
Што е поговорка или пословица? 

Поговорка е вид израз кој има структура на реченица и предава некое соопштение или општоважечка порака. Не постои 

посебен автор кој ги измислил поговорките, тие имаат колективен автор - народот или заедницата. Во македонскиот јазик постојат 

безброј поговорки. Некои од нив ги слушаме од постарите, ги читаме од книгите, ги слушаме од наставниците, од некој филм, ТВ или 

радио емисија итн.  Како во матичниот јазик, така и во јазиците на другите народи има голем број на поговорки кои пренесуваат 

некоја поука. Старите Римјани и старите Грци биле прочуени по богатата збирка на пословици што ги зачувале во нивниот фолклор1. 

Ајде да прочитаме неколку латински и старогрчки поговорки: 

  

Латински поговорки: 

 Tempus vulnera sanat – Времето ги лечи раните (слична како македонската поговорка Времето лечи сè) 

 Aquila non capit muscas – Орелот не фаќа муви 

 Exempla docent – Примерите учат 

 Medicus curat, natura sanat – Лекарот лечи, а природата излекува 

 Vulpes pilum mutat, non mores – Лисицата го менува влакното, но не и карактерот  

 Homines ornant locum, non locus homines – Лудето го красат местото, а не местото лудето 

 Quot capita tot sentientiae – Колку глави толку мислења 

 Finis coronat opus – Крајот го краси делото 

 Veritatis oratio simplex est – Едноставен е говорот на вистината 

 Iuventus - ventus -  Младост – ветер 

 Clavum clavo extruditur – Клин со клин се избива 

 Errare humanum est – Човечки е да се греши 

 Omne initium difficile est – Секој почеток е тежок 

 Vox populi, vox Dei – Гласот на народот е глас Божји 

 Ubi fumus, ibi ignis – Каде има чад, има и оган 

 Homo homini lupus est – Човек на човека му е волк 

 Ars longa, vita bevis -   Уметноста е долга, а животот краток 

 Si vis amari ama – Ако сакаш да си сакан, сакај 

 Repetitio est mater studiorum – Повторувањето е мајка на знаењето 

 Errando discimus – Грешејќи учиме 

 Carpe diem – Искористи го денот 

 Mens sana in corpore sano – Здрав дух во здраво тело 

 Amor omnia vincit – Љубовта победува сè 

 In vino veritas – Во виното е вистината 

 Acta non verba – Дела, а не зборови 

 De gustibus non est disputandum – За вкусовите не треба да се расправа 

                                                           
1
 Фплклпр (анг. folklore) – Ппд пвпј збпр се ппдразбираат усни народни умотворби кпи се пренесувале пд кпленп на кпленп. 



 

Старогрчки поговорки: 

 Me duleue te gastri - Не му робувај на желудникот 

 Aei koloios para koloiōi hizanei – Гавранот секогаш застанува покрај гавран 

 Gnōthi seauton – Спознај се самиот себе си 

 Diairei kai basileue – Раздели па владеј 

 Khalepa ta kala – Најубавите нешта се тешки (да се добијат) 

 Mēden ágan – Ништо прекумерно 

Што е фраза? 

Фраза е израз составен од најмалку два збора. Во разни јазици постојат различни фрази, така и во латинскиот јазик голем број на 

фрази станале составен дел на само во јазикот на богата интелектуална класа, туку и во секојдневниот говор. Овие латински фрази 

мошне често се користат во македонскиот јазик во областа на новинарството, судството, образованието, културата, уметноста, 

политиката итн. Ајде да прочитаме неколку латински фрази: 

 

persona non grata (непожелна личност), 

de facto (навистина), 

de iure (со право), 

corpus delicti (доказ за злосторството), 

lupus in fabula (волк во приказната, спореди со македонската изрека Ние за волкот, волкот на врата), 

Hannibal ante portas2 (Ханибал пред портите), 

lapsus calami (грешка на перото, односно грешка во пишувањето), 

lapsus linguae (грешка на јазикот, односно грешка направена при зборењето), 

exempli gratia или скратено e.g. (на пример/на пр.), 

in memoriam (во сеќавање), 

tabula rasa (празна плочка3), 

modus vivendi (начин на живот), 

ab ovo (од јајце, т.е. од почеток), 

mala fide (со лоша среќа), 

post scriptum или скратено P.S. (по напишаното), 

a contrario (напротив), 

ante meridiem (a.m.), post meridiem (p.m.) (претпладне, попладне) 

et cetera или скратено etc. (и друго/ и др.) 

аd infinitum (до бесконечност) 

                                                           
2
 Ханибал бил картагински впјскпвпдец кпј сп гпдини и децении впјувал сп Римјаните. Кпга сп свпјата мнпгубрпјна впјска се прпбил дп главните ппрти на Рим, 

римските градани стрептеле пд страв дека ќе бидат наскпрп нападнати. Вп пренпсна смисла пваа фраза гп нпси значеоетп дека опасноста е тука или дека 
непријателот демне во наша близина. 
3
 Однпснп чист неиспишан впспк на табличката. Вп пренпсна смисла пзначува неукпст, чпвек без знаеое. 


