа дидактичка инструкција, мора да почнеме со разидувањата меѓу двата текста кои са-
каме учениците да ги разберат и на тој начин да ги наведеме нивните размислувања во осо-
бена насока, имено кон контрастите што треба да се согледаат. 

А вториот метод, кој успешно може да се придодаде кон првиот низ превод, е дија-
лектичкиот и тој се заснова врз поставувањето прашања и нивно одговарање. Преводниот 
текст би можел да понуди широк обем од прашања што би можеле да се постават кои би 
потекнувале од еквивалентностите или „грешките“ на сите нивои на текстот: синтактичко-
то, лексичкото. Откако ученикот ќе ја препознае неадекватноста на некои оригинални 
идеи и ќе сака појасно да ја разбере вистината, тој ќе биде подготвен да појде еден чекор 
понапред во разбирањето на текстот. Тој е способен да дава сè поточни предлози во врска 
со измените што го одбележуваат преводниот текст и на тој начин ќе му се доближи на 
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значењето на оригиналот. Целта на овој интегриран пристап е да се овозможи поточно 
разбирање на латинскиот текст, а општо земено и на објективноста. 

 
3. Разликата меѓу преведувањето и преводот во предложените рамки 
Преведувањето значи процес на превод како традиционален начин на учење на латин-

скиот јазик, со морфолошка и синатктичка анализа на делови од текстови, со дополнител-
ни објаснувања од областите на книжевноста и културата. Ваквиот пристап би можел да се 
нарече филолошка анализа. Но, согласно со промените и реформите во нашите образов-
ни системи и во светот во целост, истото може да го постигнеме и преку преводи. 

Преводот значи производ на преведувањето што, јас би предложила, мора/може да 
биде од два вида во согласност со целите на курсот: побуквален превод, направен од про-
фесорите со цел да им се олесни разбирањето на прочитаното; 2) еден (или повеќе) адап-
тиран(и) превод(и) на избран автор или извадок. 

 
4. Различни цели на претходно споменатите преводни помагала 
во латинската дидактика 
Професорот би требало да направи буквален превод поради следните цели: 
а) Лексичка ориентација на ученикот: тој/таа мора (се обидуваат) да погодат зборови 

што кореспондираат и на тој начин да го научат или само да го забележат значењето на 
зборовите. Основната претпоставка на ваквиот пристап е дека еквивалентите за оригинал-
ните (латински) зборови се најсоодветни и вистинити (ако е можно изборот би требало да 
се прави од речник). Ако не може да се најде точен еквивалент, мора да се направи 
семантичка споредба и да се нагласат разликите, заедно со контекстуално-чувствителните 
одлики, што го водат процесот на наоѓање решенија. 

б) Морфолошка свесност кај ученикот: во оваа фаза на работење учениците би можеле 
да бидат повикани да ги соберат и да ги поврзат точните морфолошки категории со збо-
ровите од текстот со помош на преводниот текст и исто така да станат свесни за приме-
рите каде што не може да се случи поврзување на морфолошки еквиваленти, односно, да 
ги согледаат лингвистичките трансформации во морфологијата, и на тој начин дури и да 
ги научат категориите на латинскиот морфолошки систем во споредба со категориите на 
својот сопствен јазик. 

в) Синтактички увод и/или ориентација: редот на зборовите е првата характеристична 
одлика што треба да се утврди во оваа фаза на работењето. Улогата на падежите во латинс-
киот би можела да се испитува во споредба со нивните преводни еквиваленти заедно со 
нивните предлози, односно низ функционална компаративна анализа: именката во падеж 
(променета форма) во оригиналниот текст наспроти именка со предлог во преводниот 
текст. Преку преводниот текст учениците ќе можат или поточно ќе треба да се здобијат со 
извесно познавање на латинските синтактички специфичности. Би можеле да се изградат 
шеми на реченици од обата текста, за подобро да се расветли логиката на латинската фра-
зеологија. Со минувањето од микро на макро ниво на анализа ќе можат да се утврдат раз-
личните модели на кохезија на текстот. Оваа метода е традиционална и многу често се 
користи во наставата по латински јазик. 
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Кое е дополнителното мислење или аспект што може да го понуди книжевниот превод? 
Книжевниот превод (со или без употреба на еден помалку или повеќе буквален превод 

како tertium comparationis) би можел да се употреби или во почетната фаза на работење заед-
но со буквалниот превод или во понатамошните фази на работење и за постигнување на 
различни цели. На пример, ако многу се разликува преводниот текст од оригиналниот, 
утврдувањето на разликите ќе може да послужи како средство за проверка на степенот на 
подготвеност на учениците. Општо земено, во истите рамки тој би можел да биде корисен 
за ориентација на различните лингвистички нивои што беа претходно споменати, но исто 
така да послужи и како дополнително средство што би можело да ги нагласи културните 
компоненти на текстот во споредба со културните характеристики на целната група (харак-
теристиките на самите ученици). Поконкретно, таквиот превод на некој латински текст би 
можел да се смета за специфичен начин на рецепција на античкиот свет и би можел да се 
насочи кон компаративната перспектива на културниот континуитет за кој сакаме да стане 
дел од целокупната слика. 

Додавањето преводи кон латинскиот оригинален текст, од една страна, се согласува 
со вредносно-ориентираните цели на либералното образование во целост.  Од друга 
страна, тоа подиректно ја поддржува ориентацијата кон почитување на културно-историс-
ката рамка како на изворниот контекст, така и на оној целниот, што претставува исклучи-
телно важна образовна придобивка. 

Проучувањето на текстовите би можело да започне со набројување на разликите, на 
пример, оригиналниот автор го прави ова, преведувачот она. Потоа би можело да се про-
должи со насочување кон стилските характеристики на изворниот текст и нивното зачу-
вување или губење во целниот текст (почнувајќи на тој начин исто така и со разликите и 
специфичностите). Како што веќе споменав, најважна и суштествена вредност на оваа ме-
тодологија – користењето на книжевни преводи, е вклучувањето на некои характеристики 
на културниот и историскиот контекст, како на оригиналот, така и на преводниот текст. Со 
други зборови, во јазичната анализа оваа апликација би водела од интратекстуалните кон 
екстратекстуалните фактори. Така со преводите пред себеси, од моделот на линеарниот 
наратив се придвижуваме кон подинамичните модели на колаж и меѓусебно разменливи 
делови на (најмалку) два текста што треба да се анализираат. 

Една дополнителна предност на книжевниот превод е тоа, што тој често значително 
се разликува од оригиналниот текст и овие дивергенции претставуваат основа за здоби-
вање со лингвистичко (изборот на зборови и синтаксата), но и со контекстуално културно 
знаење. 

Како заклучок, може да ја прескокнеме фазата во која ги анализираме својствата и 
квалитетите и на двата модели поединечно и можеме да продолжиме директно со следната 
фаза: меѓусебното споредување на моделите за да се изнајдат заедничките својства, и по-
точно да се нагласат контрастите и разликите, и фактот дека избраните текстови опишува-
ат специфични модели од различни типови. Ова ни овозможува да го утврдиме она, што е 
характеристично само за идејата што ја земаме предвид. 

 
5. „Преводно заснованата“ методологија применета 
Постојат два начини да се организира споредба меѓу два текста: 
– Текст по текст: при што поединечно се третира секој од текстовите; 
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 – Точка по точка: при што се третираат и двата текста истовремено, покажувајќи како 
преведувачот се справувал со различни делови од текстот или различни прашања (тонот, 
формата изборот на зборови и значењето). 

На кои прашања мора да се одговори? 
 1. Како варира јазикот меѓу изворниот и целниот текст? 
 2. Дали оваа варијација на јазикот е важна или дали различните зборови се со толку 
слично значење и нијанси, што значењето не се менува? 
 3. Ако се важни варијациите во јазикот, зошто е тоа така? Како варира смислата меѓу 
оригиналот и неговиот превод? 
 4. Како влијаат варијациите во изборот на зборови и синтаксата врз значењето на 
извадокот? Дали разликата меѓу двата текста – изворниот и целниот – ги изложува на раз-
лични толкувања?  
 5. Исто така може да пронајдеме зборови што звучат клучно за извадокот и да се 
обидеме да ги споредиме нивните конотации. 
 6. Конечно, на естетичко ниво, ви се допаѓа ли преводот? И зошто? 

 
Изборот на специфичните теми за кои ќе се расправа може да се поведе токму од 

книжевните преводи: на пример, Заверата на Катилина на Салустиј во бугарски контекст, 
или Втората епода на Хоратиј во која лихварот ги фали привлечностите на животот на се-
ло, неговата ослободеност од грижи и неговата едноставност, но наскоро открива дека не-
говата љубов кон парите го надминува ваквото негово чувство. 

Текстот на Салустиј е намерно избран за претставениот специфичен вид на студија: 
неговиот строго изразен стил, остар поради честата и наметлива употреба на антитезата, 
асиндетонот и низа историски инфинитиви, должината, всушност краткоста на речени-
ците и нивната повеќе координирачка отколку хипотактичка структура, што дава можност 
за јасен поглед врз структурата преку редење. 

Се разбира, најинтересен и суштествен елемент во нарацијата на монографијата е 
сликата на Катилина. Портретот на Катилина ги содржи и на извесен начин ги потенцира 
разните пороци што преовладувале во Рим, со тоа што сите тие изгледа се комбинирани 
во овој единствен мегаломански лик, чијашто судбина несомнено е да предводи банди ло-
ши луѓе во coup d'etat без преседан. Овие характеристики му даваат можност на бугарскиот 
преведувач да направи споредби со своето време и општество. А она што го мисли преве-
дувачот е јасно изразено во предговорот на неговиот превод кој што исто така ќе го проу-
чиме во натамошната обработка. 

 
6. Варијации во изборот на зборови 
и нивното влијание врз значењето на различни делови 
Има три начелни моменти во личниот опис на Катилина кои придонесуваат за заок-

ружувањето на неговиот портрет – уводниот опис на ликот од 5.1-8, чиешто продолжение 
може да се најде во фрагментот 15.1-5 и во 60.4, 7 и 61.4.  

Како што веќе забележавме, во уводниот опис акцентот е ставен на неговите специ-
фични особини: на внатрешните - animus и ingenium и на надворешните - corpus. Првиот 
опис на Катилина во глава 5 се базира на спротивставувањето на animus и corpus. Ефектот на 
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ова спротиставување, основен структурен елемент на мислата на Салустиј, бил целосно 
уништен во бугарскиот превод од 1940 година, бидејќи лексемите „душа“ и „тело“ се от-
странети од неговиот опис. Наместоа тоа, портретот на Катилина е опишан со именки и 
придавки директно придодадени на неговата личност, и без медитирањето врз двата збора 
„душа“ и „тело“ кои всушност се во основата на неговата книжевна слика. Отсуството на 
овие зборови, кое на прв поглед изгледа неважно, е од голема важност не само за книжев-
ниот лик, туку исто така и за односот на авторот кон неговиот херој. Градењето на сликата 
низ антитезата душа-тело му дава на портретот на Катилина нескршлив интегритет, каде 
што Салустиј го проектира своето мислење и со тоа изградува комплексна слика. Катилина 
е прикажан како сложена личност од минатото - со негативни, но исто така и со позитив-
ни карактеристики. 

Антитезата на animus и corpus, клучниот организациски принцип на мислата и нара-
тивната структура на Салустиј се обединува преку изразот “magna vi” и оттука произлегува 
втора спротиставеност на animus et corpus vs. ingenium, која што донекаде е загубена во бугарс-
киот превод, затоа што animus и corpus се преведени со две придавки – духовно и телесно. Ме-
нувањето на структурните елементи со спротиставувањето на animus и corpus на ingenium, 
заедно со спротиставувањето на vis со ingenium во преведениот текст, ги наведува читателите 
во различна насока при формирањето на нивоата на личноста на Катилина – тој е силен, 
наспроти својот „лош характер“ (бугарскиот еквивалент за ingenium). Остроумно и зад кон-
кретната граматичка конструкција оригиналниот текст ни кажува дека Катилина е силен и 
дека има лош характер. 

Суптилната врска меѓу менталната изопаченост како нешто фиксирано во характерот 
на поединецот и во човечкото однесување што резултира од него, останува скриена за бу-
гарската публика. Да се биде силен, односно да се има голема моќ на телото и/ или умот, е 
фиксирана характеристика, а лошиот карактер е нешто што се учи во животот и општес-
твото, како што ќе забележи читателот во следните реченици (и глави) на монографијата. 

Во овој прв поопширен опис на книжевниот портрет на Катилина, именките преов-
ладуваат над глаголите. Строгиот стил на Салустиј, употребата на асиндетон и акумула-
цијата на именки ѝ одговараат на личноста опишана со нив. Во посочениот преведен 
текст, нарацијата оди помазно отколку во оригиналот. Прво, должината на речениците 
придонесува за овој мазен и продолжен звук – бугарските реченици во некои случаи се 
многу подолги од латинските; на второ место, контрастните резултати од улогата на асин-
детонот – низ тоа книжевно средство Салустиј ги изложува сите характеристики на animus 
и corpus на Катилина - animus audax subdolus varius, corpus patiens inediae algoris vigiliae – секој збор 
во асиндетонот носи своја затворена семантичка рамка и на тој начин е прецизно нагла-
сен, што резултира со прилично пресметан ефект врз публиката. Во асиндетонот имаме 
акумулација на лексеми со особена и изострена сосредоточеност. Во бугарскиот превод, 
асиндетонот не е и не може да биде зачуван со истата снага и нагласеност. Ликот на Кати-
лина станува генерализирана фигура и му дава на читателот можност да го поистовети со 
неколку различни личности во книжевноста и во реалноста. Лексичката еквивалентност во 
преводот е проширена, затоа што на еден збор од изворниот текст му одговараат два збора 
во целниот: audax наспроти смел и дързък (смел и дрзок), subdolus наспроти подъл и коварен 
(подол и неверен), varius наспроти непостоянен и безхарактерен (непостојан и бесхарактерен). 
(Спореди со зборовите на преведувачот во предговорот: „Јас преведував еден латински 
збор со два или повеќе бугарски, кога значењето изразено со латинскиот збор не можеше 
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да се изрази со еден бугарски и обратно, но поретко: два или повеќе латински зборови ка-
ко формула со еден бугарски збор“). Отсуството на асиндетонот и неговата замена со из-
рази, поврзани со сврзникот „и“ во бугарскиот текст ги oмекнува како портретот на Кати-
лина, така и пејоративните значења на лексемите, преку кои е изграден неговиот лик. Со 
уништувањето на антитезата при преводот всушност се уништува специфичната природа 
на книжевниот јунак. Со акумулацијата на зборовите се губи острината и строгите контури. 
Усогласувањето на corpus со три именки по партиципот patiens, во бугарскиот текст е испре-
вртено со глагол. 

Претераниот/хиперболизиран превод на фразата animus ferox во поглавјето 5.7 со „луда 
имагинација“ до извесна мера го компензира изгубениот негативен удар од претходната ре-
ченица. Зборот „имагинација“ (или „фантазија“ кој што е буквален превод на бугарскиот 
збор) го води читателот во една утописка сфера и така алудира на идниот неуспех на пот-
фатите на Катилина. Придавката „луда“ предизвикува кај бугарската читателска публика 
чувство дека станува збор за однесување што ги надминува рамките на вообичаените чо-
вечки постапки. 

За да си помогне во задоволувањето на својата страст по моќ, Катилина се опкружу-
вал себеси со недолични ликови од обата пола и од сите возрасти, и секој што му станувал 
близок наскоро се здобивал со лоши навики и со сеништата на одбрани пороци. Една од 
тактиките што ги применувал била некому безнадежно да му ја упропасти репутацијата, 
така што жртвата морала да му се обрне само на Катилина за да добие услуги и одобрение. 

Овој избор на шаренило од сојузници личи на безнадежна основа за градење нова 
република. Катилина го разбрал недостатокот на неговата „народна“ организација. Тој ис-
то така успеал да се здобие со помоќни, ако не и со подостоинствени приврзеници од ре-
довите на сенатот и од највисоките слоеви на римското општество.  

Следствено, трансформацијата на сликата за Катилина во преводот не се однесува 
само на неговите директни психолошки и физички характеристики. Во потрага по иден-
тични процеси и настани во културата примател, бугарскиот преведувач имплицира и не-
кои од индиректните карактеристики на Катилина. Така, во кругот на соработниците на 
Катилина, опишани како изопачени поединци во поглавјето 14, вклучени се два типа на 
луѓе, кои што се специфични за бугарската реалност: една од дополнителните лексеми 
(непрокопсаник) значи „човек кој немал никаков успех во животот“, „што не го бива за ниш-
то“ а другиот (нехранимайко) буквално значи човек што „не си ја храни мајката“, односно, 
оној што не се грижи за неа. Овие се двата аспекти на изопаченост типични за бугарската 
сцена. За овие индивидуални типови воопшто нема место во оригиналниот текст и немаат 
свои еквиваленти во изворниот контекст. Додавањето на елементи од целната културна 
средина во преведениот текст ја насочува рецепцијата на читателот првенствено кон цел-
ниот контекст и произведува асоцијации сврзани со бугарската култура. Промените во кон-
текстот делуваат и на сликата за Катилина и тој станува јунак во општествената и културна-
та рамка што не го создала. Се чини дека списокот на соработниците на Катилина во ори-
гиналот не бил доволен и не предизвикувал доволно неодобрување од бугарската читател-
ска публика, па така преведувачот додал некои повообичаени и повистинити характерни 
ликови од својата сопствена (целна) култура. 

Во следниот дел (поглавје 15) описот на Катилина е развиен од два аспекти - од аспект 
на јазикот, од една страна, и, од друга страна, од аспект на делата и надворешните характе-
ристики. Изграден повторно врз спротиставеност на различности како dis hominibusque infes-
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tus, neque vigiliis neque quietibus, citus modo, modo tardus incessus, овој опис го става акцентот врз гла-
голите наместо врз именките. 

Во истото поглавје, бугарскиот еквивалент на активноста на Катилина facinus е полити-
ческо престъпление (политички престап), односно преведувачот барал паралела во целната 
културна и политичка рамка. (Спореди со зборовите на преведувачот во предговорот: 
„Инаку, оваа книга ме потсетува дека со лош морал пропаѓаат луѓето и општествата и ние 
одвај можеме нешто да добиеме со бунт и спротивставување на власта). 

Семантиката на зборот „лудост“ (кој што веќе се појави како придавка во поглавјето 
5.7 animus ferox vs. луда фантазия /луда имагинација/фантазија) добива поголема важност во 
трансферот на Катилина во бугарскиот контекст со уште едно појавување во поглавјето 
15.5, каде што се опишани неговите физички особини. Во овој дел зборот „лудост“ е 
еквивалент на латинското vecordia (vultuque vecordia inerat наспроти безумие или лудост (безумие 
или лудост) и неговото значење е засилено со синонимот „лудило“. И покрај лудилото на 
неговото лице, Катилина не е јунак што оперира хаотично и без мотив во оригиналната 
римска рамка. Лудилото би можело да биде дури и позитивна црта на неговиот характер, 
ако ги сметаме храброста и јунаштвото за дистинктивни особини на секој јунак. Низ упо-
требата на зборот „лудило“ за бугарското отелотворение на Катилина, преведувачот го от-
фрла од бугарската сцена, затоа што таквото однесување и дела не смеат да се допуштат во 
бугарското општество. 

Обид да се замени контекстот на опишаните настани исто така може да видиме во 
начинот на кој е преведен зборот tetrarchae во говорот на Катилина во поглавјето 20. Негов 
еквивалент во бугарскиот текст е князе („принц“ или „војвода“). Ако преведувачот избегну-
ва какви било коментари во врска со оваа реалија, тој се обидува да го насочи вниманието 
на читателите врз сопствената културна средина (спореди со зборовите на преведувачот во 
предговорот: „посочувам дека презентираниот превод не е наменет за научници, туку за 
поширока публика, на која што не и ̀ се потребни познавања за историските, географските 
и филолошките детали, туку посакува да биде запознаена со самото дело, со неговите мис-
ли и општи тенденции. (Од овие причини јас ги изоставив фуснотите.) 

Изборот на бугарските еквиваленти за hostis и parricida во поглавјето 31.8 – „предавник и 
непријател на татковината“ поттикнуваат слични асоцијации во рецепцијата на текстот. 
Тука мора да го посочиме зборот „татковина“, што претставува најчест еквивалент за ла-
тинскиот збор patria, и има силни конотации сврзани со бугарските движења и битки за ос-
лободување и со естетиката на бугарските поети што ги глорифицирале. (Спореди со збо-
ровите на преведувачот во предговорот: „Се разбира оваа наша характеристика, наследена 
од епохата на ренесансата, е апсолутно оправдана па дури и за пофалба, но само во исто-
риска смисла и против туѓинска превласт, но не против секоја бугарска власт. Ќе мора да се 
разбере дека не смее да има револуција или востание внатре во земјата“.) Ова специфично 
внесување на идејата за ослободителни борби и движења во контекстот има особено влија-
ние врз говорот на Катилина во поглавјето 58, каде што тој изјавува “nos pro patria, pro liber-
tate, pro vita certamus”. Така трансферот на сликата за Катилина во целната општествена и по-
литичка ситуација, како и специфичните измени и замени во неговиот опис создаваат 
многу поразличен јунак, кој оперира во култура што во голема мера се разликува од ориги-
налната. Настаните и луѓето околу него се исто така внесени во традиционалната рамка на 
реципиентите.  
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Завршните описи на Катилина на крајот од текстот се изградени најмногу од глагол-
ски изрази, кои го одразуваат однесувањето на Катилина како војник и неговото јунаштво 
при умирањето. Силниот нагласок врз историските инфинитиви во поглавјето 60.4 го из-
влекува контекстот на воен судир надвор од неговите сопствени историски рамки. 

Во римскиот културен простор, читателите ги води спротиставеноста domi militiaeque и 
во таа смисла историските инфинитиви во умовите на Римјаните се навистина историски, 
бидејќи тие го ставаат јунаштвото на Катилина во многу проширениот контекст на исто-
ријата, како и во поограничениот контекст на римската историја и римските традиционал-
ни културни и историски категории. Во бугарскиот текст личноста на Катилина е поста-
вена во опкружувањето на самиот настан за кој се раскажува и неговото воено јунаштво е 
ограничено на неговата личност поради употребата на трето лице еднина во делата што се 
искажани (како еквиваленти на инфинитивите на Салустиј). Според тоа, за читателите на 
преводот е зачуван книжевниот лик на Катилина со своите индивидуални карактеристики, 
но сликата на Катилина како отелотворение на римските вредности е донекаде уништена. 

Овој бугарски превод од 1940 година бара слична читателска рецепција како онаа на 
оригиналот. Во оваа специфична читателска рецепција, и минатите и сегашните историс-
ки искуства са поврзани преку трансформацијата на книжевниот портрет на Катилина. 
Преку оваа трансформација во преводни културни рамки, Катилина станува јунак со бу-
гарски особини и модели на дејствување и ги губи своите характеристики на јунак што 
оперира во традиционални римски книжевни и историски рамки. Промените во контек-
стуалните елементи на околната средина водат кон специфичен одговор кај читателот, зас-
нован врз хоризонтот на очекувањата на читателот во рамките на целната култура. Интер-
акцијата на обата хоризонти – оригиналниот и преводниот – придонесува за естеското 
уживање во текстот и на тој начин се постигнува поголем ефект на неговата дидактичка 
намена. 

 
7. Дополнителни материјали за читање 
Покрај текстовите, може да додадеме материјали за читање кои би ја прошириле 

свесноста кај учениците (читателите) за културните разлики - на пример, предговорите на 
преводните изданија. 

Во споредба со кратката бугарска преведувачка традиција, интересот за делата на Са-
лустиј има долготрајна европска традиција. Првиот обид за превод е од периодот пред 
1878 година, т.е. ослободувањето на Бугарија од Османлиското ропство. Овој превод не е 
целосен. Првиот комплетен превод на Coniuratio Catilinae се појавил во 1940 година. Во ова 
време бугарската читателска публика и авторите во и надвор од книжевните кругови се 
угледуваат на модерната естетика на европскиот Запад. Текстот на Салустиј тешко можел 
да го привлече нивното внимание и да стане важен дел од книжевниот систем. Поради тоа 
тој повеќе станува дел од системот на бугарските современи општествени односи и поли-
тичкиот живот. Мотивацијата на преведувачот на Салустиј – со негови сопствени зборови 
– изразена во предговорот на изданието, се потпира на концепцијата дека текстот на Салу-
стиј е „дело што содржи богат инструктивен материјал“ (1940: 6) и претставува „историски настан 
кој е одлична лекција за Бугарите за тие да можат да разберат колку е штетно за нашата власт и 
држава кога луѓето ги уништува бактеријата на неслога и разидување“ (1940: 6). „Les morales de 
l’histoire“ е главниот концепт врз кој се заснова бугарската слика за Катилина. Преведува-
чот повлекува паралела меѓу неговата личност и многу други слични „јунаци“ што ги соз-
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дала бугарската реалност. Така, уште во предговорот се тежнее кон паралела меѓу оригина-
лот и преводот. 

„Катилина“ на Салустиј зазема несомнено моралистичко гледање на римската исто-
рија и во заверата на Катилина гледа производ на широко раширено морално пропаѓање. 
Така бугарскиот преведувач бара паралели не само на ниво на книжевни слики, туку исто 
така и на ниво на реалноста, каде што е сместен целиот наратив: „особено во сегашноста“, вели 
бугарскиот преведувач во предговорот, „Кога моралот не е стабилен и сфаќањата за честа и 
доблестите, за доброто и злото, ги загубија своите граници“ – спореди со изјавата на Салустиј: 
„Incitabant praeterea corrupti civitatis mores, quos pessima ac diversa inter se mala, luxuria atque avaritia, 
vexabant. Res ipsa hortari videtur, quoniam de moribus civitatis tempus admonuit, supra repetere ac paucis 
instituta maiorum domi militiaeque, quo modo rem publicam habuerint quantamque reliquerint, ut paulatim 
immutata ex pulcherrima atque optima pessima ac flagitiosissima facta sit, disserere“. Преведувачот бара со-
одветна реакција на читателите и пошироката публика и ги определува контекстите на из-
ворниот и целниот текст во својот превод. Потоа тој тргнува од конкретниот оригинален 
контекст, кој го префрла без никакви промени во целната културна средина за да прави 
генерализации што се однесуваат на човечките суштества и општеството во целина: „со 
лош морал, човекот и општеството ќе пропаднат и со побуна и спротиставување на власта одвај мо-
жеме да постигнеме нешто“. На крајот тој го проширува својот круг на читатели на сите луѓе: 
текстот е „лекција што секој може да ја научи“. Овде и изворниот и целниот контекст повтор-
но изнаоѓаат некои паралели: генерализирачкиот израз на Салустиј “omnes homines” ги врти 
читателите не само кон сегашноста, туку и кон иднината. 

Како што забележува Ан Томас Вилкинс во нејзината студија на ликот на Катилина 
(Wilkins: 1994), Катилина не е едноставна слика – злосторник или јунак се само два аспекти 
од неговиот комплексен портрет. Бугарскиот преведувач зема некои позитивни аспекти од 
оваа слика и ги префрла во туѓ контекст. Со тоа, во бугарскиот контекст Катилина станува 
отелотворение на борец против туѓата власт и преведувачот оди понатаму во неговото 
портретирање во новиот целен контекст. Од лик што потекнува од традиционални римски 
рамки, Катилина се претвора во лик од специфичната бугарска сцена, каде што неговото 
човечко однесување и дела следат различни и својствени контекстуални правила, што по-
текнуваат од новата целна средина. 

Иако во овој временски период античките текстови веќе беа станале книжевни спо-
меници за повеќето бугарски читатели, преведувачот не обрнал влнимание на оваа харак-
теристика на текстот, туку ја нагласува неговата важност како модел од кој секој може да 
учи. Користењето на историски настани во дидактички цели е една заедничка точка на 
оригиналниот и преводниот контекст – читателите на изворниот текст и читателската пуб-
лика на целниот текст се поттикнати да делуваат на слични начини. Очекувањата на иден-
тична реакција кај читателите, како во изворни така и во целни рамки, се засноваат врз 
идејата дека историјата може да нè поучи и дека е пример што треба да се имитира. Прак-
тичната полза од историјата за заедницата и општеството е заедничката точка, каде што 
публиката на изворниот текст се поистоветува со читателите на целниот текст. Бидејќи 
знаеме дека историографијата е реторички жанр и затоа има три главни цели, docere, movere, 
delectare, говорејќи реторички оригиналната и целната читателска публика се поврзани по-
прецизно преку значењето на глаголот movere. 

Бугарскиот преведувач ја постигнува својата сопствена дидактичка цел со тоа што на-
мерно го соголува изворниот текст од неговиот оригинален контекст (колку што е можно 
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да се постигне тоа) и со тоа го присилува преводот да функционира во целната култура ка-
ко оригинален производ на овој систем. За да изврши влијание врз широката публика за 
којашто и е наменет овој превод, тој го лишува ова издание од историски, географски и 
филолошки коментари и фусноти. На тој начин тој го откинува античкиот текст од него-
вата природна средина за да го пренесе полесно во новиот туѓ контекст. Бугарскиот преве-
дувач мисли исто така и на надворешниот аспект на преводното издание – тој не ги обеле-
жува поглавјата со броеви, затоа што тоа би било „необично за бугарски текст“ (1940: 10). 
Така, изворниот текст се смета за сосема идентичен со преводниот. За да ги постигне свои-
те цели во целната култура, оригиналното дело мора сосема да се скрие зад целниот текст. 
Како резултат од интеракцијата на обата контексти и влијанието врз целната читателска 
публика, сликата за Катилина се трансформира во бугарски бунтовник и функционира на 
традиционалната бугарска сцена од 40-тите години на 20-тиот век. 

Исто така би помогнало составувањето список од (сите или на поважните) преводи 
на авторот и текст кој учениците го учеле на мајчин јазик. Тој би ги проширил сознанијата 
за рецепцијата на преводите на класичните текстови и автори во целната историја на кни-
жевноста и полисистемот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


