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Коста Рацин и неговите Бели мугри

 најпознатиот македонски поет и основоположник на современата 

македонска поезија

 поетска стихозбирка Бели мугри само 12 песни

 социјалната положба на Македонецот меѓу двете светски војни

 поезија на тагата, на страдањето, на злоупотребата на туѓата мака

 не е поезија на очајот, ниту поезија на безизлезноста

 поезија на надежта, на бунтот, поезија која верува дека обичниот човек, 

страдалникот, аргатот, тутуноберачот ќе може да ја оствари својата цел преку 

борба



 поезија која по својата структура и музикалност се доближува 

до македонската народна песна:

 песните на Рацин се напишани во осмерец

 бел стих

 опчекорувањата се многу ретки



Културни елементи

 Експлицитни: елементи кои директно посочуваат на аспекти од нашата 

култура : антропоними, топоними, реалии, цитати од народни умотворби 

(песни, пословици)

 Имплицитни: елементите кои индиректно упатуваат на македонската 

народна песна, како што е фонолошката структура –осмерецот, отсуството 

на рима, лексемите, колокациите  и фигурите, карактеристични за народните 

творби.

 Препевот на Рацин на повеќе светски јазици е дел од опсежен проект

 (на самите изданија не се наведени имињата на преведувачите)



Антропоними и топоними

 седум антропоними: најчесто употребувани техники се 

транслитерацијата и транскрипцијата

 Ленка , Татунчо, на Бана, Фиданче, Вела, крали Марко и дедо 

Богумил

 Рус. Ленка, Татунчо, (х), Фиданче, Вела (Величка), Марко-

Королевич, дед Богомил

Фр. Lenka, Tatouncho, à Bané, Fidanče, Vela (Veličка),  Marko de

Prilep, aïeul Bogomil



 Руски – транслитерација 

 Француски 

- недоследност во однос на употребата на транскрипцијата и 

транслитерацијата

- Потешкотии поради непостоење на деминутивни форми во 

францускиот јазик



 три топоними:

 Белград, Струга, поле Битолско

Француски: Belgrade (транскрипција), Struga

(транслитерација), champ de bataille de Bitola (додавање)

 Руски: Белград, Струга (транскрипција), В поле глухом под 

Битолой (додавање)

 Француски –недоследност –транскрипција и транслитерација

 И во двата препеви -додавање



Цитати од народното творештво

 Двојна функција:

 1. упатуваат на традицијата, на изворот на инспирација

 2. ги навестуваат мотивите разработени во песните

 Билјана платно белеше –девојка која го подготвува чеизот

 На Струга дуќан да имам / Занаетот е златен – се величаат занаетите –

за потоа да го оправда оплакувањето на нивното исчезнување

 Чернеј горо, чернеј сестро- оплакува судбината на татковината



 На Струга дуќан да имам

Ah, si j’avais une échoppe à Struga/ Колъ имел бы мастерскую в Струге

 Ленка - Билјана платно белеше 

Biljana blanchissait son linge (chanson populaire)

Биляна полотно белила...(х)

 Елегии за тебе- Чернеј горо, чернеј сестро (Зајди, зајди)

Forêt, enténèbre-toi, enténèbre-toi, ma sœur ! (х)

Сохни лес мой//Сохни брат мой (х)

 Пословица : Занаетот е златен

Tout métier est d’or (dicton)

Ремесло-золото (народна пословица)



Реалии

 Флорин и Влахов: Непереводимое в переводе: 

 “ Зборови (и сложени изрази) од народниот јазик кои претставуваат 

називи на предмети, поими, појави типични за еден географски амбиент, за 

една култура, за материјалниот живот или за општествено-

историските особености на еден народ, нација, земја, племе, и кои според 

тоа се носители на национален, локален или историски колорит; тие 

зборови немаат точни кореспонденции во други јазици”. 

 Во Бели мугри - живот, работа и традиција и култура



работа

 Печалбар

 (печал – 1. заминување во странство 2. мака, тага)

 à ceux qui vont gagner leur vie à l’étranger

 уезжающим на заработке

 Описен превод на двата јазика

 се губи конотацијата на мака, страдање, тага, која со себе ја носи 

македонската лексема печал



Балада за непознатиот

А таде - в гори зелени
в шума гробишта лежеа
делии - одбор јунаци
за татковина паднати.

В полноќ се над ним дрвјата
од жалба силна свиваа -
горските бистри езерца
в силна светлина светеа.

И од ним - самовилите
една по една идеа -
од гроб до гроб го дигаа
јунак до јунак - на оро.



Традиција и култура - музиката, танците и 

музичките инструменти

 оро – кружен танц 

 На француски -генерализација ronde „круг“

 хоровод „кружен танц“

(карактеристичен за словенските народи)



Традиција и култура - фолклорот и 

митологијата

 Стија - „вила, самовила во народната поезија“

 la fée (соодвествува на лексемата самовила)

 Русалка (вид самовила –поскоро водна нимфа) попрецизен 

превод би бил фея

 Во обата препева се губи архаичната нијанса на изворната 

лексема, како и упатувањето на народното творештво



Селска мака

Ноќе чума ли одеше

плод од поле ли береше -

амбар селски пуст остана!

 Чума – во Македонија - стара жена со распуштени коси која коси сè пред 

себе

 Во Русија –стара, слепа жена која го мери прагот на куќата на следните 

жртви

 Во Франција – се идентификува со црн коњаник кој јава на црн коњ



Традиција и култура -верувања и ритуали

Копачите

На деда Богомил 

Земјата ровка, мека,

Рус.дед Богомил

Фр. aïeul Bogomil

 Нема дополнителни објаснувања во фуснота, со што преводот е неразбирлив за рускиот 

или франкофонскиот читател 

*(христијанстко дуалистичко учење од средината на Х век)



Заклучок

 Преводите потекуваат од средината на 70-тите години на минатиот кога 

традуктолошките студии се во зародиш

 Преведувачите избегнуваат дополнителни референци, како фусноти, на 

пример, а извесни објаснувања постојат во предговорот и во заклучокот кои 

му помагаат на странскиот читател да ги рабере мотивите во стихозбирката, 

но не и поедничените културни елементи

 Анализата беше извршена врз два препева на француски и на руски јазик



 Близината помеѓу македонската и руската култура во голем дел 

ја олеснува работата на преведувачот

 Во однос на преводот на антропонимите и топонимите, како 

олеснителен момент може да се смета:

1. употребата на заедничко кирилско писмо

2. Постоењето на деминутив како специфична лексика форма



 Во однос на преводот на цитатите забележлива е тенденцијата 

на двата преведувачи да го следат моделот на оригиналот –

онаму каде што Рацин оставил податок дека станува збор за 

песна или пословица тоа е пренесено – потребни се 

дополнителни забелешки на преведувачот

 Иако не секогаш, заедничкото културно наследство го олеснува 

преводот на реалиите. Тоа особено се однесува на преводот на 

лексемата оро која како вид танц постои и во македонската и во 

руската традиција. Исто така забележуваме близина во однос на 

претставување на чумата како стара жена и во двете култури.



 Сепак, постојат елементи за кои не само препевот на француски, туку и 

препевот на руски мора да содржи дополнителни референци. Тоа особено се 

одесува на цитатите од народните песни и умотворби, но и на лексемата 

печал на пример.

 Конечно, колку и да се блиски или далечни културните традиции на 

одредени земји, преведувачот е тој кој е должен, да ги премости и да ги 

збогати. Можеби, напредокот на традуктологијата би можел да охрабри 

идни, нови преведувачи, повторно да го преведат Рацин, не плашејќи се 

притоа од загради и од фусноти. 



 Така, во увото и на рускиот и на франкофонскиот читател би 

одѕвониле, колку што е можно поверно, типичните македонски 

имиња и топоними, заедно со нивните конотации. 

 Во увото, така можеби би прозвучале и македонските народни 

песни, особено денес во времето на Интернетот.

 Конечно, можеби странските читатели уште поверно би ги 

виделе и печалбарите, и стиите и чумите, за да можат да го 

споделат светогледот на еден несреќен, но желен за слобода 

народ. 



Ви благодарам за вниманието!


