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Пишува: 
Милева ЛАЗОВА

ЈАВНА ТРИБИНА "МАКЕДОНСКИОТ        ЈАЗИК ВО СОВРЕМЕНИОТ ПРЕВОД НА БИБЛИЈАТА"ЈАВНА ТРИБИНА "МАКЕДОНСКИОТ  

Годинава која изминува беше ис пол-
нета со бројни јавни расправи и 
трибини во рамките на мани фес-

тацијата "2008 - Година на македонскиот 
јазик". Меѓу последните трибини, што не 
значи дека по важност помалку вредна, 
беше и "Македонскиот јазик во совре-
мениот превод на Библијата", која се 
оддржа на Православниот бого сло в ски 
факултет "Св. Климент Охридски".  

На Јавната трибина на која при сус т-
вуваа Г.Г. Стефан и други претставници 
на МПЦ, говореа проф. д-р Ѓорѓи Поп-
Атанасов, проф. д-р Ацо Гиревски и ди-
ректорката на Институтот за маке дон-
ски јазик "Крсте Мисирков", д-р Лилјана 
Макаријоска.  

"Преводот на Библијата - истакна д-р 
Макаријоска на тема 'Македонскиот ја-
зик во изданијата на МПЦ' - во секоја 
национална култура е важна и мако-
трпна работа, која отвора и теолошки и 
јазични проблеми, а го претставува и 
односот на народот кон религијата, кон 
сопствениот јазик и традиционалната 
кул тура како најголеми духовни вред-
ности. 

Целта на библискиот превод е не-
посредно со развојот на јазикот да се 
осовремени преводот за полесно раз-
бирање на содржината, па така и вк лу-
чувањето на македонскиот превод на 
Библијата во богослужбата се должи на 
заложбата за примена на маке дон скиот 
јазик во богослужбите и во цр ковната 
администрација. 

Проучувањето на јазикот на совре-
мените преводи на Светото писмо, како 
и на црковно-религиозните текстови: 

"Да ги чуваме нашата 
Света Македонска 
православна црква, нашиот 
македонски јазик, нашето 
македонско име, зашто без 
нив нема ништо да бидеме", 
потенцираше д-р 
Макаријоска.

"Преводот на Библијата од 
страна на Архиепископот 
Гаврил мислам дека е 
епохално дело, меѓутоа 
секое дело, а тоа е случај и 
со другите преводи на 
Библијата секогаш може да 
се подобри, да се усоврши да 
се променат некои 
евентуални странски 
зборови и да се заменат со 
македонска лексика", 

објасни проф. д-р Поп-
Атанасов.

преводните, авторските, образовно-во с-
питните и другите прилози во изда-
нијата на МПЦ е значајно за дефи ни-
рањето на одликите на религискиот 
стил, што иако во различни јазици про-
јавува заеднички карактеристики, се-
пак има и специфичности кај секој јазик 
одделно. 

Кај преводните текстови неопходно 
е точно пренесување на текстот во ин-
тегрална, композициска смисла, но и 
своевидно осовременување. Од суш-
тинско значење е соодветниот избор 
на стилско-изразните средства со кои 
се оформува современиот текст. Мора 
да се има предвид, од една страна, по-
требата за едноставен јазик, достапен 
за обичниот верник, поради неговата 
недоволна упатеност во одделни ап-
страктни поими од догматски карактер, 
а од друга страна, настојувањето по точ-
но да се пренесе црковната или биб-
лиската содржина. Текстот не треба да 
биде буквален превод, не треба да ги 
губи од предвид основните стилски од-
лики.

Проследивме поголем број изданија 
на МПЦ, секако од аспект на употребата 
на македонскиот јазик. Издавачката деј-
ност опфаќа и духовна литература, ин-
формативни гласила за православ ното 
живеење, за активностите на епар хиите 
итн. периодични списанија за право-
славна вера, култура, образование и 
уметност. Потврда за грижата за јазикот, 
меѓу другото, е тоа што најголем дел од 
нив се лекторирани, а правописните и 
морфолошките отстапувања од нор ма-
та се ретки". 

При излагањето д-р Макаријоска 
укажа на некои јазични особености на 
текстовите. Од правописна гледна точ-
ка, таа прво ги спомна употребата на го-
лемата буква: Он, Негов, Него, Го, Твој; 
во сите епитети на Исус, на Бо го родица 
на светата црква: Света Маке донска 
Пра  вославна Црква; Рождес тво то Хрис-
тово Црквата го посветува на Мајката 
Божја Пресвета Богородица Ма рија. 
Таа даде и неколку примери од мор фо-

лош ките особености, од областа на лек-
си ката, како и од областа на зборооб ра-
зувањето суфиксот - ние.

"Се употребува - посочи таа - пред сè, 
кај имињата на религиозните празници 
и на светите тајни кон кои е изграден 
посебен однос. Сп. Воведение во хра-
мот, Богојавление, Сретение, крште-
ние итн. Со својата честота се изде лу-
ваат и: создание, смирение, спасение, 
пока ја ние, послушание, поклонение, 
исцеле ние, образувањата со - ие: бла-
голепие, великолепие, милосрдие, 
бе  ссуфик сни те: помин, целив, смев, 
плач итн. Има голема застапеност на 
сложенките: бо гољубие, богозрачна, 
богоразумен, бо гоносен, боготворен, 
животворен, ед нородна, едномис ле-
на, многуљубен, трисвета, човеко љу-
бие, чедоморство, рамноангелски, 
са    мољубец, првороден, пустино жи-
тел, многублагоутробен".

Од стилските особености на рели-
гискиот стил, д-р Макаријоска ги спом-
на, меѓу другото, употребата на сино-
нимните форми за поголема експре-
сивност, употребата на антонимите, за-
честената употреба на фразеолошките 
изрази, епитетите и метафорите, по-
вторувањето на заменските форми итн. 
Потоа зборуваше од областа на син-
таксата, го спомна и честото присуство 
на библиските цитати, како и пра ша-
њето за разнообразноста на маке дон-
ската црковна терминологија.  

По детаљното образложување, д-р 
Макаријоска сепак потенцираше дека 
некои прашања остануваат отворени 
пред теолозите и пред лингвистите. 

"Би истакнале дека во црковноре ли-
гиоз ните текстови, главно, се почи тува 
ја зичната норма, но се изделуваат и оп-
ределени особености на религискиот 
стил. Иако текстовите треба да се соо-
бразат со актуелните состојби во со-
времениот македонски јазик, несоод-
ветниот избор на јазичните средства и 
свесното потиснување на формите од 
црковнословенската традиција, нивна 
замена со други јазични средства при 
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осовременувањето на текстот, може и 
негативно да се одрази на стилско-из-
разните вредности на црковнорели-
гиозните текстови. 

Односот на МПЦ кон македонскиот 
јазик, согледан и во изданијата, јасно ја 
потврдува свеста дека јазикот е не-
проценливо важен за историската и за 
духовната судбина на православието 
на нашиве простори, за национално-
културното опстојување, а судбината 
на нашиот народ, на нашиот јазик 
низ вековите била и судбина на Црк-
вата. Затоа да си ги чуваме нашата Све-
та Ма кедонска православна црква, на-
шиот македонски јазик, нашето маке-
донско име, зашто без нив нема ништо 
да би деме", додаде д-р Макаријоска на 
кра јот од нејзиното излагање.

Проф. д-р Горги Поп-Атанасов ги об-
разложи Белешките кон јазикот на ма-
кедонскиот превод на Библијата (Га в-
риловиот превод и ревидираната вер-
зија).

"Едицијата е пишувана во еден долг 
временски период околу 15 векови. Ав-
торите на библиските книги се раз лич-
ни, пишувано е на различни јазици, раз-
лични временски периоди, во различни 
општествено-политички услови... Во 
таа смисла да се направи превод на ед-
на таква книга е навистина многу сло-
жена и одговорна задача. Затоа и не е 
чудно што Архиепископот Гаврил овој 
превод го правел речиси пет децении, 
почнувајќи од 1942 година кога ги пре-
ведувал првите евангелски и апостол-
ски текстови во услови на окупација. Во 

едни такви услови тој требало да ја 
преведува Библијата и да формира ав-
тентична библиска и богословска тер-
минологија на нашиот македонски ја-
зик! 

Преводот на Библијата од страна на 
Архиепископот Гаврил мислам дека е 
епохално дело, меѓутоа секое дело, а 
тоа е случај и со другите преводи на 
Библијата секогаш може да се подобри, 
да се усоврши да се променат некои 
евентуални странски зборови и да се 
заменат со македонска лексика", обја с-
ни проф. д-р Поп-Атанасов. 

На крај, за "Употребата на маке дон-
скиот јазик во Црквата" говореше проф. 
д-р Ацо Гиревски.

"Ќе се обидам да укажам на дослед-
носта на домородното македонско све ш-
тенство во чување, негување, раз ви ва-
ње и промовирање на маке дон скиот 
јазик во тешките времиња (на оку па-
ција и на војни) и денес во едно де мо-
кратско и слободно општество. 

Кога зборуваме за историјата на ма-
кедонскиот народ не можеме да ја ста-
виме настрана историјата на Маке дон-
ската православна црква, од едноставна 
причина што тие меѓусебно се испре-
плетуваат. Истото би можело да се каже 
и за македонскиот говорен (дијалектен) 
и македонскиот литературен јазик. Оп-
штопозната вистина е дека современиот 
македонски јазик е производ од цен-
тралните македонски говорни подрачја. 
Македонскиот јазик се развивал и се 
усовршувал најмногу, условно кажано, 
преку црковните заедници, бидејќи учи-

лиштата биле или при храмовите или 
при манастирите. Додека, пак, но сители 
на развојот на јазикот во Црк вата било 
месното свештенство, учи телите (свеш-
тениците често биле и учи тели) и мо-
насите, некои од нив со ви соко црковно 
достоинство. Тоа е време пред и меѓу 
двете светски војни. По ослободувањето 
од туѓите поробувачи сликата на ја зи-
чен план во државата се менува. 
Настапува време кога јазикот ќе биде 
кодифициран со свој правопис (1945). 
Оттогаш наваму главната улога околу 
развојот и промоцијата на на шиот јазик 
ќе ја преземат просветните институции 
и специјализираните ин ститути на чело 
со МАНУ. Меѓутоа, по возобновувањето 
на Македонската православна црква, 
со свои домородни архијереји, све ш-
теници и монаси, на родното свеш тен-
ство и натаму останува еден од про-
моторите на македонскиот јазик среде 
својот народ во земјата и особено во 
дијаспората. Ја имав таа можност, при 
заедничките сослужувања со Архиепи-
скопот Стефан да слушнам како во 
своите беседи силно апелираше да се 
зачува и негува современиот ма ке дон-
ски јазик, патриотска грижа, која ја не-
гуваа и неговите претходници, ар хи-
епископите Михаил и Гаврил. Кратко ка-
жано, со воведувањето на совре мениот 
македонски јазик во богослу же нието, 
тоа претходно скаменето, недо волно 
разбирливо поради застареноста на 
јазикот, одеднаш стана јасно, раз бир ли-
во, стана живо", образложи проф. д-р Ацо 
Гиревски.


