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Република Македонија и од историски и од географски аспект е дел од античкиот 

свет. На сите ни е добро познато дека нашата земја изобилува со споменици од античкиот 
период, меѓу нив и бројни натписи напишани на латински, но и на старогрчки јазик. Таа 
привилегија да имаме оригинални епиграфски извори, достапни за нас, да ги видиме и да 
ги допреме, секаде низ Македонија, во музеите, на плоштадите, па понекогаш и во дворо-
вите на нашите куќи,  може да се искористи за оживување на наставата по латински јазик, 
дури и на ниво на средните училишта.  

Обидувајќи се да расчитаат и протолкуваат еден натпис, кој настанал токму тука, на 
територијата на нашата татковина, а не некаде во некоја друга за нас, за учениците далечна 
и туѓа земја, кој може и да се види со голо око, па дури и да се допре со рака, а не само да 
се гледа на слика, во книга, кој е тродимензионален и е лоциран во некаков реален прос-
тор, а не е само дводимензионална претстава на хартија, кој сведочи за некаков живот во 
минатото, тука кај нас, обидувајќи се значи да се справат со еден таков текст учениците ќе 
имаат прилика да се уверат во практичната примена на латинскиот јазик, на еден особен, 
интерактивен и жив начин. Сувопарните анализи на падежни наставки и глаголски форми 
може да се претворат во интересна потрага по античкото минатото, културата, начинот на 
живот, обичаите, личната судбина на некои вистински луѓе, кои некогаш одамна, живееле 
на нашиве простори.    

Читањето на еден латински натпис, значи од една страна може да претставува прак-
тична вежба по латинска граматика, а од друга страна тоа ќе им овозможи на учениците да 
го спознаат фактот дека изучувањето на латинскиот јазик, покрај тоа што е важно, како дел 
од општото образование на секој интелектуалец, има и една практична примена која е важ-
на и за нашата држава, во целост, а тоа е токму неговата примена на полето на епиграфи-
јата, т.е. пишаните споменици од античкиот период во нашата земја. На тој начин ќе се 
поттикне и нивниот интерес за овие прашања, за класичната филологија, за историјата, 
археологијата, за локалното културно наследство.  

Еден модел на презентација на латински натпис пред учениците-средношколци кои 
учат латински, може да биде расчитувањето на натписот следејќи ги истите фази кои ги 
следат и епиграфичарите во својата работа, распознавање на врежаните знаци и нивно 
запишување такви какви што се, потоа интерпретација на текстот, во смисла одделување на 
зборовите, препознавање на сиглите, дополнување на кратенките, и на крајот превод на 
текстот и негова интерпретација. 

 
За илустрација, можеме да се задржиме на два натписа од Кумановско.  
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I. Надгробен споменик со епитаф, најден во Лопате, Кумановско, 1978 година. За 
прв пат е објавен во збирката натписи од Горна Мезија од Б. Јосифовска, под број 225. 
Стелата е употребена секундарно за гроб, кој датира од IV-тиот век. Самата стела веројатно 
е од крајот на I-виот, почетокот на II-риот век. (сл. 1) 

II. Надгробен споменик со епитаф, најден во истиот гроб, заедно со претходната 
стела. За првпат е објавен во збирката натписи од Горна Мезија од Б. Јосифовска, под број 
228. (сл. 2) 

  
сл. 1 сл. 2 

 

На учениците треба да им се постават следниве задачи:  
1. Обидете се да ги прочитате натписите и да ги запишете такви какви што ги гледате 

без дополнителни интервенции. 
2. Протолкувајте го текстот, односно одделете ги зборовите, препознајте ги сиглите, 

броевите, дополнете ги кратенките.  
3. Преведете го текстот. 
4. Какви историски, лингвистички, социолошки информации ни дава текстот? 
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Во првата фаза би требало да ги добиеме натписите запишани на следниов начин: 
 

I. II. 

PVBLICIA 
CALLIRHO 
E.VIX.AN.L 
.H.S.E. 
L.VIRACIVS 
FORTIS CON 
.IVGI 
F.C 

D M 
LVIRA 
CIVSFOR 
TIS VIX 
ANN LXX 
H S E 
L.VIRACIVS 
FORTISET 
VIRACIA 
INGENVA 
PATRI.B.M 
F C 

 
Во втората фаза текстот веќе треба да биде читлив и разбирлив за превод. 

I. II. 

Publicia 
Callirho- 
e vix(it) an(nis) L 
h(ic) s(ita) e(st) 
L(ucius) Viracius 
Fortis con- 
jugi 
f(aciendum) c(uravit). 
 

D(is) M(anibus) 
L(ucius) Vira- 
cius  For- 
tis vix(it) 
ann(is) LXX 
h(ic) s(itus) e(st) 
L(ucius) Viracius 
Fortis et 
Viracia Ingenua 
patri b(ene) m(erenti) 
f(aciendum) c(uraverunt). 
 

 
Во третата фаза натписите треба да се преведат. 

I. 
 
Публикија Калирое живееше 50 години, овде е положена (почива). 
Лукиј Виракиј Фортис се погрижи (овој споменик) 
да ѝ биде направен на сопругата. 

II. На боговите Мани 
Лукиј Виракиј Фортис живееше 70 години, овде е положен (почива). 
Лукиј Виракиј Фортис и Виракија Ингенуа се погрижија (овој споменик) да 
му биде направен на заслужниот татко.  
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Во четвртата фаза можеме да се задржиме на интерпретација на текстот од граматич-
ки аспект или пак на одредени социолошки, културни, историски импликации. Два натпи-
са се поврзани, така што даваат простор за различни приоди при интерпретацијата.  

Само како пример, учениците може да се задржат на следниве прашања:  

I. 
1. Дали е Калирое латинско име? 
2. Што значи Фортис во името на сопругот? 
3. Зошто an. го дополнивме во annis?  
4. Што е situs?  
5. Како можеме да ја објасниме конструкцијата conjugi faciendum curavit? 

1. Калирое е грчко име, Kalliro/h, го има и како име на извор, а се среќава и машко 
име Kalli/roov, сложено име, составено од ka//llov „убавина“ и r(oh/, r(o/ov „струја, ток, 
река“. Ако се среќава како когномен, тоа значи дека жената била веројатно ослободеничка. 
Според римската практика, натурализираните странци и ослободените робови, го земале 
праеноменот и номенот од оној кој им го дал граѓанството, т.е. слободата, а своето лично 
име го задржувале како когномен. На тоа упатува и гентилното име (номенот), Publicia, од 
Publicius, кое го добивале оние што имале статус на servus publicus во муникипиумот или ко-
лонијата.  

(Слободните римски граѓани носеле три имиња, praenomen, nomen и cognomen, зна-
чи лично име, гентилно име или име на родот (nomen gentile или gentilicium), и име на фами-
лијата во рамките на родот, на пр. Marcus Tullius Cicero. Машките деца добивале лично име 
на деветтиот ден од раѓањето, на почетоците и женските деца исто, но подоцна тие носат 
само номен и когномен. Сите деца, по автоматизам го земаат когноменот на таткото, а жен-
ските го задржуваат и по мажењето. Во времето на царството, најстариот син го зема и 
личното име на таткото, и неговиот когномен. Вториот син, го земал когноменот на 
мајката, а третиот син, на таткото но проширен со суфиксот -anus. Незаконски родените 
деца го носат когноменот на мајката. Робовите имале едно едно + името на господарот во 
ген. + servus.  

Локалното население во Скупи, носи лично име + filius, filia + татковото име во 
генитив, а може да се јави и само лично име. Оние кои имаат источно потекло, се 
именуваат на грчки начин, со лично име + патронимик, т.е. татковото име во генитив. 
Римските граѓани се именувале според римската практика со три имиња, или евентуално 
само со nomen и cognomen.) 

2. Оној кој го подигнал споменикот, т.е сопругот, носи три имиња, Lucius Viracius 
Fortis, при што fortis, што инаку значи „храбар“, е когномен. Когноменот често пати озна-
чува некаква характеристика лична, што како пракса може да се забележи и во нашите пре-
зимиња. Гентилното име Viracius, според Б. Јосифовска не се јавува често и можеби е келт-
ско.  

3. Станува збор за ablatīvus temporis, падеж во кој типично стојат именките што семан-
тички означуваат време, annus, dies, nox, mensis, aetas итн. На натписите, вообичаено именката 
annus стои во аблатив, кога оди со глаголската форма vixit (3 л.едн.перф. од vivo 3, vixi, 
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victurus – „живеам“). Истата конструкција се среќава и во литературата, на пр. Vixit annis 
viginti novem (Suet., Caligula. 59), vixit triginta annis (Cic., Off.3.2.8 ).  

4. situs е партицип на перфектот од глаголот sino, „положувам, поставувам, погребу-
вам“, сп. Aeneas situs est, Ајнеј е погребан.  

5. coniugi е дат. синг. од именката, coniux (coniunx), coniugis - „сопруга“, или „сопруг“. Гла-
голот curo 1, curavi, curatus – „се грижам, исполнувам, извршувам, уредувам“ итн. оди со 
герундив во акуз. и во тој случај значи „се погрижувам за нешто“, при што акузативот ја 
означува целта, на пр. pontem in Arari faciendum curat (Caes. B. G. 1.13), „се погрижува да се на-
прави мост на Арар“. Во таа смисла coniugi (hoc monumentum)  faciendum curavit ќе значи „се по-
грижи да ѝ биде направен овој споменик на сопругата“.  

 
II 
1. Кои се боговите Мани?  
2. Зошто два пати се повторува Лукиј Виракиј Фортис, дали се тоа двајца различни 

луѓе, и ако се, во каков однос се? 
3. Дали истиот Лукиј Виракиј Фортис се јавува и на претходниот натпис, за Публики-

ја, Калирое и во какво сродство е тој со неа? 
4. Дали зборот ingenua нешто значи? 
5. Што можеме да заклучиме за статусот на ова семејство?  
6. Што е bene merenti?  
 
1. Посветата Dis (Diis, Deis) Manibus (дат. пл од dei, di Manes) е вообичаена на натписи 

од времето на цаството. Manes, Маните се душите на мртвите, добри и прочистени, изедна-
чени со боговите. На овие богови им се принесувале жртви во време на празниците на 
мртвите. Значи мртвиот им се предава на душите на мртвите, т.е на подземниот свет.  

2. Лукиј Виракиј Фортис е починатиот, вториот Лукиј Виракиј Фортис е неговиот 
син, кој според римската практика, како првороден го носи личното име и когноменот на 
таткото, така што практично името му е целосно идентично со тоа на таткото. Дека му е 
син се гледа и од посветата patri, дат. синг. од pater, patris – „татко“.  

3. Починатиот Лукиј Виракиј Фортис, значи стариот, е дедикант на претходниот нат-
пис, т.е. тој е сопругот на Публикија Калирое.  

4. Ingenua е ж.р. од придавката ingenuus, што значи „природен, слободен (од слободни 
родители), благороден“. Виракија Ингенуа, го носи гентилното име од таткото. 

5. Когноменот на ќерката е веројатно индикација дека се работи за семејство на осло-
бодени робови, liberti. Тоа се потврдува и со когноменот на мајката, Калирое и нејзиниот 
номен, Публикија.  

6. Формулата bene merens, вообичаено се јавува на латинските натписи. Merens е акт. 
парт. од mereo 2, merui, meritum – „заслужувам, стекнувам, постигнувам, достоен сум“. Значи 
фразата bene merenti може да се преведе „на оној кој има добри заслуги, на заслужниот, на 
достојниот, на праведниот“. 
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При презентацијата на натписите на ваков начин, важна е поделбата на работата на 
фази, прво да се остават учениците да го препишат натписот, т.е. да го запишат она што го 
гледаат, без дополнителни интервенции, како вистински епиграфичари.  

Во втората фаза кога треба да се прошири текстот, т.е. да се дојде до смислата на за-
пишаното, на учениците треба да им се укаже на повеќе елементи: дека во натписите пос-
тојат лигатури (две, три букви споени во една), кратенки (значи учениците ќе треба да ги 
одделат целите зборови од кратенките, а кратенките да ги дополнат до цели зборови), бро-
еви (кои се идентични со некои од буквите), интерпункција (знаци во вид на триаголничи-
ња, овални форми или квадратчиња, или развиени во вид на лист – hederae distinguentes, кои 
стојат меѓу два збора, по кратенки, понекогаш како декорација и на почетокот од редот, а 
практично никогаш не стојат на крајот од редот.). 

Во третата фаза, кога текстот ќе  биде веќе целосен, треба да му се пристапи кон 
превод. 

Во четвртата фаза, да се протолкува текстот, со сите негови импликации, јазични (да 
се објаснат или повторат некои прашања од граматика - тука помага толкувањето на кра-
тенките), историски, социолошки, уметнички итн. 

 
При расчитувањето на текстот, односно неговото проширување до целосна форма, 

може да се послужиме со неколку различни методи: 

Најпрвин учениците да ги препознаат целите зборови и да ги идентификуваат оние 
што веќе ги знаат, да кажат што се, по форма и значење. 

Потоа да ги одделат броевите од зборовите.  

На крај да се пристапи кон толкување на кратенките. Може да им се даде на ученици-
те готова листа со кратенки, или да се упатат на тоа самите да ја консултираат на интернет, 
доколку постои можност за тоа. 

Може да се упатат на основниот збор, како што е даден во речник, па тие самите да 
го поврзат со кратенката и да одлучат за формата.  

Може да им се постават квиз прашања, со неколку понудени решенија, па тие да го 
одберат вистинското. Во принцип целата вежба со натписот може да во форма на некаков 
мал квиз, па да се остават учениците сами да дојдат до одговорите на поставените пра-
шања.  

Може да се  расчитува заедно натписот, при што ќе се направи некаква шема, со дел 
од текстот (за кој сметаме дека е потежок, или не сакаме да се задржуваме на него) веќе рас-
читан, а да им се остави на учениците да го дополнат останатото (она што сметаме дека 
тие веќе го знаат од граматика, или сакаме да го научат во тој момент). Во таа смисла може-
ме да се задржуваме на дативот, како индиректен објект и на номинативот како субјект, на 
перфектот, на герундот, на именки од една деклинација само итн.  

Може да им се дадат сите зборови, но измешани, па тие да ги поврзат со реалниот 
текст.   
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Од ваквиот начин на работа со латинските натписи произлегуваат повеќе практични 
придобивки: 

Учениците сами ја одредуваат границата помеѓу еден и друг збор, и со тоа вежбаат да 
ги препознаваат формите и функциите на зборовите во реченицата. 

Разликуваат букви од бројки, значи така го вежбаат и нумеричкиот систем на Римја-
ните.  

Ги откриваат кратенките и на тој начин ги вежбаат падежните и глаголските нас-
тавки. 

Се запознаваат со локалното културно наследство, а тоа може да придонесе да се раз-
вие поголем интерес за изучување на латинскиот јазик кај нив.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


