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Оваа новина подразбира промена насочена кон подобрување и унапредување во воспитно-

образовниот процес во наставата по историја. 

Високите школски институции имаат значајна улога во областа на својата дејност и треба да 

бидат во функција на сите промени и иновации во воспитно-образовниот процес. 

Студентите по историја треба да се вклучат во активностите кои нудат промени кои ќе 

поттикнат научна, истражувачка и апликативна дејност. Во наставата студентите треба да се  насочат 

и во методиките на раководоњето со информатичката технологија. Компјутерот е ефикасно средство 

во наставата по историја. Преку него се овозможува контрола, регулирање и утврдување со сите 

иновации во наставата. Огромното значење се состои во тоа што ги поврзува студентите со безброј 

податоци за овој модел кои им овозможува активност, самостојно ангажирање, умствена моќ и 

креативност. Тој дава можност на податоци за комуникација помеѓу најоддалечените места во светот, 

поврзување со многу архиви и база на податоци. Студентот по историја треба да го доживее својот 

професор како компетентна личност и обратно да ги следи неговите интереси и потреби, да ги 

мотивира за развивање на способности и умеења, така што секој студент да постигне потребна 

компетенција која е научна за соработка и партнерство. Тоа посебно има влијание на начинот како 

студентите ќе започнат да работат на проучувањето и откривањето на историски факти и поими, 

настани, личности и археолошки локалитети. 

При учењето по пат на откривање наставникот е само организатор во планирањето на 

содржините од активностите овде се губи границата помеѓу наставникот и учениците и се создава 

атмосфера на сестрана активност, која ретко се јавува во наставните часови. 

Сето ова потврдува дека учењето по пат на откривање е незаменлива компонента во 

воспитно- образовниот систем која се става во функција како главна компонента и двигател во новата 

училница. 
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Апстракт: Пословиците и поговорките (ПП) се паремиски единици кои поради нивната широка 

распространетост предизвикуваат многумина лингвисти да продрат подлабоко во јазичната ризница на 

повеќе народи и да ги истражуваат сличностите и разликите. Повеќето ПП се познати на многу јазици и ако 

ги преминат границите на една нација стануваат неограничено распространети, односно присутни во повеќе 

јазични системи  што говори за нивниот интернационален карактер што е предмет на нашево истражување. 

Поминувајќи го долгиот пат низ вековите испреплетен со сложени и тешки услови на егзистирање, повеќето 

ПП претрпеле и различни модификации во процесот на нивното преведување, односно трансферирање од еден 

на друг јазик. Иако станале интернационални, тие постојат во форма на многубројни национални варијанти. 

При таквите процеси успеале да опстанат само интернационалните ПП кај оние народи коишто припаѓаат 

кон исто семејство на јазици, како што е индоевропското семејство на јазици во кое се вбројуваат и 

македонскиот, англискиот и германскиот јазик. 

Клучни зборови: поговорка, пословица, класификација, националност, интернационалност. 

 

 

INTERNATIONAL CHARACTER OF SAYINGS AND PROVERBS 

 

Dragana Kuzmanovska1, Snezana Kirova2, Biljana Ivanova3 
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Abstract: Proverbs and sayings (PS) are paremiski units which, due to their widespread distribution, challenge a 

number of linguists to penetrate deeper into the linguistic treasury of nations and to explore their similarities and 

differences. Most PS exist in many languages and if they cross the borders of one nation they become limitlessly 

distributed or present in multilingual systems; this illustrates their international character which is the subject of our 

research. After a long journey over centuries intertwined with complex and difficult conditions of existence, most PS 

underwent various modifications in the process of their translation or transfer from one language into another. 

Although they became international, they exist in the form of numerous national variants. In such processes only 

international PP in those nations belonging to the same family of languages, as is the Indo-European family of 

languages which includes Macedonian, English and German, have managed to survive. 

Key words: proverb, saying, classification, nationality, internationality. 

 

Вовед 

Јазикот како најважно средство за комуникација преку кое се отсликува светот во кој 

опстојува човекот, изобилува како со нови, преземени изрази од други јазици, така и со стари, 

традиционални меѓу кои се  и народните пословици и поговорки (ПП). Народните ПП се 

традиционалното богатство на секој народ или, како што би рекол Поп Јовановски: „Најубавото 

наследство на вековите: пословиците и поговорките...“(1991:7). Тие, не помалку од другите 

умотворби, доста релјефно го отсликуваат целокупниот живот и бит на еден народ, истовремено 

истакнувајќи ја народната мудрост и народната филозофија. Нивната присутност во секојдневниот 

говор на човекот или, според Цветковски (1993:23), нивното устрелување со помош на зборовите или, 

пак, со примањето на таквите устрели, е доволен поттик за многумина лингвисти, истражувачи, 

љубители на јазикот, да се зафатат со нивно истражување.  

Сакале ние да признаеме или не, ПП се наше наследство кое треба со голема гордост да го 

пренесуваме од генерација на генерација. ПП, иако се карактеристични за одреден народ или нација, 

никако не можеме да ги изолираме затоа што едноставно се создадени да примаат и истовремено да 

даваат. Кога се туѓи, преземени од друг народ, тие се прилагодуваат на јазикот и на говорот. Така во 

нашите, македонските ПП се наоѓаат мислите на старите Евреи, на класичната Елада, на Римјаните, 

на Индијците, Арабјаните, Турците (сп. Поленаковиќ и Пенушлиски 1969). Значи, слободно можеме 

да ги означиме како сеопшти, сесловенски, универзални, но и локални, врзани за одреден локалитет 

(сп. Пенушлиски 1969). 

ПП се народни творби кои низ вековите претрпувале различни влијанија при што се 

модифицирале, пресоздавале, менувале со исфрлање или со додавање на нови зборови. Но, интересен 

е и фактот што некои од нив не претрпеле никакви модификации туку останале во дијалектна форма, 

која дури како таква се употребува и во стандардизираниот јазик. Оттаму и констатацијата дека ПП 

се понекогаш многу слични, многу исти, а со некоја чудна, пленувачка уметничка содржина (сп. 

Цветковски 1993).  

  Интересот за еден ваков стручен научен пристап кон ПП како народни мудрости доаѓа од 

оригиналноста и разноликоста. ПП, како мудри народни умотворби, се присутни во секоја култура и 

епоха, и како посебен феномен во заемната комуникација го пренесуваат влијанието помеѓу две и 
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повеќе култури, цивилизации, литератури, филозофии, религии, традиции и искуства. Оттука се 

пројави и нашиот интерес за интернационалниот карактер на овој литературен жанр.  

Широката распространетост на ПП се должи на нивната сликовита природа која, како што 

вели Умурова (2005:67) му помага на човекот полесно да ја апсорбира вистината преку илустративни 

слики и параболи и, секако, на тој начин подобро да ја разбере нејзината смисла. Токму ваквата 

широка распространетост не ограничува во однос на нивната класификација од една страна, но од 

друга страна пак, ни го потенцира нивниот интернационален карактер. Во таа насока ние ќе се 

обидеме да дадеме наше видување во однос на можната нивна поделба според потеклото на ПП од 

словенско и од несловенско потекло. Кога зборуваме за една ваква поделба не можеме а да не 

споменеме дека поради испреплетувањето на словенските јазици доаѓа до појава на паралелизам во 

однос на потеклото, односно неможност со сигурност да потврдиме дека одредени ПП потекнуваат 

од еден или од друг словенски јазик или пак, паралелно се создавале во два или повеќе јазици:  

а) во македонскиот јазик: ќе дојде маче на погаче = ќе побараш и ти помош од мене; 

б) во рускиот јазик: котенок приходят на хлеб=  ќе побараш и ти помош од мене; 

в) во бугарскиот јазик:  ще дойде коте на погача =  ќе побараш и ти помош од мене; 

г) во српскиот, односно хрватскиот јазик: доће маца на вратанца =  ќе побараш и ти помош 

од мене; 

д) во чешкиот јазик: kotě přijít na chléb´=  ќе побараш и ти помош од мене.   

Во македонскиот јазик се забележани најчести преземања на ПП од рускиот јазик и од 

српскиот, односно хрватскиот јазик, и притоа таквите изрази се употребуваат адаптирано во 

разговорниот јазик како следниве примери: 

а) Исправа криви Дрини (во македонскиот јазик со значење исправа нешто што не може да се 

исправи) = Исправити криву Дрину (од српскиот јазик); 

б) Се прави Енглез или Се прави на Тошо (во македонскиот јазик со значење се прави како да 

не разбира) = Правити се Енглез (од српскиот јазик);                      

                                                                                               (сп. Велјановска 2006: 43). 

Наспрема ПП од словенско потекло ги наведуваме оние ПП кои имаат несловенско потекло 

кои пак, можат да се поделат на:  

1. ПП кои доаѓаат од западноевропските јазици и 

2. ПП од турскиот јазик. 

Кај ПП од западноевропските јазици трансферирањето од еден во друг јазик може да се врши 

со директно преземање, без преведување,  како на пример, од латинскиот јазик (persona (non) grata, 

perpetuum mobile, ad hoc) итн. како и со калкирање или преведување (од францускиот збор calque= 

копија) и тоа целосно и делумно калкирање, како на пример, од латинскиот јазик: Repetitio est mater 

studiorum (повторувањето е мајка на учењето); од германскиот јазик: Die Hunde bellen, die Karawane 

zieht weiter (кучињата си лаат, а караванот си врви); од англискиот јазик: Time is money (времето е 

пари); од италијанскиот јазик: Che Sarà, Sarà (ќе биде што ќе биде); од цитирани мисли на познатите 

филозофи, писатели, мислители: Лови во матно, од баснописецот Езоп; од Библијата: фрла бисери 

пред свињи; од англиската литература: Да се биде или не од Хамлет, Целта ги оправдува средствата 

од Томас Хобс и др. (сп. Велјановска 2006: 44). 

Преведените и полупреведените ПП од турскиот јазик ги изделуваме како посебна група 

поради фактот што нашиот, македонскиот јазик бил со векови под влијание на турскиот јазик. Како 

пример може да ги споменеме следниве ПП: Секоја коза за својата нога висе, Крушата под круша 

падинат; Атоите кога се клоцаат, магарињата одева; Домашниот есап чаршија не излегвит; Лаф у 

торба не влиза и др. (Величковски 2001:85,86). 

 Кога станува збор за истражувања посветени на ПП се дискутира за прашањата поврзани со 

потеклото, патиштата на ширењето и развитокот, но не и прашањата поврзани со соодносот меѓу 

националните и интернационалните начела во севкупниот ПП фонд на овој или на оној народ. М. 

Кууси вели дека при една сестрана анализа на одделни ПП, на истражувачот неизбежно му се 

наметнува проблемот со одговорот на прашањето дали таа стои во некаков сооднос кон 

интернационалниот или се јавува како исклучиво национален феномен (Kuusi 1957:46). Во самите 

ПП се откриваат конкретни признаци според кои се определуваат нивните врски со факторите од 

национален или интернационален карактер (Величковски 2001:114).  Сепак, изработката на еден 

глобален белег на интернационални типови на ПП, на крајот на краиштата, не може да претендира на 

исцрпност. Сепак, според Будаев (1960) интернационалните ПП можат да се поделат на неколку 

типови и тоа според: 
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1. типолошки совпаѓања во семантиката (сличноста на животните услови и механизмот на 

мислење); 

2. генетски врски (сродните народи користат исти тематски пословици и имаат заедничко 

јазично наследство); 

3. миграции (потекло на позајмувањето и влијанијата) 

(Величковски 2001:116). 

Во овој контекст ги наведуваме следниве примери на ПП: 

1. -    македонска П: Подобро врапче в рака, отколку гулаб на гранка  (Величковски  2009:166); 

- германска П: Ein Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach (D11, 2002:714); 

- англиска П: One bird in the hand is better than two in the bush (Величковски  2002:187). 

 

Преносно значење на оваа П означува подобро да сѐ има нешто отколку ништо, подобро 

помалку и да не се лакоми отколку воопшто ништо. Во оваа интернационална П која потекнува од 

латинската: Capta avis est melior, quam mille in gramine ruris (Mieder 2006: 28) воочливи се 

типолошките совпаѓања на семантиката. Лексемата рака (Hand, hand) ја забележуваме во сите три 

јазика. Поголеми семантички поклопувања имаме на македонската со германската П и тоа во однос 

на следниве лексеми врапче (Spatz), гулаб (Taube) за разлика од лексемата птица (bird) во англиската 

П. Во однос на лексемата гранка  е различна во сите три јазици покрив (Dach) во германската и 

грмушка (bush) во англиската П. Забележително е и отсуството на лексемата гулаб (Taube) во 

англиската П во која за да се долови дословно преносното значење се употребува бројот два (two) кој 

се однесува на главната лексема птица. 

Во првиот пример имаме ситуација кога едноподруго се повторуваат синтаксичките 

конструкции  во  ПП на јазици од индоевропското јазично семејство според принципите на логичка 

ускладеност на поимите, коишто се заеднички во повеќето јазици. Значи, имаме делумни совпаѓања 

по принципот на синтаксички паралелизам. 

2. -     македонска П: Кучињата си лаат, но караванот си врви (Велковска  2009:214); 

- германска П: Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter (D.11,2002: 377); 

- англиска П: Dogs bark, but the caravan goes on (Величковски 2002:223). 

Оваа П е со турско потекло и ја изразува рамнодушноста на големите во однос на барањата на 

помалите (Величковски 2001:76). Илустрира долгогодишно влијание на турскиот јазик врз 

македонскиот, но преку наведениве варијанти на другите два јазика се потенцира интернационалниот 

карактер на истата. Забележани се морфосинтаксички и семантички поклопувања во однос на сите 

лексеми кучиња (Hunde/Dogs), лаат (bellen/bark), караванот (die Karawane/ the caravan), врви (zieht 

weiter/goes on). Кај оваа П имаме целосно поклопување во однос на преносното значење што укажува 

на богатото културно наследство на народите од индоевропското јазично семејство.  

Како што истакнува Јакимовска (Јакимовска 1997) дека за да дознаеш повеќе за социјалниот и 

општествениот живот на еден народ, потребно е да го знаеш потеклото на актуелните поговорки.  

 

Заклучок 

                      „Во пословиците и поговорките е кристализирана  

                      целата мудрост на народот. Има многу поезија и наука.“ 

(Поп Јовановски 1991:7) 

 

              Како што вели и самиот Поп Јовановски, она што ги сочинува нивните највисоки вредности и 

што заслужува да го задржи најмногу нашето внимание е тоа што тие на еден мошне едноставен и 

непосреден начин го изразуваат она што се нарекува народна мудрост и што едноставно повеќе би 

одговарало да се нарече длабока совест на човекот. Ваквата наша констатација укажува на еден 

мошне голем проблем. Никој не би можел сериозно да порекне дека ПП како народни умотворби во 

најшироката и најблагородната смисла на зборот не го изразуваат начинот на чувствување и мислење 

на еден колективитет. Прашањето кое ни се попречува е токму она за начинот на мислење и 

чувствување на секоја заедница и дали навистина еден ентитет што се протега од најблискиот до 

најоддалечениот од нас ги има истите мисли, чувства, начин на живеење, климатски прилики, 

општествено-економските услови, јазичната структура, а можеби уште и религијата. Со ова наше 

истражување се обидовме да укажеме дека сето ова во голема мера влијаело врз претставата за светот 

околу нас, па поради тоа и на начинот на изразување. Јасно е дека националниот карактер на ПП е 

повоочлив за разлика од интернационалниот кој секако не е за занемарување, затоа што меѓу нив 
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постојат сродности и заеднички црти со другите индоевропски народи, пред сѐ на лингвистичка 

основа.  

 Во овој труд, со доближување на еден многу мал квантум од македонски, германски и 

англиски ПП на извесен начин може да се насети постоењето на единството на човечката мисла, иако 

се работи за компарација на овие кратки жанрови само на три јазични целини.  

Собирањето и анализата на истите ни пренесува не само информации во традиционална 

смисла, туку и ни дава информација за тоа како различните животни аспекти биле или се 

рефлектирале во умот на луѓето, а кои се од големо значење за перцепцијата на светот. Истражувајќи 

ги ПП можеме слободно да кажеме дека на овој начин секој народ, секое поколение, разграничувајќи 

го битното од небитното, преку нив го предава во наследство на идните генерации само она 

најбитното. ПП ни помагаат на сите нас кои сме во потрага по т.н. тотална слика да се навратиме 

назад кон минатото и да го разбереме човекот од минатото, кој според зборовите на Диркем, е дел од 

сите нас (сп. Јакимовска 1997). 
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